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Útdráttur 

Vi!fangsefni ritger!ar "essarar er gæ!i löggjafar- og eftirlitsstarfs Al"ingis – frá 

sjónarhóli skipulags og stjórnunar.  

Tilefni ritger!arinnar er í fyrsta lagi ábendingar umbo!smanns Al"ingis um 

meinbugi á lögum, í ö!ru lagi "a! atvik "egar Al"ingi afgreiddi á innan vi! sólarhring 

57,5% allra lagafrumvarpa sem afgreidd voru á 132. löggjafar"ingi um "a! leyti sem 

afsögn "áverandi forsætisrá!herra var fyrirsjáanleg, í "ri!ja lagi ábendingar 

Ríkisendursko!unar um vankanta á hinu íslenska rammafyrirkomulagi fjárlagager!ar 

og í fjór!a lagi ítreka!ar ábendingar Ríkisendursko!unar um a! verklagsregla í 

tengslum vi! aukafjárveitingar brjóti í bága vi! stjórnarskrá, fjárrei!ulög og regluger! 

um framkvæmd fjárlaga. Út frá "essum fjórum "áttum ver!ur lög! áhersla á a! sko!a 

gæ!i löggjafar- og eftirlitsstarfs Al"ingis. Nánar tilteki! er markmi! ritger!arinnar a! 

kanna hvort núverandi stefna Al"ingis, stjórnun "ess og skipulag tryggi nægilega gæ!i 

löggjafar- og eftirlitsstarfs Al"ingis. 

Sú a!fer!afræ!i sem notast var vi! í rannsókninni byggist á heimildar#ni og 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum. Helgast "a! af e!li skipulagsheildarinnar sem til 

umfjöllunar er, ".e. Al"ingi, enda er til ógrynni af gögnum og uppl#singum um 

starfsemina sem "ar fer fram. $á var einnig til samanbur!ar notast vi! lagasöfn og 

árssk#rslur norrænna "jó!"inga sem a!gengilegar eru á heimasí!um "eirra.  

Í ritger!inni er viki! a! sérstö!u Al"ingis sem skipulagsheildar, en "ar starfa tveir 

ólíkir hópar, ".e. annars vegar "jó!kjörnir fulltrúar, sem mynda hi! eiginlega 

löggjafarvald, og hins vegar starfsfólk "ingsins.  

Helstu ni!urstö!ur rannsóknarinnar eru "ær a! Al"ingi vir!ist hafa óljósa stefnu a! 

"ví er var!ar skipulag og stjórnun "ess. Ekki er a! finna uppl#singar um a! a!fer!ir 

stjórnunarfræ!innar, samanber t.d. markmi!asetning, gæ!astjórnun, verkefnastjórnun 

og "ekkingarstjórnun, séu nota!ar á markvissan hátt í starfsemi "ingsins. $á eru 

ákvæ!i "ingskapalaga og starfsmannalaga, sem fjalla um skipulag og stjórnun, ósk#r 

um margt og stangast jafnvel á. Eins er dæmi um a! í reglum forsætisnefndar sé vísa! í 

röng lagaákvæ!i. Loks er vinnubrög!um "ingsins var!andi lagasetningu og eftirlit 

ábótavant. Gagnr#na umræ!u og eftirfylgni skortir. Í lok ritger!ar eru ger!ar tillögur til 

frekari rannsókna á "essu svi!i. 
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Formáli 

Skipulagsheildin Al"ingi er um margt sérstæ!. $ar starfa í grófum dráttum tveir hópar, 

annars vegar l#!ræ!islega kjörnir fulltrúar og hins vegar starfsfólk sem gæta "arf 

hlutleysis í störfum sínum. $ingmönnum er hægt a! skipta í nokkra undirhópa, í fyrsta 

lagi "ingmann sem er forseti Al"ingis, í ö!ru lagi "ingmenn sem eru rá!herrar, í "ri!ja 

lagi "ingmenn sem eru varaforsetar Al"ingis og sitja í forsætisnefnd ásamt forseta, í 

fjór!a lagi "ingmenn sem eru formenn nefnda, í fimmta lagi "ingmenn sem eru 

formenn "ingflokka, og í sjötta lagi „óbreytta "ingmenn“. Starfsmönnum má einnig 

skipta í nokkra undirhópa, í fyrsta lagi starfsmann sem er skrifstofustjóri Al"ingis og 

jafnframt embættisma!ur, í ö!ru lagi starfsmenn sem eru a!sto!arskrifstofustjórar og 

sitja í yfirstjórn "ingsins ásamt skrifstofustjóra, í "ri!ja lagi starfsmenn sem eru 

forstö!umenn e!a deildarstjórar og í fjór!a lagi „óbreytta starfsmenn“. 

Á umli!num árum hafa veri! ger!ar auknar kröfur til ríkisstofnana a! "ví er var!ar 

skipulag og stjórnun, samanber hugmyndafræ!i n#skipunar í ríkisrekstri. Kröfurnar 

hafa ekki síst veri! settar fram af "ingmönnum. $rátt fyrir a! Al"ingi teljist til hins 

opinbera vir!ist umræddum kröfum almennt ekki vera beint inn á vi!, ".e. til "ingsins 

sjálfs. Af "eirri ástæ!u er áhugavert a! kanna hver stefna Al"ingis sé í "eim málum. 

Vi!fangsefni ritger!arinnar tengist "ví a! miklu leyti. 

Ritger!in er lokaverkefni meistaranáms í stjórnun og stefnumótun vi! 

vi!skiptafræ!ideild Háskóla Íslands og er metin til 30 ECTS eininga. Ritger!in var 

unnin undir lei!sögn dr. Runólfs Smára Stein"órssonar, prófessor. $akka ég honum 

fyrir gó!a a!sto! og lei!beiningar. Einnig "akka ég öllum "eim sem a!sto!u!u mig 

vi! gagnaöflun og yfirlestur. 
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1 Inngangur 

Vi!fangsefni ritger!ar "essarar er gæ!i löggjafar- og eftirlitsstarfs Al"ingis – frá 

sjónarhóli skipulags og stjórnunar.  

Tilefni ritger!arinnar er í fyrsta lagi ábendingar umbo!smanns Al"ingis um 

meinbugi á lögum, í ö!ru lagi "a! atvik "egar Al"ingi afgreiddi á innan vi! sólarhring 

57,5% allra lagafrumvarpa sem afgreidd voru á 132. löggjafar"ingi um "a! leyti sem 

afsögn "áverandi forsætisrá!herra var fyrirsjáanleg, í "ri!ja lagi ábendingar 

Ríkisendursko!unar um vankanta á hinu íslenska rammafyrirkomulagi fjárlagager!ar 

og í fjór!a lagi ítreka!ar ábendingar Ríkisendursko!unar um a! verklagsregla í 

tengslum vi! aukafjárveitingar brjóti í bága vi! stjórnarskrá, fjárrei!ulög og regluger! 

um framkvæmd fjárlaga. Út frá "essum fjórum "áttum ver!ur lög! áhersla á a! sko!a 

gæ!i löggjafar- og eftirlitsstarfs Al"ingis. Nánar tilteki! er markmi! ritger!arinnar a! 

kanna hvort núverandi stefna Al"ingis, stjórnun "ess og skipulag tryggi nægilega gæ!i 

löggjafar- og eftirlitsstarfs Al"ingis. 

Í rannsóknarhlutanum ver!ur ger! ítarleg greining á skipulagsheildinni Al"ingi. $ar 

ver!ur m.a. viki! a! sérstö!u Al"ingis sem skipulagsheildar og samanbur!ur ger!ur á 

nokkrum "áttum skipulags og stjórnunar "ess gagnvart "jó!"ingum annarra 

Nor!urlanda. $á ver!ur ger! grein fyrir menntun "ingmanna og vi!veruhlutfalli "eirra 

vi! afgrei!slu mála úr nefndum og vi! atkvæ!agrei!slur. Hér skal "ó geti! nokkurra 

almennra atri!a um skipulagsheildina á!ur en lengra er haldi!.  

Al"ingi er "jó!"ing Íslendinga og gegnir #msum hlutverkum, t.d. löggjafarhlutverki 

og eftirlitshlutverki. $ar sitja 63 "jó!kjörnir "ingmenn og fjöldi starfsmanna er 128. 

Al"ingi telst til hins opinbera, ".e. ríkisa!ila í A-hluta fjárlaga, og fellur "ar undir 

æ!stu stjórn ríkisins ásamt embætti forseta Íslands, ríkisstjórn, hæstarétti, 

umbo!smanni Al"ingis og Ríkisendursko!un. Fjárframlög úr ríkissjó!i til Al"ingis 

nema um 2,4 milljör!um króna fyrir ári! 2008 ($ingskjal 507, 2007–2008). Ver!ur nú 

viki! nánar a! "áttunum fjórum sem nefndir voru hér a! framan. Fyrst ver!ur rætt um 

ábendingar umbo!smanns Al"ingis um meinbugi á lögum. 

Í 11. gr. laga um umbo!smann Al"ingis, nr. 85/1997, segir a! ef umbo!sma!ur 

ver!ur "ess var a! meinbugir séu á gildandi lögum e!a almennum 

stjórnvaldsfyrirmælum skuli hann tilkynna "a! Al"ingi, hluta!eigandi rá!herra e!a 

sveitarstjórn. Frá "ví a! umbo!sma!ur Al"ingis tók til starfa ári! 1988 hefur hann 

vaki! athygli Al"ingis á meinbugum á lögum í sk#rslum sínum. Í sk#rslu 
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umbo!smanns fyrir ári! 1995 er birt yfirlit yfir 38 slík mál sem hann fjalla!i um á 

árunum 1988–1995. Sí!an segir í sk#rslunni (Umbo!sma!ur Al"ingis, 1996): 

 

Í störfum mínum hefur "a! vaki! eftirtekt mína, a! undirrót margra 
ágreiningsefna í stjórns#slu eru oft atri!i, sem ekki hefur veri! huga! 
nægilega a! vi! samningu laga. $etta "arf út af fyrir sig ekki a! koma á óvart, 
"ar sem almennt skiptir miklu fyrir starfsskilyr!i stjórns#slunnar, hvernig til 
hefur tekist um setningu laga. Aftur á móti kemur á óvart, hversu oft sömu 
atri!in fara úrskei!is, "ar sem "eim hefur ekki veri! nægjanlegur gaumur 
gefinn vi! lagasetningu. Eru "etta "ó atri!i, sem valda oft vanda í stjórns#slu 
me! tilheyrandi kostna!i, fyrirhöfn, skertu réttaröryggi og jafnvel tjóni fyrir 
almenning.  

 

$ví næst bendir umbo!sma!ur á sex atri!i, sem hann hefur í störfum sínum or!i! 

var vi!, a! valdi hva! oftast slíkum vanda, ".e.: 

1. Lög eru ósk#r um stjórns#slulega stö!u stofnana. 

2. Í lögum sem eru yngri en stjórns#slulög, nr. 37/1993, og hafa a! geyma ákvæ!i 

um málsme!fer! í stjórns#slunni, er ekki kve!i! sk#rt á um hvort "eim er ætla! 

a! víkja frá lágmarkskröfum stjórns#slulaganna. 

3. Lagaákvæ!i um mikilvæg réttindi manna svo sem atvinnuréttindi eru ekki 

almenn og sk#r. 

4. Lög taka ekki mi! af lögmætisreglunni sem er ein af grundvallarreglum 

íslenskrar stjórnskipunar, ".e. a! stjórns#slan sé bundin af lögum. 

5. Lagaákvæ!i um opinbert eftirlit gefa ekki ávallt sk#rt til kynna a! hva!a 

"áttum eftirliti! á a! snúa, hvernig haga eigi eftirlitinu, ".á m. uppl#singaöflun, 

og loks til hva!a úrræ!a stjórnvald geti gripi!, komi í ljós a! eftirlitsskyld 

starfsemi sé ekki í samræmi vi! lög. 

6. Lög kve!a ekki sk#rt á um hvort ákvar!anir sveitarfélaga séu kæranlegar. 

 

Í sk#rslu umbo!smanns fyrir ári! 1997 er a! finna svipa!a úttekt og í sk#rslunni 

fyrir ári! 1995 (Umbo!sma!ur Al"ingis, 1998). 

Á 125. löggjafar"ingi var lög! fram sk#rsla forsætisrá!herra um starfsskilyr!i 

stjórnvalda, eftirlit me! starfsemi "eirra og vi!urlög vi! réttarbrotum í stjórns#slu 

($ingskjal 376, 1999–2000). Í sk#rslunni sag!i m.a: 

 

Yfirgnæfandi meiri hluti "eirra lagafrumvarpa sem sam"ykkt eru á hverju 
"ingi stafar frá stjórnarrá!inu. Annars sta!ar á Nor!urlöndum er "a! li!ur í 
starfi "eirra rá!uneyta sem fara me! stjórnarfar almennt, oftast 
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dómsmálará!uneyta, a! starfrækja sérstakar lagaskrifstofur sem hafa "a! 
hlutverk me! höndum a! fara yfir stjórnarfrumvörp og kanna m.a. hvort 
einhverjir lagatæknilegir hnökrar eru á "eim, auk "ess sem kanna! er hvort 
frumvarpi! sé samr#manlegt ákvæ!um stjórnarskrár. 
Hér á landi er ekki starfandi lagaskrifstofa hjá Stjórnarrá!i Íslands sem hefur 
"a! hlutverk a! gera lögfræ!ilega athugun á öllum stjórnarfrumvörpum á!ur 
en "au eru lög! fyrir Al"ingi. $á er heldur ekki starfandi lagará! hjá Al"ingi 
sem hefur "etta hlutverk me! höndum. 
$ar sem ekki er fari! bæ!i ítarlega og skipulega yfir öll lagafrumvörp og 
kanna! hvort lagatæknilegir ágallar eru á "eim á!ur en "au eru lög! fyrir 
Al"ingi og sam"ykkt sem lög "arf ekki a! koma á óvart a! miklu fleiri 
hnökrar eru á íslenskri löggjöf en á löggjöf annars sta!ar á Nor!urlöndum. 
Umbo!sma!ur Al"ingis sá t.d. tilefni til a! vekja athygli Al"ingis á 
„meinbugum“ á lögum í 45 af fyrstu 2.000 málunum sem hann fékk til 
afgrei!slu, sbr. SUA 1997:34. Til samanbur!ar skal "ess geti! a! "etta eru 
fleiri mál en umbo!sma!ur danska "ingsins hefur fengist vi! og snerta 
„meinbugi“ á lögum allt frá "ví a! "a! embætti var stofna! ári! 1954 og hafa 
"ar a! me!altali komi! u.".b. 3.000 mál til afgrei!slu árlega sí!astli!inn 
áratug […] Vart er vi! "ví a! búast a! hnökrum á íslenskri löggjöf fækki 
nema fundin ver!i lei! til "ess a! vanda betur ger! lagafrumvarpa. Mikilvægt 
er a! teki! ver!i til athugunar hvort ekki sé ástæ!a til a! koma á fót 
lagaskrifstofu vi! Stjórnarrá! Íslands í "essu skyni. 

 

 Í kjölfar sk#rslunnar flutti Bryndís Hlö!versdóttir ásamt tveimur ö!rum 

"ingmönnum frumvarp til laga um lagará!. Í frumvarpinu var lagt til a! sett yr!i á 

stofn lagará! á vegum Al"ingis sem hef!i "a! hlutverk a! setja samræmdar reglur um 

samningu lagafrumvarpa og annan undirbúning löggjafarmála. Lagará! yr!i Al"ingi 

og stjórnarrá!inu til rá!gjafar um undirbúning löggjafar, um "a! hvort frumvörp 

stæ!ust stjórnarskrá e!a al"jó!asamninga sem íslenska ríki! er bundi! af e!a hvort á 

frumvörpum væru lagatæknilegir ágallar. Lagará! væri skipa! "remur mönnum til 

fjögurra ára í senn. $eir skyldu hafa embættispróf í lögfræ!i. Forseti Al"ingis mundi 

skipa lagará!, einn nefndarmann a! tillögu forsætisnefndar Al"ingis sem yr!i 

forma!ur, annan a! tillögu lagadeildar Háskóla Íslands og "ann "ri!ja a! tillögu 

Lögmannafélags Íslands. Forsætisnefnd Al"ingis mundi setja rá!inu starfsreglur og 

kve!a nánar á um starfssvi! "ess og starfsskilyr!i. Starfsemi lagará!s yr!i trygg! me! 

framlögum úr ríkissjó!i á fjárlögum hvers árs. Í greinarger! sem fylgdi frumvarpinu 

sag!i m.a.: 

 

Ástæ!an fyrir "ví a! sú lei! er farin hér a! stofna lagará! en ekki 
lagaskrifstofu vi! Stjórnarrá! Íslands sem hef!i sama hlutverk me! höndum, 
er fyrst og fremst sú a! me! "essu fyrirkomulagi er veri! a! styrkja "átt 
Al"ingis í lagasetningunni. Sú stjórnskipan sem vi! búum vi! og byggist á 
"rígreiningu ríkisvaldsins í löggjafarvald, dómsvald og framkvæmdarvald 
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hefur réttilega veri! gagnr#nd fyrir "a! hversu sterkt framkvæmdavaldi! 
hefur veri! á kostna! hinna "áttanna tveggja og úr "ví "arf a! bæta til "ess a! 
efla og bæta l#!ræ!i! hér á landi. $á er tillagan um lagará! í anda "ess sem 
lög nr. 48/1929, um laganefnd, gera rá! fyrir en sú nefnd hefur aldrei veri! 
skipu!. Me! frumvarpi "essu er "ví lagt til a! samhli!a sam"ykkt "essa 
frumvarps ver!i lögin um laganefnd felld úr gildi.  

 
Í greinarger!inni var "ó vakin athygli á "ví a! á sí!ustu árum hef!i veri! unnin 

mikil samræmingarvinna af hálfu skrifstofu Al"ingis hva! var!ar löggjafarundirbúning 

og a! sérfræ!ia!sto! á vegum "ingsins hef!i stórlega aukist. Eigi a! sí!ur væri "örf á 

enn markvissari úrbótum á "essu svi!i ($ingskjal 76, 2000–2001). 

Tilvitnu! lög um laganefnd nr. 48/1929, tóku gildi 12. september 1929. Lögin 

samanstanda af fjórum greinum og mæla fyrir um heimild forsætisrá!herra til a! skipa 

"riggja manna nefnd, laganefnd. Nefndarmenn skulu skipa!ir til fjögurra ára í senn, og 

skulu a! minnsta kosti tveir "eirra hafa loki! embættisprófi í lögfræ!i. Laganefnd er 

skylt a! vera ríkisstjórninni, al"ingismönnum og "ingnefndum til a!sto!ar um 

„samningu lagafrumvarpa, samræmd laga og annan undirbúning löggjafarmála“. Lögin 

eru enn í gildi. 

 Fyrrnefnt frumvarp til laga um lagará! ná!i ekki fram a! ganga og heldur ekki ári! 

"ar á eftir "egar "a! var endurflutt óbreytt ($ingskjal 35, 2001–2002). $á er rétt a! 

taka fram a! á!ur, e!a á 116., 117. og 118. löggjafar"ingi flutti Páll Pétursson tillögu 

til "ingsályktunar um lagará! Al"ingis sem væri til rá!gjafar um lögfræ!ileg álitaefni, 

einkum hva! var!ar stjórnarskrá l#!veldisins, mannréttindi og al"jó!legar 

skuldbindingar og til a! gæta lagasamræmis. Skylt yr!i a! leggja fyrir lagará! öll 

stjórnarfrumvörp "ar sem reyna kynni á ákvæ!i stjórnarskrár. Í greinarger!inni var 

teki! fram a! lög um laganefnd nr. 48/1929 hafi aldrei veri! virk og sú skipan sem "ar 

er ákve!in sé ekki markviss ($ingskjal 755, 1992–1993; "ingskjal 530, 1993–1994; 

"ingskjal 486, 1994–1995). 

 Í sk#rslu umbo!smanns fyrir ári! 2006 er sagt frá fræ!slufundi sem Félag 

forstö!umanna ríkisstofnana, forsætisrá!uneyti! og Stofnun stjórns#slufræ!a vi! 

Háskóla Íslands efndu til í Reykjavík 7. mars 2007 undir heitinu: „Stjórns#slureglur % 

hvar eru helst ger! mistök og lei!ir til a! for!ast "au?“ Á fundinum vakti 

umbo!sma!ur sérstaklega máls á "ví a! af 179 álitum sí!ustu fimm ára hef!i hann í 22 

"eirra, e!a 12,3% álitanna, tali! tilefni til "ess a! tilkynna Al"ingi, hluta!eigandi 

rá!herra e!a sveitarstjórn a! hann teldi a! tilteknir meinbugir væru á gildandi lögum 

e!a almennum stjórnvaldsfyrirmælum (Umbo!sma!ur Al"ingis, 2007). Sí!an segir í 

sk#rslunni: 
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$essar uppl#singar um tilkynningar umbo!smanns Al"ingis um meinbugi á 
lögum vöktu nokkra athygli "egar ég kynnti ni!urstö!ur samantektarinnar á 
fundi me! vestnorrænu umbo!smönnunum. $ar kom me!al annars fram a! 
mun fátí!ara væri a! hli!stæ!u ákvæ!i væri beitt í Danmörku og Noregi. 
Ekki skal á "essu stigi fullyrt um hugsanlegar ástæ!ur "ess en nánari 
samanbur!ur ætti a! geta sk#rt "a! frekar. Me! tilliti til "ess hversu 
starfshættir umbo!smanns Al"ingis og umbo!smanna "jó!"inganna í 
Danmörku og Noregi eru líkir svo og lagagrundvöllur bæ!i starfs 
umbo!smanns og stjórns#slunnar í "essum löndum, sta!næmdust fundarmenn 
einkum vi! "a! álitaefni hvort sá munur sem almennt er á undirbúningi 
löggjafar í "essum löndum kynni a! eiga hér einhvern hlut a! máli. $a! væri 
a! minnsta kosti ástæ!a til "ess a! hér á landi væri huga! nánar a! "ví hvort 
sú kunni a! vera raunin og "á hva! gera mætti til a! bæta "ar úr. 
 

 Í mars 2007 voru sam"ykktar breytingar á "ingskapalögum sem fólu me!al annars í 

sér a! sett var inn n#tt ákvæ!i í 23. gr. laganna "ess efnis a! allsherjarnefnd skuli fjalla 

um sk#rslu umbo!smanns Al"ingis á!ur en hún kemur á dagskrá "ingsins og skila áliti 

um hana ($ingskjal 1404, 2006–2007). Í fyrsta áliti allsherjarnefndar Al"ingis eftir 

fyrrnefnda breytingu á "ingskapalögum kom fram a! markmi!i! me! n#mælinu væri 

a! tryggja betur en á!ur tengsl embættis umbo!smanns og "ingsins sjálfs og 

undirstrika mikilvægi "ess a! sk#rsla umbo!smanns fengi vi!eigandi umfjöllun í "eirri 

fastanefnd "ingsins sem um málefni embættisins fjallar. Einnig taldi nefndin a! "örf 

væri á a! auka og móta frekar samskipti umbo!smanns og nefndarinnar á næstu 

"ingum ($ingskjal 233, 2007–2008). 

 Í framsöguræ!u Birgis Ármannssonar (2007–2008a), formanns allsherjarnefndar, 

sag!i eftirfarandi um ábendingar umbo!smanns um meinbugi á lögum: „Umbo!s-

ma!ur bendir á a! hlutfall tilkynninga um meinbugi á lögum sé mun hærra en hjá 

umbo!smönnum "jó!"inganna í næstu nágrannalöndum. $a! er ástæ!a fyrir okkur 

al"ingismenn a! vi! gefum "essum or!um gaum og höfum "etta í huga vi! afgrei!slu 

mála hér á "ingi.“ Kolbrún Halldórsdóttir (2007–2008a), "ingma!ur stjórnar-

andstö!unnar og einn af varaforsetum Al"ingis, taldi álit allsherjarnefndar skorta 

tillögur a! a!ger!um sem "örf væri á a! rá!ast í vegna ábendinga umbo!smanns enda 

væri umbo!sma!ur „a! tala vi! löggjafarsamkunduna í álitum sínum meira e!a 

minna.“ $ingma!urinn benti jafnframt á, var!andi skort á gæ!um lagasetningar í 

samanbur!i vi! hin Nor!urlöndin, a! lögin hér væru búin til á handahlaupum og ekkert 

væri a!hafst "egar umbo!sma!ur kæmi me! sínar árlegu athugasemdir. Birgir (2007–

2008b) dró í efa a! nefndin sem slík ætti a! gera tillögur um einstök úrlausnarefni í 

"essum efnum. Sí!an sag!i hann: „$ar getur veri! um a! ræ!a mál sem heyra undir 

verkefnasvi! fjölmargra nefnda "ingsins. $a! er "ví ekki sjálfgefi! a! slík atri!i séu 
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tekin til í áliti allsherjarnefndar. Raunar er "a! svo a! sk#rsla umbo!smanns er lög! 

fyrir "ingi! allt. Allsherjarnefnd hefur veri! skapa! ákve!i! r#mi til a! fjalla nánar um 

sk#rsluna. Sí!an kemur sk#rslan til umræ!u í "inginu og menn geta rætt "au atri!i út 

frá sk#rslunni sem "ar liggur fyrir og raunar út frá "eirri framsöguræ!u sem ég flutti 

á!an, sem ég hygg a! sé ítarlegri en á!ur hefur veri! af sama tilefni. $a! er sá 

grundvöllur sem umræ!an á a! byggjast á.“ 

 Kolbrún (2007–2008b) haf!i ennfremur eftirfarandi um máli! a! segja: 

 
[…] Ég tel "ó a! árangur af starfi umbo!smanns Al"ingis mætti vera betri 
"egar horft er til starfs löggjafarsamkundunnar, ".e. "eirrar ábyrg!ar sem vi! 
berum á her!um okkar. Ég er talsma!ur vanda!ra vinnubrag!a og tel a! svo 
sé um fleiri "ingmenn, m.a. "á sem tala! hafa í "essari umræ!u núna. Menn 
eru einhuga um a! vi! eigum a! stunda vöndu! vinnubrög!. Ég er líka á "ví 
a! "a! sé af hinu gó!a a! breyta vinnubrög!um, endurn#ja "a! hvernig vi! 
nálgumst hlutina. Ég tel a! "a! skili oft betri árangri e!a n#jum sjónarhornum 
[…] $a! sátu engir rá!herrar á bekkjunum í fyrra heldur og ekki í hitti!fyrra 
a! ég held og ekki ári! "ar á!ur. $eir sitja hér ekki heldur núna og ég spyr: 
Hver eru "á n#ju vinnubrög!in? Hva! er "a! sem vi! ætlum a! innlei!a hér? 
Er "a! form e!a innihald? Í mínum huga skiptir mestu máli a! n#breytni hafi 
eitthvert innihald og vi! sameinumst um a!ger!ir. $essu hef ég kalla! eftir í 
hvert einasta sinn sem ég hef teki! til máls um sk#rslu umbo!smanns 
Al"ingis, a! a!ger!ir fylgi or!um "egar vi! ræ!um "au álitaefni sem 
umbo!sma!ur hreyfir í sk#rslum sínum […] Vi! ver!um a! gæta okkar á "ví 
a! hér ver!i ekki eitthvert innihaldslaust hjal eina fer!ina enn um alvarleg 
álitaefni sem umbo!sma!ur hreyfir í sk#rslum sínum. 

 

Atli Gíslason (2007–2008), "ingma!ur stjórnarandstö!unnar og nefndarma!ur í 

allsherjarnefnd, benti á a! lög væru oft afgreidd í fljótræ!i og a! hann teldi a! vandi 

Al"ingis lægi frekar í innra skipulagi "ess en t.d. ræ!utíma vi! 2. umræ!u. Hægt væri 

a! bæta Al"ingi og gera "a! skilvirkara me! margvíslegum ö!rum hætti án "ess a! 

breyta "ingsköpum. $etta væri áhyggjuefni sem forsetar Al"ingis yr!u a! sko!a til 

hlítar. $á kom eftirfarandi fram í ræ!u Ágústs Ólafs Ágústssonar (2007–2008), 

varaformanns nefndarinnar: 

 
[Umbo!sma!ur] nefnir sérstaklega a! hér á landi sé óvenju miki! um 
meinbugi á lögum ef vi! berum okkur saman vi! hin Nor!urlöndin og "a! 
segir okkur au!vita! bara a! vi! "urfum a! vanda okkur miklu betur, vi! 
"urfum a! hægja á lagasetningunni. Ég er alveg sannfær!ur um a! vi! eigum 
ekki a! setja eins mörg lög og vi! gerum hér ár eftir ár, sérstaklega "egar 
unni! er á "eim hra!a sem hér hefur veri! árum saman, rétt fyrir jól e!a rétt 
fyrir sumar. Vi! "urfum a! fara a! breyta "essu vinnulagi. Ég held a! "a! sé 
miklu skynsamlegra, eins og me! frumvörp rá!herra sem flest ver!a a! 
lögum, a! "a! sé vanda! betur til verka, "a! sé meira samrá! á vinnslu-
stiginu. 
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Oft "egar frumvörpin koma til "ingnefnda "á eru kannski veigamiklir 
hagsmunaa!ilar a! sjá frumvörpin í fyrsta sinn og "á er "ingnefndin a! reyna 
a! púsla saman hugsanlegum breytingum og mæta réttmætum athugasemdum 
undir tímapressu og "a! eru mismunandi sjónarmi! frá mismunandi 
hagsmunaa!ilum. Ég held a! "a! sé miklu farsælla ef vi! vinnum "etta me! 
"eim hætti a! samrá! sé virkt á vinnslustiginu. $á náum vi! "eim 
sjónarmi!um a.m.k. "ar fram og sí!an er a! sjálfsög!u hin pólitíska ákvör!un 
um hvora lei!ina skuli fara, hvernig útfærslan eigi a! vera o.s.frv. bara tekin á 
einhverjum tímapunkti. $etta snertir "ingi! og "etta snertir rá!herrana og vi! 
ættum a! geta laga! "etta hér ef vi! kærum okkur um. 
$a! er au!vita! umhugsunarvert a! "a! sé óvenjuhátt hlutfall lélegra laga á 
Íslandi mi!a! vi! "a! sem "ekkist á Nor!urlöndunum. Ég minni einnig á a! 
"a! er talsvert algengara a! lög séu álitin vera brot á stjórnarskrá á Íslandi en 
"ekkist á hinum Nor!urlöndunum. Vi! höfum "ó nokkur dæmi undanfarin 50 
ár í íslenskri réttarsögu e!a dómssögu. Mig minnir a! "a! hafi í einu tilviki 
veri! ni!ursta!a Hæstaréttar í Danmörku a! lög "ar í landi hafi fari! í bága 
vi! stjórnarskrá. $a! er "ví eitthva! a! í lagasetningu hér á landi. 
 

 
 Loks haf!i Siv Fri!leifsdóttir (2007–2008), "ingma!ur stjórnarandstö!unnar og 

nefndama!ur í allsherjarnefnd, eftirfarandi vi!horf til málsins: 

 
Hér hefur veri! rætt um löggjöfina og "a! hefur komi! fram a! vi! setjum oft 
og tí!um lög sem eru a! einhverju leyti göllu!. $etta hefur nú veri! rætt 
me!al "ingmanna og tengist svolíti! "ví starfi sem á sér sta! núna milli 
"ingflokksformanna og forseta Al"ingis, um vinnubrög!in í "inginu. Al"ingi 
Íslendinga setur afar mörg lög og ma!ur veltir "ví fyrir sér hvort "örf sé á a! 
setja svona mörg lög. Af hverju setur "ingi! svona mörg lög? Er "a! vegna 
"ess a! rá!herrarnir vilja "a!? $eir leggja fram lagafrumvörpin, ekki alveg öll 
en mjög mörg. [Hæstvirtir] rá!herrar hafa tilhneigingu til a! koma me! mörg 
lagafrumvörp og telja a! "a! sé mælikvar!i á hvort "eir standi sig vel e!a illa 
í starfi. Ég hef vissar efasemdir um a! "etta sé rétt hugsun. Ég held a! nær 
væri a! setja a!eins færri lög en vanda betur til verka, vir!ulegi forseti, og "á 
kæmu væntanlega færri gallar fram. 

 
Í lok stefnuræ!u Geirs H. Haarde, forsætisrá!herra, sem hann flutti á Al"ingi í 

október 2007 kom fram: „Ég vænti "ess a! á Al"ingi fari í vetur fram málefnalegar 

umræ!ur og af "eim lei!i gó! og vöndu! lagasetning til hagsbóta fyrir landsmenn alla“ 

(Forsætisrá!uneyti!, 2007). Í nóvember sama ár gaf forsætisrá!uneyti! og dóms- og 

kirkjumálará!uneyti! í samstarfi vi! skrifstofu Al"ingis (2007) út handbók um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa. Handbókin er afsprengi a!ger!aáætlunar 

ríkisstjórnarinnar um Einfaldara Ísland sem var sam"ykkt 17. október 2006. $ar var 

mælt fyrir um #msar a!ger!ir til a! einfalda lög og reglur og vanda betur til verka vi! 

undirbúning n#rra reglna. Markmi! handbókarinnar er a! safna saman á einn sta! 

helstu vi!mi!um um vanda!a frumvarpssmí! og veita lei!beiningar um atri!i "ar sem 
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"örf er aukinnar samræmingar. Í ni!urlagi inngangs handbókarinnar segir: „Er "a! von 

útgefenda a! handbókin komi a! gagni vi! hin daglegu störf í rá!uneytunum og annars 

sta!ar "ar sem frumvörp eru undirbúin og stu!li a! "ví a! Al"ingi sé sá sómi s#ndur a! 

fá einungis vandlega undirbúin mál til umfjöllunar“. Í "essu sambandi má benda á 

frumvarp til laga um faggildingu o.fl. sem vi!skiptará!herra flutti á 132. löggjafar"ingi 

($ingskjal 403, 2005–2006). Á!ur en frumvarpinu var vísa! til nefndar kom 

eftirfarandi fram í ræ!u Margrétar Frímannsdóttur (2005–2006): 

 
Stundum hafa komi! inn á bor! til okkar frumvörp sem eru gjörsamlega 
óskiljanleg. $etta frumvarp er eitt af "eim sem ég held, me! tilliti til "ess sem 
ræ!a á hér á eftir, a! íslensk málnefnd ætti a! taka sérstaklega fyrir. $a! 
hl#tur a! vera skilyr!i fyrir gó!um lögum a! "eir sem eftir "eim eiga a! 
vinna og "eir sem lögin ná til, sem ver!a b#sna margir a!ilar mi!a! vi! "a! 
frumvarp sem hér er til umfjöllunar og "róunina eins og hún hefur or!i! og 
má ætla a! hún ver!i á næstu árum, skilji "a!. Æ fleiri a!ilar "urfa a! vinna 
e!a a.m.k. sækja rétt sinn eftir "essu frumvarpi ef "a! ver!ur a! lögum. 

 

 Í kjölfari! lag!i efnahags- og vi!skiptanefnd fram vi!amiklar breytingartillögur vi! 

frumvarpi!. Í áliti nefndarinnar sag!i m.a. a! „vi! umfjöllun málsins í nefndinni voru 

ger!ar athugasemdir um a! texti frumvarpsins væri ekki nægilega sk#r. Taldi nefndin 

"ví "örf á úrbótum og var unni! a! "ví í samrá!i vi! fulltrúa rá!uneytis, 

Neytendastofu, Sta!alrá!s Íslands og Einkaleyfastofu a! bæta or!alag frumvarpsins“ 

($ingskjal 988, 2005–2006). 

 Gæ!i lagasetningar voru ger! a! umfjöllunarefni í nefndarálitum meiri og minni 

hluta allsherjarnefndar var!andi frumvarp til laga um breytingu á "ingskapalögum 

($ingskjal 333, 2007–2008). Í meirihlutaálitinu var teki! fram a! me! breytingunni í 5. 

gr. frumvarpsins væri „stefnt a! "ví a! tryggja betur gæ!i lagasetningar“ ($ingskjal 

498, 2007–2008). Í áliti minni hlutans kom m.a. eftirfarandi fram ($ingskjal 524, 

2007–2008): 

 
$ví fer fjarri a! ræ!utíminn einn skipti hér máli heldur er hann hluti af stærri 
heildarmynd. Réttindi stjórnarandstö!unnar og ákvæ!i "ingskapa sem tryggja 
eiga l#!ræ!isleg sko!anaskipti, umræ!ur, vöndu! vinnubrög! og vanda!a 
lagasetningu Al"ingis eru allt ein heild. $ingsköp Al"ingis geyma "ar af 
lei!andi fjölmörg ákvæ!i sem öll eiga a! mi!a a! "ví sama, a! tryggja 
vanda!a umfjöllun um mál, a! tryggja a! "ingnefndir geti sinnt 
rannsóknarskyldu sinni, a! tryggja a! öll sjónarmi! fái a! heyrast og tryggja 
a! framkvæmdarvaldi! geti ekki í krafti meiri hluta síns rúlla! umdeildum 
e!a vi!amiklum málum í gegn fyrirvaralíti! e!a fyrirvaralaust. 
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 Loks má nefna a! dæmi eru um a! ákvæ!i hafi veri! ranglega felld brott úr lögum, 

samanber nefndarálit meiri hluta allsherjarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um "ingfararkaup al"ingismanna og "ingfararkostna!. Í "ví máli lag!i nefndin 

til a! ákvæ!i! yr!i skeytt aftur á sinn sta! ($ingskjal 702, 2007–2008). 

Næst ver!ur rætt um "a! atvik "egar Al"ingi afgreiddi á innan vi! sólarhring 57,5% 

allra lagafrumvarpa sem afgreidd voru á 132. löggjafar"ingi um "a! leyti sem afsögn 

"áverandi forsætisrá!herra var fyrirsjáanleg.  

$ann 2. og 3. júní 2006, á innan vi! sólarhring, afgreiddi Al"ingi 69 lagafrumvörp 

og 20 "ingsályktunartillögur. Heildarfjöldi afgreiddra lagafrumvarpa á vi!komandi 

"ingi var 120 og heildarfjöldi afgreiddra "ingsályktunartillagna var 26. Hlutfall 

sam"ykktra lagafrumvarpa á "essum tveimur dögum var "ví 57,5% (69/120) og 

hlutfall sam"ykktra "ingsályktunartillagna 74,1% (20/26). Hlutfall sam"ykktra 

lagafrumvarpa og "ingsályktunartillagna var 61% (89/146). Skal nú viki! a! 

a!draganda "essarar afgrei!slu.  

 Í tilefni sveitarstjórnarkosninga 26. maí 2006 var fundum Al"ingis fresta! frá 4. til 

30. maí 2006. Í frétt sem birtist í Morgunbla!inu 1. júní 2006 kom fram a! störf 

"ingsins framundan ré!ust frá degi til dags. $egar Jónína Bjartmarz, annar varaforseti 

"ingsins, hafi veri! innt eftir "ví hvenær líklegt væri a! "inginu lyki um sumari! hafi 

hún svara!: „Markmi!i! er a! "ingi! ljúki "eim málum sem ríkisstjórnin lag!i upp 

me! a! yr!i loki! […] Öll "au mál sem ríkisstjórnin leggur fram, leggur hún 

náttúrulega fram í "ví augnami!i a! "au ver!i kláru! og afgreidd frá Al"ingi […]“ 

(„Fimmtíu mál“, 2006). $ann 3. júní birtist frétt á forsí!u Morgunbla!sins um a! 

Halldór Ásgrímsson, forsætisrá!herra, íhuga!i a! hætta. Í fréttinni kom fram a! 

hugmyndin tengdist úrslitum sveitarstjórnarkosninganna í vikunni á undan. 

Forsætisrá!herra hafi sagt í sjónvarpsumræ!um "egar kjörfundi var loki! a! hann hlyti 

a! taka á sig ábyrg! á úrslitum kosninganna a! "ví er Framsóknarflokkinn var!a!i, án 

"ess a! sk#ra nánar hva! í "eim or!um fælist („Halldór íhugar“, 2006). $ann 4. júní 

birtist frétt í Morgunbla!inu um a! hátt í 90 "ingmál hef!u veri! afgreidd frá Al"ingi á 

innan vi! sólarhring (Arna Scrhram, 2006). $ann 6. júní birtist sí!an frétt á forsí!u 

Morgunbla!sins um a! Halldór Ásgrímsson væri hættur í stjórnmálum og a! Geir H. 

Haarde tæki vi! embætti forsætisrá!herra á næstunni. Halldór hafi kynnt ákvör!un sína 

kvöldi! á!ur, annan dag hvítasunnu, fyrir framan rá!herrabústa!inn á $ingvöllum 

(Árni Helgason, 2006). 
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Ver!ur nú viki! a! "ri!ja "ættinum, ".e. ábendingum Ríkisendursko!unar um 

vankanta á hinu íslenska rammafyrirkomulagi fjárlagager!arinnar. 

Í apríl 2001 gaf Ríkisendursko!un út sk#rslu um fjárlagaferli!, ".e. um skipulag og 

a!fer!ir sem tengjast mótun, "inglegri afgrei!slu og framkvæmd fjárlaga á Íslandi. Í 

sk#rslunni kom fram a! á sí!ustu árum hafi veri! ger!ar margvíslegar breytingar á 

fjárlagaferlinu. Hafi markmi!i! veri! a! styrkja tök stjórnvalda á ríkisfjármálunum og 

stu!la a! aga!ri fjármálastjórn. Ríkisendursko!un benti á a! enn væru nokkrir 

veikleikar í fyrirkomulaginu, m.a. hva! var!ar hi! n#ja skipulag fjárlagager!ar, 

rammaskipulagi!. 

Rammaskipulag vi! undirbúning og mótun fjárlaga var teki! upp hér á landi ári! 

1992 a! erlendri fyrirmynd. Hefur "a! veri! kalla! „rammafjárlög“. Slíkt fyrirkomulag 

hefur lengi tí!kast ví!a erlendis, t.d. allt frá árinu 1968 í Danmörku, en hefur brei!st út 

og veri! "róa! samhli!a breyttum stjórnunara!fer!um í opinberum rekstri. Hugsunin 

a! baki rammafjárlögum er sú a! ríkisstjórnin ákve!i í upphafi heildarútgjöld og 

skiptingu "eirra milli ólíkra málaflokka, ".e. útgjaldarammana, en láti sí!an 

rá!uneytunum eftir a! útfæra nánar hvernig fénu er vari!. Me! "essu móti er 

meiningin a! stefnumótun ríkisstjórnar sé rá!andi "áttur í fjárlagager!inni, a! 

fjárlagager!inni sé st#rt ,,ofan frá”, í sta! "ess a! fjárlögin ver!i einfaldlega samtala 

"ess kostna!ar sem til fellur í ríkiskerfinu á hverjum tíma, ".e. ver!i til ,,ne!an frá”. 

Hin n#ja tilhögun fjárlagager!ar fellur vel a! áherslunni á árangursstjórnun í 

ríkisrekstrinum og breyttum hugmyndum um hlutverk og ábyrg! stjórnenda í 

ríkiskerfinu. 

Á!ur en rammafjárlög komu til sögunnar sá fjármálará!uneyti! nánast a! öllu leyti 

um undirbúning og mótun fjárlagafrumvarps. Tilkoma rammafjárlaga hefur haft í för 

me! sér a! fjárlagager!in hefur í auknum mæli færst út til fagrá!uneytanna en verkefni 

fjármálará!uneytis er fyrst og fremst a! halda utan um ferli! og samhæfa vinnuna. 

Fagrá!uneytin hafa "a! hlutverk a! útfæra nánar "á skiptingu sem ríkisstjórnin 

ákve!ur og birtist í útgjaldarömmum rá!uneytanna. Í "essu felst a! rá!uneytin "urfa a! 

forgangsra!a og skipta fjárveitingum milli stofnana sem undir "au heyra. Fyrir viki! 

hefur fjárstjórnarvald og ábyrg! einstakra rá!herra aukist mjög frá "ví sem á!ur var og 

má í raun segja a! hvert rá!uneyti eigi eftir breytingarnar a! vera eins konar 

,,fjármálará!uneyti” á sínu svi!i. 

Í sk#rslunni bendir Ríkisendursko!un á a! rammaskipulagi! hafi almennt gefist vel 

og eflt mjög stefnumótunarhlutverk ríkisstjórnarinnar. Hins vegar nái "a! ekki til 
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afgrei!slu Al"ingis á fjárlögunum. Sú heildars#n og sá agi sem felist í skipulaginu fari 

"ví forgör!um eftir a! fjárlagafrumvarp hefur veri! lagt fyrir "ing. Stór hluti "eirrar 

útgjaldaaukningar sem jafnan ver!ur í me!förum "ingsins eigi rætur a! rekja til 

tillagna frá ríkisstjórn (Ríkisendursko!un, 2001). 

Vi! fyrstu umræ!u fjárlaga 2008 sem fram fór í október 2007 sag!i Gunnar 

Svavarsson (2007–2008a), forma!ur fjárlaganefndar, a! á vor"ingi yr!u sam"ykkt 

rammafjárlög fyrir árin 2009–2012. Sú hefur ekki or!i! raunin. 

A! lokum ver!ur rætt um fjór!a "áttinn, ".e. ítreka!ar ábendingar 

Ríkisendursko!unar um a! verklagsregla í tengslum vi! aukafjárveitingar brjóti í bága 

vi! stjórnarskrá, lög og regluger!. 

Samkvæmt 1. gr. laga um Ríkisendursko!un, nr. 86/1997, skal stofnunin m.a. 

annast eftirlit me! framkvæmd fjárlaga. Í sk#rslu Ríkisendursko!unar um framkvæmd 

fjárlaga ári! 2007 og ársáætlanir 2008 er fjalla! um margítreka!ar ábendingar 

stofnunarinnar á li!num áratugum um a! verklagsregla í tengslum vi! 

aukafjárveitingar sé í „hrópandi ósamræmi vi! stjórnarskrá, fjárrei!ulög og regluger! 

um framkvæmd fjárlaga“. Verklagsreglan felst í "ví a! nægilegt sé a! fjármálará!herra 

sam"ykki aukafjárveitingar á fjárlagaárinu. Ekki sé leita! eftir sam"ykki Al"ingis um 

umframútgjöld e!a rá!stöfun umframtekna fyrr en me! fjáraukalögum, ".e. ekki er 

leita! sam"ykkis Al"ingis fyrr en eftirá fyrir n#jum vi!fangsefnum sem stofna! hefur 

veri! til á fjárlagaárinu og til magnaukningar verkefna sem fyrir eru í fjárlögum 

(Ríkisendursko!un, 2008a). M.ö.o. byggist afgrei!sla Al"ingis ekki á 

rammaskipulaginu og a! sumu leyti hefst fjárlagager!in upp á n#tt "egar frumvarpi! 

fer fyrir "ingi!. Bæta má úr "ví me! "ví a! Al"ingi sam"ykki rammana a! vori (Jón 

Magnússon, munnleg heimild, 2008). 

Í 33. og 34. gr. laga um fjárrei!ur ríkisins, nr. 88/1997, er a! finna heimildir til a! 

stofna til útgjalda umfram fjárlög. Í 33. gr. kemur fram a! valdi ófyrirsé! atvik "ví a! 

grei!a "urfi úr ríkissjó!i án heimildar í fjárlögum sé fjármálará!herra a! höf!u samrá!i 

vi! hluta!eigandi rá!herra heimilt a! inna grei!sluna af hendi enda "oli hún ekki bi!. 

Fjármálará!herra er skylt a! gera fjárlaganefnd Al"ingis grein fyrir slíkum 

ófyrirsé!um grei!slum strax og ákvör!un hefur veri! tekin um "ær og leita heimilda til 

"eirra me! frumvarpi til fjáraukalaga. Í 34. gr. kemur fram a! séu ger!ir 

kjarasamningar sem kve!a á um frekari launaútgjöld ríkisins en fjárlög ger!u rá! fyrir 

skuli svo fljótt sem kostur er leita heimilda Al"ingis til slíkra útgjalda me! frumvarpi 

til fjáraukalaga. Launagrei!slum skuli "ó haga í samræmi vi! hina n#ju kjarasamninga. 
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Ríkisendursko!un tekur fram a! fjárveitingarvaldi! hafi ekki a!komu a! 

vi!bótarfjárveitingum til flestra fjárlagali!a fyrr en eftir a! til úgjalda hefur veri! 

stofna!. $ó framúrkeyrsla hafi minnka! nokku! á "essum tuttugu árum sé enn langt í 

land a! uppfylla "á sk#ru kröfu a! rekstur stofnana skuli vera innan fjárheimilda á 

hverjum tíma, en nærri fjór!ungur fjárlagali!a stó! í halla í árslok 2007. $egar árlegar 

sk#rslur Ríkisendurko!unar um framkvæmd fjárlaga koma út, leggi stjórnmálamenn 

jafnan mikla áherslu á "a! í opinberri umræ!u a! nú sé "örf á a! taka upp n# 

vinnubrög!. 

Einnig bendir Ríkisendursko!un á a! eftirlit me! framkvæmd fjárlaga sé á hendi 

fleiri a!ila. Einstök rá!uneyti hafi eftirlit me! undirstofnunum sínum. $á hafi 

fjármálará!uneyti! yfirumsjón me! eftirliti framkvæmdavaldsins. $rátt fyrir alla "essa 

eftirlitsa!ila sé framkvæmd fjárlaga alls ekki vi!unandi. Ástæ!ur "ess séu #msar, t.d. 

skortur á tímanlegum uppl#singum um rekstur fyrra árs, ósamræmi í fyrirmælum 

löggjafans og framkvæmdavalds um umfang verkefna, almennt agaleysi í rekstri 

margra stofnana og óvöndu! áætlanager!. 

Loks segir a! Ríkisendursko!un hafi margítreka! bent á a! fjárlög séu bindandi 

fyrirmæli sem ber a! vir!a. Fjárlög séu "ví æ!ri vilja rá!uneyta og forstö!umanna 

einstakra stofnana. Forstö!umenn sem ekki fara a! fjárlögum skuli áminntir í samræmi 

vi! regluger! um framkvæmd fjárlaga og ábyrg! á fjárrei!um ríkisstofnana í A-hluta 

nr. 1061/2004. Rá!uneyti sem ekki sinna áminningarskyldu sinni taki í reynd á sig 

ábyrg! á hallarekstrinum. $á ábyrg! "urfi a! setja fram me! sk#rari hætti í lögum og 

reglum. E!li málsins samkvæmt geti Ríkisendursko!un ekki anna! en komi! sínu áliti 

á framfæri me! "eim hætti sem hér sé gert, auk "ess sem Ríkisendursko!un hafi á 

li!num áratugum bent á #msar lei!ir til a! styrkja eftirlit me! framkvæmd fjárlaga. Til 

a! auka aga í fjármálum sé nau!synlegt a! allir sem koma a! eftirliti me! framkvæmd 

fjárlaga breg!ist fyrr vi! umframútgjöldum og "á me! markvissari hætt en nú er 

(Ríkisendursko!un, 2008a). 

Á fjárlaganefnd hvílir ekki skylda a! fjalla um og skila áliti um sk#rslur 

Ríkisendursko!unar um framkvæmd fjárlaga. Nefndin skila!i engu a! sí!ur áliti um 

sk#rsluna á yfirstandandi "ingi. Í lok álits nefndarinnar segir: 

 
Ábendingar Ríkisendursko!unar ber a! taka til enn frekari sko!unar og 
mikilvægt er a! rá!uneyti og stofnanir kynni sér efni sk#rslunnar og 
athugasemdir sem "ar koma fram. 
Einnig er mikilvægt a! ítreka a! "a! hlutverk sem fjárlaganefnd og Al"ingi 
hafa gagnvart framkvæmd fjárlaga kallar á endursko!un á bættu verklagi og 
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uppl#singastreymi til "ingsins. A! "ví er nú unni! og hefur fjárlaganefnd 
veri! uppl#st oftar en á!ur um stö!u einstakra fjárlagali!a. Mikilvægt er a! 
"ær uppl#singar berist fljótt og vel og "ingi! sé vel uppl#st hverju sinni. 

 

Taka ber fram a! engar umræ!ur fóru fram í "ingsal um álit nefndarinnar. Í "essu 

sambandi má einnig nefna a! vi! umfjöllun "ingsins um árssk#rslu 

Ríkisendursko!unar 1997, benti Svavar Gestsson (1998–1999) á mikilvægi "ess a! hér 

á landi yr!i sett á fót sérstök nefnd sem færi yfir sk#rslur Ríkisendursko!unar, ræddi 

"ær og kæmist a! ni!urstö!u um "ær. Líta mætti til reynslu Breta og Dana í "eim 

efnum. $á kom fram í máli "ingmannsins a! vinna Ríkisendursko!unar svo gó! sem 

hún væri n#ttist hvorki "ingi né "jó! sem skyldi me!an eftirfylgnina vanta!i. 

Umfjöllun í fjölmi!lum næg!i ekki. Fleiri "ingmenn tóku í sama streng. Ólafur G. 

Einarsson (1998–1999), forseti Al"ingis, l#sti yfir eindregnu fylgi vi! hugmynd 

Svavars og annarra "ingmanna um stofnun umræddrar nefndar. Teki! yr!i á málinu 

nú. $a! hafi veri! ítreka! rætt í forsætisnefnd Al"ingis. Sta!an ári! 2008 er sú a! 

umrædd nefnd hefur ekki veri! sett á laggirnar. $á er fjárlaganefnd a!eins skylt a! 

fjalla um starfssk#rslu Ríkisendursko!unar, en ekki a!rar sk#rslur stofnunarinnar, á!ur 

en hún kemur á dagskrá "ingsins og skila áliti um hana, en ákvæ!i! kom n#tt inn í 

"ingskapalögin í mars 2007 ($ingskjal 1404, 2006–2007). 

$ess ber a! geta a! í febrúar 2008 sam"ykkti forsætisnefnd reglur um "inglega 

me!fer! sk#rslna Ríkisendursko!unar. Í reglunum kemur fram a! sk#rslur 

Ríkisendursko!unar og greinarger!ir, skv. 7. og 9. gr., sbr. og 11. gr., laga um 

Ríkisendursko!un nr. 86/1997, skuli sendar forseta Al"ingis me! bréfi. Forseti 

Al"ingis taki, me! hli!sjón af efni sk#rslunnar, ákvör!un um hvort hún skuli send 

einhverri fastanefnd "ingsins til umfjöllunar. Sé sk#rslu vísa! til nefndar skuli forseti 

rita formanni hennar bréf um "á ákvör!un me! ósk um a! nefndin fjalli um sk#rsluna. 

$á segir a! nefnd, sem fái sk#rslu til umfjöllunar, taki ákvör!un um málsme!fer!. 

Teki! er fram a! nefnd geti skila! áliti um sk#rslu Ríkisendursko!unar telji hún 

ástæ!u til, sbr. 2. málsli! 31. gr. "ingskapalaga. Nefnd geti í áliti sínu til "ingsins gert 

tillögu til "ingsályktunar um efni sk#rslunnar, sbr. 2. mgr. 26. gr. "ingskapa. Rétt er a! 

taka fram a! tilvísanirnar í ákvæ!i "ingskapalaga eru rangar enda fjalla umrædd 

ákvæ!i um sk#rslur um mál sem ekki hefur veri! vísa! til nefndar. Vísa hef!i átt til 1. 

mgr. 27. gr. "ingskapalaga. 

Vi! 2. umræ!u fjárlaga 2008 sem fram fór í lok nóvember 2007 kom m.a. eftir-

farandi fram í máli Gunnars Svavarssonar (2007–2008b), formanns fjárlaganefndar: 
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Á undanförnum árum hefur allt a! fjór!ungur fjárlagali!a rá!stafa! 
fjármunum umfram heimildir. Agi og festa skiptir miklu "egar kemur a! 
fjármálastjórn og rá!stöfun fjármuna. Vissulega geta veri! e!lilegar sk#ringar 
á "ví af hverju rá!stöfun er ekki í samræmi vi! heimildir en í samanbur!i vi! 
"ær "jó!ir sem vi! berum okkur gjarnan vi! "ekkist "a! ekki a! rá!stöfun 
fari fram án heimildarákvæ!a. $a! er "ví hlutverk okkar allra sem komum a! 
fjárlagager!inni og framkvæmd fjárlaga a! tryggja a! vi! höldum okkur vi! 
"ann ramma og "a! skipulag sem okkur er skapa!. 

 

Hér a! framan hefur veri! fjalla! um tilefni ritger!arinnar í fjórum "áttum. 

Umfjöllunin gefur í skyn a! Al"ingi hafi ekki brug!ist me! vi!hlítandi hætti vi! 

ábendingum umbo!smanns Al"ingis og ábendingum Ríkisendursko!unar auk "ess sem 

varpa má "eirri spurningu fram hvort fyrirsjáanleg afsögn forsætisrá!herra geti réttlætt 

"a! a! Al"ingi afgrei!i á innan vi! sólarhring 57,5% allra lagafrumvarpa sem afgreidd 

voru á vi!komandi "ingi. 

Me! hli!sjón af öllu framansög!u voru rannsóknarspurningarnar hanna!ar, en "ær 

eru eftirfarandi: 

1. Hver er stefna Al"ingis a! "ví er var!ar skipulag og stjórnun "ess? 

2. Hvernig er lagaákvæ!um um skipulag og stjórnun Al"ingis hátta!? 

3. Hversu fagleg er stjórnun Al"ingis? 

4. Hversu fagleg eru vinnubrög! Al"ingis a! "ví er var!ar lagasetningu og 

eftirlit? 

 
Sú a!fer!afræ!i sem notast ver!ur vi! í rannsókn "essari byggir á heimildar#ni og 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum. Helgast "a! af e!li skipulagsheildarinnar sem til 

umfjöllunar er, ".e. Al"ingi, enda er til ógrynni af gögnum og uppl#singum um 

starfsemina sem "ar fer fram. Al"ingistí!indi eru au!ug uppspretta. $au skiptast í tvo 

hluta, A-hluta ("ingskjöl) og B-hluta (ræ!ur "ingmanna, atkvæ!agrei!slur o.fl.). $á má 

nefna lagasafni!, árssk#rslur Al"ingis, heimasí!ur "ingmanna, sjónvarpsvi!töl vi! 

"ingmenn og a!ra um stjórnmál o.fl., auk bla!a- og tímaritsgreina "ingmanna og 

annarra um starfsemi "ingsins. $á eru einnig ótal gögn og uppl#singar á heimasí!um 

undirstofnana Al"ingis, ".e. Ríkisendursko!unar og umbo!smanns Al"ingis. Loks ber 

a! nefna lagasöfn og árssk#rslur norrænna "jó!"inga sem a!gengilegar eru á 

heimasí!um "eirra. Ver!ur notast vi! umrædd gögn í ritger! "essari. 

Uppl#singaveitum er yfirleitt skipt í "rjú "rep. Á fyrsta "repi eru frumheimildir 

(primary sources) sem eru upprunalegar rannsóknir e!a hrá gögn. Me!al "eirra má 
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nefna minnisblö!, bréf, vi!töl e!a ræ!ur í fullri lengd (á hljó!, mynd- e!a ritu!u 

formi), lög, regluger!ir, dómsni!urstö!ur, og flest gögn stjórnvalda, ".m.t. gögn um 

efnahagsmál og vinnuafl. Frumheimildir eru alltaf árei!anlegastar vegna "ess a! 

uppl#singar hafa ekki veri! sía!ar út e!a túlka!ar af ö!rum a!ila. Á ö!ru "repi eru 

óbeinar heimildir (secondary sources) sem fela í sér útsk#ringar á frumheimildum. 

Liti! er á alfræ!irit, kennslubækur, handbækur, tímarits- og bla!agreinar og flestar 

fréttir sem óbeinar uppl#singaheimildir. Flest öll uppflettirit falla einnig hér undir. Á 

"ri!ja "repi eru sí!an afleiddar heimildir (tertiary sources) sem geta veri! útsk#ringar 

á óbeinum heimildum en eru yfirleitt settar fram í atri!askrám, heimildaskrám og 

annarri leitara!sto!, t.d. á leitarvélum á netinu. Frá upphafi er mikilvægt a! átta sig á 

a! uppl#singar hafa mismunandi vægi. Frumheimildir hafa meira vægi en óbeinar 

heimildir og óbeinar heimildir hafa meira vægi en afleiddar heimildir. Tegundir 

uppl#singaveita eru margvíslegar og hefur hver og ein "eirra sérstaka virkni. Fimm 

algengustu uppl#singaveiturnar eru atri!askrár og heimildaskrár, or!abækur, 

alfræ!ibækur, handbækur og skrár. Einnig má nefna heimildagagnabanka (biblio-

graphic database), neti! og uppl#singar frá stjórnvöldum (Cooper og Schindler, 2006). 

Höfundur útskrifa!ist frá lagadeild Háskóla Íslands 1999 og starfa!i sem 

nefndarritari á skrifstofu Al"ingis frá 2004 til 2006. 

Á næstu sí!u má finna mynd af uppbyggingu ritger!arinnar. 
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Mynd 1.  Uppbygging ritger!ar 

 
 

 Í köflum 2, 3 og 4 ver!ur fjalla! fræ!ilega um vi!fangsefni ritger!arinnar. Í köflum 

5 og 6 ver!ur dregin upp heildarmynd af skipulagsheildinni Al"ingi og r#nt í skipulag 

"ess og stjórnun. Í kafla 7 ver!a ni!urstö!ur dregnar saman og tillögur settar fram um 

frekari rannsóknir á "essu svi!i. 
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2 Frá sjónarhóli lögfræ!i 

Í "essum kafla ver!ur ger! grein fyrir #msum lagaákvæ!um sem gilda um starfsemi 

Al"ingis – fyrir utan lagaákvæ!in sem gilda um forseta Al"ingis, forsætisnefnd 

Al"ingis og skrifstofustjóra Al"ingis sem fjalla! ver!ur um í kafla 6. 

„Lögfræ!i er sú fræ!igrein nefnd, sem fjallar um lög og rétt. Verkefni hennar eru 

margháttu!.“ Á "ennan hátt skilgreinir Ármann Snævarr (1988) fræ!igreinina 

lögfræ!i. Hann bendir sí!an á a! hún eigi "a! sameiginlegt me! ö!rum 

vísindagreinum a! skiptast í einstakar undirgreinar og a! notast vi! sérhæf! hugtök. 

Hér er ekki ætlunin a! útsk#ra hva! sé átt vi! me! lögum og rétti, enda er merking 

"eirra margháttu!. Rétt er "ó a! geta a! umfjöllun ritger!arinnar mi!ast vi! almenn 

lög og fjárlög. $á er ekki ætlunin a! fjalla um #mis lögfræ!ileg álitaefni sem tengjast 

stjórns#slulegri stö!u Al"ingis. Í athugasemdum vi! frumvarpi! sem var! a! 

stjórns#slulögum nr. 37/1993, segir m.a.: „$annig taka lögin ekki til löggjafarvaldsins, 

".e. starfsemi Al"ingis og stofnana "ess, svo sem umbo!smanns Al"ingis og 

Ríkisendursko!unar.“ $á kemur m.a. eftirfarandi fram í athugasemdum vi! frumvarpi! 

sem var! a! uppl#singalögum, nr. 50/1996: „Utan gildissvi!s "eirra fellur hins vegar 

Al"ingi og stofnanir "ess, svo sem umbo!sma!ur Al"ingis og ríkisendursko!un.“ Ljóst 

er a! lögunum var ekki ætla! a! ná til löggjafarvaldsins. Í "essu sambandi ver!ur a! 

hafa í huga a! Al"ingi er tvískipt, annars vegar er um a! ræ!a "ingmenn kjörna í 

almennum "ingkosningum sem mynda hi! eiginlega löggjafarvald og hins vegar er um 

a! ræ!a rekstur "ingins. Hi! lögfræ!ilega álitaefni sn#r "á a! "ví hvort eitthva! sé "ví 

til fyrirstö!u a! stjórns#slulög og uppl#singalög nái til stjórns#slu Al"ingis,  sem 

hinga! til hefur starfa! í skjóli hins eiginlega löggjafarvalds. Mismunandi ni!ursta!a 

fæst eftir "ví hvort liti! sé á stjórns#slu í efnismerkingu e!a formmerkingu. Hinar 

óskrá!u meginreglur stjórns#sluréttarins halda "ó ávallt gildi sínu. 

 Hér á eftir ver!ur fjalla! um stjórnskipunarrétt, me!fer! lagafrumvarpa, fjárlög og 

réttindi og skyldur al"ingismanna og starfsmanna Al"ingis. 

 

2.1 Stjórnskipunarréttur 

Stjórnskipunarréttur er samkvæmt skilgreiningu Gunnars G. Schram (1999) „sú 

fræ!igrein lögfræ!innar sem fjallar um "ær grundvallarreglur sem gilda um æ!stu 

stjórn og skipulag ríkisins. Jafnframt er í stjórnskipunarrétti fjalla! um "a! hverjir "a! 

eru sem fara me! æ!sta vald í málefnum ríkisins og hver réttarsta!a "eirra er, hvernig 
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"eir ö!last vald sitt og hvernig "átttöku "eirra í me!fer! ríkisvaldsins er hátta!“. 

Helstu sto!ir stjórnskipunar Íslands eru stjórnarskrá l#!veldisins, fullveldi!, 

l#!veldisstjórnarform, l#!ræ!i, sjálfsákvör!unarréttur "jó!arinnar, "rískipting 

ríkisvaldsins, "ingræ!i og grundvallarréttindi borgaranna (Björg Thorarensen, 2006).  

 

2.2 Me!fer! lagafrumvarpa 

Lagafrumvörp eru ein tegund svokalla!ra "ingmála sem lög! eru fram á Al"ingi. 

A!rar tegundir "ingmála eru "ingsályktunartillögur, fyrirspurnir og sk#rslur (Al"ingi, 

2004a). Lagafrumvörp skiptast í stjórnarfrumvörp, "ingmannafrumvörp og 

nefndafrumvörp. Ákvæ!i um me!fer! lagafrumvarpa er a! finna í stjórnarskrá 

l#!veldisins, nr. 33/1944 (stjskr.), og lögum um "ingsköp Al"ingis, nr. 55/1991 

("ingskapalög), en í 58. gr. stjskr. segir a! "ingsköp Al"ingis skuli sett me! lögum. 

Núgildandi lögum um "ingsköp Al"ingis hefur veri! breytt fimm sinnum, ".e. me! 

lögum nr. 74/1992, 102/1993, 68/2007, 102/2007 og 161/2007. 

Venjuleg lög eru sam"ykkt af Al"ingi me! tilskildum hætti og sta!fest eftir á af 

forseta Íslands. Tillaga um n#ja lagasetningu, hvort sem um er a! ræ!a n#mæli e!a 

breytingu á eldri lögum, er lög! fyrir Al"ingi í frumvarpsformi. Fyrsti "áttur 

lagasetningar er "ví flutningur frumvarps á Al"ingi (Gunnar G. Schram, 1999). 

 Í 2. gr. stjskr. segir a! Al"ingi og forseti Íslands fari saman me! löggjafarvaldi!. 

Viki! er nánar a! frumkvæ!isrétti forseta í 25. gr. stjskr. (Gunnar G. Schram, 1999). Í 

reyndinni eru "a! "ó rá!herrar sem leggja fram frumvörpin me! atbeina forsetans eins 

og endranær "egar um stjórnarathafnir er a! ræ!a. $ótt slíkt frumvarp sé lagt fram í 

nafni eins rá!herra, hefur ríkisstjórnin a! jafna!i veitt sam"ykki sitt til flutnings "ess. 

$ví eru slík frumvörp í daglegu tali köllu! stjórnarfrumvörp (Björg Thorarensen, 

2006). Almennt hvílir ekki skylda á ríkisstjórn a! eiga frumkvæ!i a! lagasetningu. Slík 

skylda er "ó fyrir hendi var!andi fjárlög, sbr. 42. gr. stjskr. (Gunnar G. Schram, 1999). 

Auk heimildar til a! flytja stjórnarfrumvörp hefur rá!herra sjálfstæ!a heimild til a! 

flytja lagafrumvörp eins og "ingmenn samkvæmt 38. gr. stjskr. án "ess a! leita "urfi 

atbeina forseta og án tillits til "ess hvort hann sé jafnframt "ingma!ur. Aldrei hefur "ó 

reynt á "essa heimild (Björg Thorarensen, 2006). 

Mikill meiri hluti framlag!ra lagafrumvarpa á Al"ingi eru stjórnarfrumvörp. 

Stjórnarfrumvörp eru samin í rá!uneytum e!a á "eirra vegum. Yfirleitt fara meiri 

háttar n#mæli í löggjöf í gegnum "etta ferli. $ingmannafrumvörp eru hins vegar "au 

frumvörp sem lög! eru fram af einstökum "ingmönnum, hópi "ingmanna e!a 
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"ingnefnd. $au eru oft styttri en stjórnarfrumvörp og fjalla um afmarka!ra efni. Ekki er 

óalgengt a! "ingmannafrumvörp séu lög! fram aftur og aftur, líti! e!a ekkert breytt 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). David Arter (2004) vekur máls á "ví a! "rátt fyrir 

a! lengi hafi tí!kast a! nefndir Al"ingis leggi fram frumvörp séu engin ákvæ!i um 

nefndafrumvörp í "ingskapalögunum. Einfaldlega sé gengi! út frá "ví a! fyrst einstakir 

"ingmenn geti lagt fram frumvörp sé hópum "ingmanna í nefndum "a! einnig heimilt.  

Framan af tuttugustu öldinni voru "ingmannafrumvörp mun fleiri en 

stjórnarfrumvörp. $a! stafa!i m.a. af "ví a! samning frumvarpa var ekki jafn 

tæknilega flókin og forskot rá!uneytanna vi! samningu "eirra "ví ekki jafn miki! og 

sí!ar var!. Sjálf voru rá!uneytin ekki öflugar stofnanir á fyrri hluta tuttugustu aldar, 

samanlagt me! nokkra tugi starfsmanna. $á fengu rá!herrar stundum "ingmenn til a! 

flytja frumvörp sem samin höf!u veri! á vegum rá!uneytanna. Eftir "ví sem 

vi!fangsefni löggjafar hafa or!i! tæknilega flóknari og sjálf samning frumvarpa 

sérhæf!ara vi!fangsefni hefur í vaxandi mæli veri! liti! til stjórnarrá!sins til "ess a! 

hafa frumkvæ!i a! meiriháttar lagasetningu. Jafnframt hafa stjórnarfrumvörp or!i! 

vaxandi hluti sam"ykktra frumvarpa (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Samkvæmt 44. gr. stjskr. má ekkert lagafrumvarp sam"ykkja fyrr en "a! hefur veri! 

rætt vi! "rjár umræ!ur á Al"ingi. Í "ingskapalögum eru fyrirmæli um hvernig 

umræ!unum skuli haga!. Í 36. gr. "ingskapalaga kemur fram a! lagafrumvörp skuli 

vera samin me! lagasni!i og skuli prenta "au og útb#ta "eim me!al "ingmanna á 

fundi. Hverju frumvarpi skuli fylgja greinarger! um tilgang "ess og sk#ring á 

höfu!ákvæ!um. Forseti Al"ingis geti sett lei!beiningarreglur um frágang 

lagafrumvarpa. $á segir a! eigi megi taka frumvarp til umræ!u fyrr en li!nar eru a! 

minnsta kosti tvær nætur frá útb#tingu "ess. Lagafrumvörp, sem útb#tt er eftir lok 

nóvembermána!ar, ver!i ekki tekin á dagskrá fyrir jólahlé nema me! sam"ykki 

"ingsins. $á ver!i lagafrumvörp, sem útb#tt er eftir 1. apríl, ekki tekin á dagskrá fyrir 

sumarhlé nema me! sam"ykki "ingsins. Einfaldur meirihluti atkvæ!a nægir til 

sam"ykkis. Feril lagafrumvarpa má sjá á eftirfarandi mynd:  

 

Mynd 2.  Ferill frumvarpa á Al"ingi 
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Vi! 1. umræ!u á a! ræ!a frumvarpi! í stórum dráttum. A! henni lokinni er málinu 

a! ö!ru jöfnu vísa! til "eirrar "ingnefndar sem fer me! vi!komandi málaflokk. $egar 

nefndin hefur skila! nefndaráliti fer fram 2. umræ!a og á "á a! ræ!a einstakar greinar 

frumvarpsins og breytingartillögur vi! "ær og loks eru greidd atkvæ!i um "ær 

(Al"ingi, 2004a; Björg Thorarensen, 2006; Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). $a! 

n#mæli kom inn í "ingskapalögin, sem tók gildi 1. janúar 2008, a! breytist frumvarp 

vi! 2. umræ!u skuli nefnd fjalla um frumvarpi! a! n#ju á!ur en 3. umræ!a hefst ef 

"ingma!ur e!a rá!herra óskar "ess, sbr. 39. gr. "ingskapalaga. Vi! 3. umræ!u, sem 

oftast er stutt, er rætt um breytingartillögur og greinar er "ær eiga vi!, svo og 

frumvarpi! í heild sinni. Vi! lok hennar ræ!st í atkvæ!agrei!slu hvort frumvarpi! 

ver!ur a! lögum (Al"ingi, 2004a; Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). Rétt til a! bera 

fram breytingartillögur hafa "ingmenn, rá!herrar og nefnd, sbr. 51. "ingskapalaga. 

 Til a! atkvæ!agrei!sla geti fari! fram um lagafrumvörp (og a!rar sam"ykktir 

"ingsins) ver!ur "ingfundur a! vera ályktunarbær, en me! "ví er átt vi! a! meira en 

helmingur "ingmanna sé á fundi og taki "átt í atkvæ!agrei!slu, ".e. 32 "ingmenn, sbr. 

53. gr. stjskr. (Björg Thorarensen, 2006). Me! "átttöku er átt vi! a! sam"ykkja, hafna 

e!a sitja hjá. Einfaldur meirihluti nægir til sam"ykktar lagafrumvarpi. Er "ví 

fræ!ilegur möguleiki a! frumvarp sé sam"ykkt me! 1 atkvæ!i, ".e. ef 31 "ingma!ur 

situr hjá (Gunnar G. Schram, 1999). 

 $egar lagafrumvarp er endanlega sam"ykkt af Al"ingi er "a! "ar me! komi! úr 

höndum "ingsins og ver!ur ekki afturkalla!. Skal "a! "á lagt fyrir hinn handhafa 

löggjafarvaldsins, forseta l#!veldisins, til sta!festingar (Gunnar G. Schram, 1999; 

Björg Thorarensen, 2006). Ekki ver!ur fjalla! nánar um ferli! frá "ví a! lög eru 

sam"ykkt "ar til "au eru sta!fest og birt. 

Páll $órhallsson (2007) hefur dregi! ofangreinda umfjöllun um me!fer! 

lagafrumvarpa saman í "rjú "rep, ".e. hann skiptir löggjafarvaldinu í 1) 

frumkvæ!isrétt, 2) athugun og umræ!u og 3) sta!festingu og birtingu. Á me!an fyrsta 

"repi! sé venjulegast í höndum ríkisstjórnar og "a! sí!asta á valdi "jó!höf!ingja sé 

"a! anna! "repi!, "ungami!jan í löggjafarferlinu, sem falli í skaut "ingsins. 

 Í II. kafla "ingskapalaga er fjalla! um nefndir "ingsins. Á Al"ingi starfa tólf 

fastanefndir og gegna "ær lykilhlutverki í löggjafarstarfi "ingsins. Samkvæmt 13. gr. 

laganna eru fastanefndirnar eftirfarandi: allsherjarnefnd, efnahags- og skattanefnd, 

félags- og tryggingamálanefnd, fjárlaganefnd, heilbrig!isnefnd, i!na!arnefnd, 
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menntamálanefnd, samgöngunefnd, sjávarútvegs- og landbúna!arnefnd, 

umhverfisnefnd, utanríkismálanefnd og vi!skiptanefnd. Í fjárlaganefnd sitja ellefu 

nefndarmenn en níu í ö!rum nefndum. Auk "ess eru níu varamenn kosnir í 

utanríkismálanefnd, sbr. 14. gr. "ingskapalaga. Fastanefnd k#s sér formann og 

varaformann er gegnir störfum formanns í forföllum hans. Um skyldu nefndarmanna 

til a! sækja nefndarfund gilda almennar reglur um fundarsókn "ingmanna og skulu 

forföll tilkynnt formanni, sbr. 17. gr. "ingskapalaga. 

Nefndirnar leggja oft fram breytingartillögur vi! stjórnarfrumvörp og eru a! "ví 

leyti virkir "átttakendur í lagasetningunni. Milli nefndanna – einkum formanna "eirra – 

og rá!uneytanna eru i!ulega talsver! tengsl og breytingartillögur ná oftast ekki fram a! 

ganga ef rá!uneytin eru "eim andsnúin. Hins vegar geta nefndarformenn stundum tali! 

rá!uneytin á sitt mál og haft me! "eim hætti áhrif á innihald löggjafar. Nefndir gera í 

reynd allmiklar breytingartillögur vi! frumvörp og almennt má ganga út frá a! tillögur 

frá meirihluta nefnda hljóti brautargengi í "inginu. Löggjöfin kemur "annig ekki a! 

öllu leyti fullbúin frá ríkisstjórn til "ings. Flest frumvörp fulltrúa stjórnarandstö!unnar 

daga hins vegar upp í nefndum, en nefndarformenn fá yfirleitt "a! hlutverk a! 

forgangsra!a málum í nefnd "annig a! mál stjórnarinnar eru afgreidd út úr nefndinni 

en mál stjórnarandstö!unnar ekki (Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

N#justu breytingar á "ingskapalögum tóku gildi 1. janúar 2008. Frumvarpi! sem 

lag!i til breytingarnar var afrakstur starfs á vegum forseta, forsætisnefndar og 

formanna "ingflokka sem fólst í "ví „a! móta á n# vinnubrög! "ingsins "annig a! "au 

séu meira í samræmi vi! tí!aranda og tæknibreytingar sí!ustu ára“, eins og sag!i í 

greinarger! frumvarpsins ($ingskjal 333, 2007–2008). Ver!ur nú viki! a! markmi!um 

frumvarpsins og í hverju breytingarnar fólust. 

1. A! lengja reglulegan starfstíma Al"ingis. Breytingin fólst ekki í fjölgun 

"ingfundadaga heldur „vertí!arskiptingu“ starfstímans "annig a! ger! séu hlé á 

"ingstörfum me! reglubundnum hætti. $ingi! byrjar "annig fyrr a! hausti, í 

september, og stendur lengur a! vori. Samkomudagur Al"ingis ver!ur "ó áfram 

1. október (stjórnarskrárbundi!) sem "#!ir a! störf Al"ingis í september ver!a 

framhald "ess "ings sem sat veturinn á!ur. 

2. A! efla eftirlitshlutverk "ingsins. Hér er átt vi! tækifæri "ingmanna til a! hafa 

eftirlit me! störfum framkvæmdavaldsins, ".e. rá!herranna. $au atri!i sem ættu 

a! stu!la a! "ví voru listu! upp í frumvarpinu. Í fyrsta lagi lengri starfstími. Í 

ö!ru lagi n#tt ákvæ!i um a! minni hluti "ingnefndar ("rír nefndarmenn) geti 
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óska! eftir "ví í "inghléum a! rá!herra komi til fundar vi! nefndina. Í "ri!ja 

lagi fjölgun á óundirbúnum fyrirspurnartímum, ".e. a! "eir ver!i a! jafna!i 

tvisvar sinnum í hverri heilli starfsviku í sta! tvisvar sinnum í mánu!i. A!ra 

fundardaga ver!i heimilt a! kve!ja sér hljó!s um störf "ingsins. $annig eigi 

"ingmenn kost á "ví alla "ingdaga a! koma gagnr#ni sinni á framfæri á 

vettvangi "ingsins. 

3. A! draga úr kvöld- og næturfundum. Í lögunum er n#mæli um a! reglulegir 

"ingfundir samkvæmt starfsáætlun skuli ekki standa lengur en til klukkan átta 

sí!degis. Frá "ví eru "ó vissar undantekningar. 

4. A! fá rá!herra oftar á fundi "ingnefnda. Tilgangurinn var a! efla tengsl nefnda 

Al"ingis og rá!herra svo sem er ví!a í ö!rum "ingum. N#mæli er nú um a! 

rá!herrar skuli a! jafna!i kynna a! hausti nefndum sem eru á málefnasvi!i 

"eirra "au mál sem "eir hyggjast leggja fram á "ví "ingi sem "á er a! hefjast. 

Fyrir breytinguna tí!ka!ist a! embættismenn sæju um kynninguna. 

5. A! gera umræ!ur markvissari og styttri en veri! hefur me! reglum um 

ræ!utíma. Meginbreytingin fólst í a! setja frekari tímamörk á umræ!u en veri! 

haf!i svo sem á a!ra og "ri!ju umræ!u um lagafrumvörp. Forseta er "ó heimilt 

a! lengja ræ!utíma ef mál eru óvenjuleg a! umfangi e!a sanngirnisrök mæla 

me! "ví. Enn fremur er hverjum "ingflokki veitt heimild til "ess, allt a! 

tvívegis á hverju "ingi, a! fá ræ!utíma vi! a!ra umræ!u um lagafrumvörp 

tvöfalda!an ef mál er svo mikilvægt a! hans mati a! r#mri tíma "urfi til a! 

ræ!a "a!. Til hagræ!is var reglum "ingskapanna um ræ!utíma skipa! í eina 

grein í sta! "ess a! hafa "ær á ví! og dreif í lögunum. 

 

2.3 Fjárlög 

Samkvæmt 42. gr. stjskr. skal fyrir hvert reglulegt Al"ingi, "egar "a! er saman komi!, 

leggja frumvarp til fjárlaga fyrir "a! fjárhagsár, sem í hönd fer, og skal í frumvarpinu 

fólgin greinarger! um tekjur ríkisins og gjöld. $á mælir 41. gr. fyrir um a! ekkert gjald 

megi grei!a af hendi, nema heimild sé til "ess í fjárlögum e!a fjáraukalögum.  

Gunnar G. Schram (1999) bendir á a! fjárstjórnarvald "jó!"inga sé ekki hi! sama 

og löggjafarvald enda "ótt a!alhandhafi "ess sé sá sami og almenna löggjafarvaldsins. 

Fjárstjórnarvald skiptist í skattlagningarvald og fjárveitingarvald. Í fjárveitingavaldinu 

felist a! Al"ingi taki ákvör!un um a! hve miklu leyti tekjum af opinberum gjöldum 

skuli eytt og til hva!a málefna "eim skuli vari!. Slíkar ákvar!anir ver!i stjórnvöld a! 
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vir!a. Hann tekur einnig fram a! einn megintilgangur stjórnlagareglna um 

fjárstjórnarvaldi! sé a! tryggja a! Al"ingi fylgist me! hvernig fjárrei!um hins 

opinbera – og "á einkum ríkisins – sé fari!. $á tilgreinir hann tíu atri!i sem s#na a! á 

almennum lögum og fjárlögum sé margvíslegur munur. Ver!ur viki! a! fyrstu sex 

atri!unum: 

1. Fjárlög og fjáraukalög eru einu lögin sem stjórnarskráin nefnir sérstöku nafni. 

2. Ekki er frjálst frumkvæ!i a! "ví a! leggja fyrir Al"ingi frumvarp til fjárlaga – 

hvorki um "a! hvort slíkt frumvarp er lagt fyrir né heldur hvenær. 

Fjárlagafrumvarp er eina frumvarpi! sem skilyr!islaust er skylt a! leggja fyrir 

Al"ingi á tilteknum tíma – og í raun a! afgrei!a, sbr. 41. gr. stjskr. Hefur veri! 

tali! a! frumkvæ!isskyldan og undirbúningur frumvarpsins hvíli á 

fjármálará!herra.  

3. E!li fjárlaga er anna! en settra laga frá Al"ingi. Fjárstjórnarrétturinn er eftir 

e!li sínu ekki löggjafarmálefni enda "ótt nú "yki sjálfsagt a! hann sé í höndum 

löggjafarsamkomunnar. Fjárlög eru í reynd rekstraráætlun ríkissjó!s fyrir eitt ár 

í senn e!a fyrirmæli Al"ingis um tekjuöflun og útgjöld ríkisins. 

4. Efni fjárlaga er stjórnarskrárbundi!; samkvæmt 42. gr. stjskr. skal í fjárlögum 

fólgin greinarger! um tekjur ríkisins og gjöld. Samkvæmt "essu er efni "eirra 

marka! og ákve!i! fyrir fram. 

5. Gildistími fjárlaga er bundinn vi! „"a! fjárhagsár, sem í hönd fer“. 

6. Fjárlög eru í raun eina nau!synlega ákvör!unin sem Al"ingi "arf a! standa a! 

árlega. 

Einstakar fjárhæ!ir samkvæmt fjárlögum eru anna!hvort áætlunarákvæ!i (áætlun á 

lögbundnum framlögum, t.d. til Jöfnunarsjó!s sveitarfélaga) e!a veiting tiltekinnar 

fjárhæ!ar. Áætlunarákvæ!i eru ekki bindandi, en veiting tiltekinnar fjárhæ!ar er 

bindandi í tvennum skilningi, annars vegar er stjórnvöldum skylt a! vir!a slíkar 

fjárveitingar og hins vegar á sá sem í hlut á ekki rétt á meira fé samkvæmt "ví ákvæ!i 

(t.d. framlag til Jöfnunarsjó!s sveitarfélaga til n#s og tímabundins verkefnis, 

stofnkostna!ar; "ótt framlagi! reyndist vanáætla! ætti sjó!urinn ekki lögvar!a kröfu á 

meira fé úr ríkissjó!i og bæri ekki a! endurgrei!a væri fjárhæ!in ofáætlu!). Mat á "ví 

hvort ákvæ!i fjárlaga sé áætlunarákvæ!i e!a fjárveiting rá!ist "ví af grundvelli 

ákvæ!isins (Gunnar G. Schram, 1999). 

 



 29 

2.4 Réttindi og skyldur al"ingismanna og starfsfólks Al"ingis 

Fyrirmæli um réttindi og skyldur al"ingismanna eru bæ!i í stjórnarskrá og almennum 

lögum. Samkvæmt stjórnarskránni njóta al"ingismenn sérstakrar fri!helgi, ví!tæks 

málfrelsis og sjálfræ!is í starfi. Af sumum stjórnarskrárákvæ!um má óbeint lei!a 

tiltekin réttindi fyrir "ingmenn. A! ö!ru leyti eru réttindi og skyldur al"ingismanna 

há! hinni almennu löggjöf landsins á hverjum tíma, bæ!i "ingskapalögum og ö!rum 

lögum (Gunnar G. Schram, 1999). Hér ver!ur stuttlega viki! a! réttindum (og 

skyldum) "ingmanna sem lúta a! "ingstörfum, "ingfararkaupi og eftirlaunum. 

 Hver "ingma!ur hefur rétt og jafnframt skyldu til a! taka "átt í öllum "ingstörfum 

eftir "ví sem stjórnarskrá og "ingsköp segja til um. Nefna má frumkvæ!isrétt a! 

"ingmálum, rétt til a! taka "átt í umræ!um, rétt til a! flytja breytingartillögur, 

atkvæ!isrétt o.s.frv. Er "átttaka í "ingstörfum kjarni "ingmannsréttinda (Gunnar G. 

Schram, 1999). 

 Ekki eru í stjórnarskrá nein fyrirmæli um laun al"ingismanna. Hafa "au "ví jafnan 

veri! ákvör!u! me! sérstökum lögum frá Al"ingi. Laun al"ingismanna nefnast frá 

fornu fari "ingfararkaup (Gunnar G. Schram, 1999). Um "au gilda nú lög um 

"ingfararkaup al"ingismanna og "ingfararkostna!, nr. 88/1995 ("ingfararkaupslög). 

Al"ingisma!ur fær mána!arlega greitt "ingfararkaup úr ríkissjó!i, sbr. 1. gr. 

laganna. Í 15. gr. laganna segir a! kjarará! ákve!i "ingfararkaupi!, sbr. lög um 

kjarará! nr. 47/2006. Í 16. gr. laganna er fjalla! um úrskur!arvald skrifstofu Al"ingis 

og eftir atvikum forsætisnefndar, en hún hljó!ar svo: 

 

Skrifstofa Al"ingis úrskur!ar um reikninga "á sem al"ingismanni skulu 
endurgreiddir samkvæmt lögum "essum. Vilji al"ingisma!ur ekki una 
úrskur!i skrifstofunnar getur hann skoti! honum til forsætisnefndar sem fellir 
endanlegan úrskur!. 
Ef vafi leikur á um rétt al"ingismanns samkvæmt lögum "essum sker 
forsætisnefnd úr. 

 

Í mars 2008 voru sam"ykktar breytingar á "ingfararkaupslögum sem fólu í sér a! 

bætt var n#rri grein um a!sto!armenn al"ingismanna í III. kafla laganna um önnur 

starfskjör. Greinin hljó!ar svo: 

 

Al"ingismanni er heimilt a! rá!a sér a!sto!armann og skulu grei!slur til hans 
fara eftir nánari reglum sem forsætisnefnd Al"ingis setur og veitt er fé til á 
fjárlögum hvers árs. Í reglum forsætisnefndar má kve!a á um a! heimildin sé 
bundin tilteknum kjördæmum e!a tiltekinni stö!u sem al"ingisma!urinn 
hefur í flokki sínum. 
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  Laun a!sto!armanns skulu fylgja "ingfararkaupi hverju sinni og vera 
tilgreint hlutfall "ess. Forsætisnefnd Al"ingis setur reglur um starfskjör og 
starfsa!stö!u a!sto!armanna. 
  Lög nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, og reglur settar 
samkvæmt "eim gilda ekki um a!sto!armenn al"ingismanna, en "ó skal hafa 
hli!sjón af 6. gr. laganna. $á gilda ákvæ!i 5. gr. laga nr. 139/2003, um 
tímabundna rá!ningu starfsmanna, ekki um a!sto!armenn al"ingismanna. 

 

Í 6. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, sem vísa! er til, er fjalla! 

um almenn hæfisskilyr!i.  

 Um eftirlaun al"ingismanna gilda lög um eftirlaun forseta Íslands, rá!herra, 

al"ingismanna og hæstaréttardómara, nr. 141/2003. Mikill styr hefur sta!i! um lögin 

sí!an "au voru sett. Í stefnuyfirl#singu (stjórnarsáttmála) núverandi ríkisstjórnar kemur 

fram a! „eftirlaunakjör al"ingismanna og rá!herra ver!i endursko!u! og meira 

samræmi komi! á í lífeyrismálum rá!amanna og almennings“ (Stjórnarrá! Íslands, 

2007). 

Um starfsmenn Al"ingis gilda lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 

70/1996, sbr. 1. gr. laganna. Skrifstofustjóri Al"ingis er eini starfsma!ur "ingsins sem 

telst til embættismanna ríkisins, sbr. 1. tölul. 22. gr. laganna, og gilda um hann sérstök 

ákvæ!i II. hluta laganna a! "ví er var!ar skipun/setningu í embætti (V. kafli), lausn frá 

embætti (VI. kafli) og sérstakar skyldur (VII. kafli). 
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3 Frá sjónarhóli stjórnmálafræ!i 

Al"ingi er einn helsti vettvangur stjórnmálanna. $ví ver!ur í "essum kafla fjalla! um 

#mis atri!i sem tengjast stjórnmálafræ!i, s.s. atvinnuvæ!ingu "ingmanna, 

óhjákvæmileg vandamál tengd fulltrúal#!ræ!i, kenninguna um einokunarhringi vi! 

málsme!fer! og n#skipan í ríkisrekstri. Í kaflanum um n#skipan í ríkisrekstri ver!ur 

auk "ess viki! a! árangursfjárlögum. Spyrja má hvort e!li stjórnmálanna geri "a! a! 

verkum a! ekki sé huga! nægilega a! gæ!um löggjafar- og eftirlitsstarfs Al"ingis, sem 

og skipulagi "ess og stjórnun, heldur vegi önnur sjónarmi! "yngra. 

Gunnar Helgi Kristinsson (2007) bendir á a! stjórnmálafræ!ingar séu ekki miki! 

fyrir a! skilgreina vi!fangsefni sitt. Ástæ!an sé ekki síst sú a! svi! stjórnmálanna í 

samfélaginu er síbreytilegt. Hinir ólíku "ættir, sem kalla má stjórnmál í sögunni, hafi 

"ó viss samkenni, ".e. stjórnmál vísa í fyrsta lagi til samskipta af einhverju tagi, í ö!ru 

lagi eru sko!anir skiptar um markmi! e!a lei!ir og í "ri!ja lagi er vald til sta!ar til a! 

hrinda ni!urstö!unni í framkvæmd – hvort sem "a! er innan hóps fólks, ríkis e!a í 

al"jó!akerfinu. Hague og Harrop (2001) segja a! hugtaki! stjórnmál (politics) sé nota! 

í margs konar samhengi og hafi #mis blæbrig!i. Sk#r skilgreining sem nái utan um allt 

sem vi! ósjálfrátt köllum „pólitískt“ sé ekki til. Sú skilgreining sem komist næst "ví 

geti hljóma! svo: Stjórnmál er sú athöfn "egar hópar ná sameiginlegum bindandi 

ni!urstö!um eftir a! hafa sætt sjónarmi! á me!al einstakra me!lima. 

Burtsé! frá ofangreindum vangaveltum um hva! séu stjórnmál, var einu sinni haft 

eftir einhverjum vi!mælanda a! stjórnmál snerust um a! hafa sko!anir. Hn#ta hef!i 

mátt vi! „á opinberum vettvangi.“ Meginvi!fangsefni stjórnmálafræ!i eru einmitt 

opinberar stofnanir öfugt vi! stjórnunarfræ!ina (sjá kafla 4) sem mi!ar umfjöllun sína 

yfirleitt vi! einkafyrirtæki, "ótt opinberar stofnanir séu farnar a! n#ta sér fræ!ina í 

auknum mæli. 

 

3.1 Atvinnuvæ!ing "ingmanna 

Núor!i! hafa menn talsver!ar áhyggjur af aukinni atvinnuvæ!ingu (professionalism) 

l#!ræ!islegra stjórnmála. $ingmenn eru hvorki „venjulegir“ borgarar né sérfræ!ingar 

heldur einfaldlega stjórnmálamenn í fullu starfi. Áhyggjurnar beinast m.a. a! "ví a! 

atvinnustjórnmálamenn eru taldir vera í minni tengslum vi! sko!anir og afstö!u 

„venjulegra“ borgara. $eir séu einnig óhæfir, e!a a! minnsta kosti ekki eins vel a! sér 

og ef um sérfræ!inga væri a! ræ!a. Engin ein skilgreining er til á hugtakinu 
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„atvinnustjórnmálama!ur“ enda nota fræ!imenn mismunandi mælikvar!a í 

rannsóknum sínum (Ludvig, 2007). Atvinnumennska og fagmennska eru ekki endilega 

samheiti (Arter, 2000). 

  Á undanförnum árum hafa veri! ger!ar fjölmargar rannsóknir á 

grundvallarspurningum er var!a "ingmenn í Evrópu. Má "ar nefna rannsókn Best og 

Cotta sem fjallar um hvernig eiginleikar "ingmanna og n#li!un hefur "róast á sí!ustu 

150 árum í Vestur-Evrópu. Á me!an gert sé rá! fyrir a! heg!un fulltrúa 

löggjafarvaldsins sé grundvöllu! á umhyggjusemi gagnvart kjósendum, velti hún 

einnig á ö!rum atri!um, t.d. menntun "eirra, faglegum bakgrunni, aldri, kyni og 

stjórnmálalegri reynslu (Gabel, 2002).  

Í grein Gabel (2002) er fjalla! um fyrrnefnda rannsókn Best og Cotta, auk "riggja 

annarra rannsókna um svipa! efni. Hann segir a! vilji fólk ö!last skilning á "ví hvers 

vegna dagskrá "ings og afköst breytast, gefi fyrri rannsóknir til kynna a! veita eigi 

félagshagfræ!ilegum (socioeconomic) bakgrunni "ingmanna athygli, og eins ef leggja 

á mat á gæ!i l#!ræ!islegs umbo!s (quality of social representation). $á tekur hann 

fram a! fræ!imenn vilji vita hvernig og hvers vegna löggjafar"ing setja fram stefnu, 

sem aftur kallar á spurningar sem lúta a! starfsemi "ingflokka og "ví hvers vegna 

"ingmenn grei!a atkvæ!i samkvæmt ákve!nu mynstri, og hvernig reglur sem gilda um 

starfsemi "ings hafa áhrif á og breyta stefnumótun. Rannsóknirnar svari mörgum af 

"essum spurningum bæ!i hva! var!ar "jó!"ing og einnig Evrópu"ingi!. 

Hva! rannsókn Best og Cotta var!ar, skipta "eir bók sinni í kafla eftir "jó!um. Í 

hverjum kafla er ger! úttekt á breytingum á eiginleikum "ingmanna, s.s. aldri, 

menntun og hva!a "jó!félagshópi "eir tilheyra, reynslu "eirra í stjórnmálum og 

hlutfalli "ingmannaveltu. Ger! er grein fyrir breytingum á n#li!un sem tengjast 

auknum kosningarétti, hlutverki stjórnmálaflokka og „atvinnuvæ!ingar“ "ingmanna. 

Me! „atvinnuvæ!ingu“ er átt vi! "róun sérstaks li!skjarna stjórnmálamanna. $rátt 

fyrir a! bókin lei!i í ljós áhugaver!an greinarmun milli "jó!a, kemur fram ákve!in 

sameiginleg leitni (Gabel, 2002). 

Margir fræ!menn telja atvinnuvæ!ingu "ingmanna vera jákvæ!a "róun. Hún 

au!veldi árangursríka og móttækilega (responsive) stefnumótun. $ar sem "ví hefur 

veri! haldi! fram a! "ingmenn hafi ekki yfir a! rá!a eins miklum uppl#singum og 

embættismenn framkvæmdavaldsins, og a! "essi ósamhverfa geri "eim erfitt um vik 

a! fylgjast me! athöfnum ríkisstjórnarinnar á árangursríkan hátt, geti reynsla í 

stjórnmálum og lengd "ingsetu hugsanlega minnka! "etta óhagræ!i og atvinnuvæ!ing 
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"ingmanna "ar af lei!andi leitt til árangursríkara eftirlits löggjafans me! 

framkvæmdavaldinu (ríkisstjórninni) og embættismannakerfi "ess. Slíkt eftirlit sé á 

sama hátt til "ess falli! a! auka gæ!i fulltrúal#!ræ!is (Gabel, 2002). $rátt fyrir kosti 

atvinnuvæ!ingar er hún engin trygging fyrir árangursríku "ingstarfi.   

 

3.2 Óhjákvæmileg vandamál tengd fulltrúal#!ræ!i 

Fulltrúar standa oft frammi fyrir "ví a! "urfa a! velja á milli a!ger!a sem stu!la a! 

framgangi hugmynda "eirra um gott samfélag, og a!ger!a sem endurspegla vilja 

kjósenda. Sú sta!reynd a! ekki er til nein algild lausn á vandanum gefur til kynna a! 

erfitt er a! leggja mat á heg!un fulltrúanna. 

$rír "ættir hafa töluver! áhrif á "a! hvernig fulltrúar heg!a sér. Í fyrsta lagi eiga 

"eir persónulegra hagsmuna a! gæta, t.d. sækjast "eir yfirleitt eftir endurkjöri. 

Frambjó!endur heg!a sér oft eins og "eir séu a! reyna a! hámarka atkvæ!amagn sitt. 

Slíkt krefst "ess a! "eir veiti hagsmunum móttækilegra borgara meiri athygli en "eirra 

sem eru ólíklegir til a! kjósa e!a "eirra sem kjósa eftir ákve!nu mynstri, t.d. eftir 

stjórnmálaflokkum. Í ö!ru lagi "urfa einstaklingar a! stofna til kostna!ar ætli "eir a! 

fylgjast me! heg!un fulltrúa sinna. Fólki finnst "a! yfirleitt ekki "jóna hagsmunum 

sínum a! koma fram me! óskir e!a fylgjast nákvæmlega me! a!ger!um fulltrúa sinna 

enda tekur "a! tíma og kostar peninga. $eir sem fylgjast me! hafa yfirleitt sterkar 

sko!anir á "ví hvers konar stefnu "eir kjósa, á grundvelli hugmyndafræ!i e!a 

fjárhagslegra hagsmuna. $ar af lei!andi eru fulltrúar gjarnan mest undir smásjánni hjá 

hópum sem hafa óskir sem eru töluvert frábrug!nar óskum hins stærri kjósendahóps. 

$essir hagsmunahópar hafa "ví gjarnan meiri áhrif á fulltrúana en "eir myndu hafa í 

heimi "ar sem fullkomnar uppl#singar væru til sta!ar og hægt er a! fylgjast me! án 

"ess a! "urfa a! stofna til kostna!ar. Í "ri!ja lagi getur flokksagi hindra! framfer!i 

eiginhagsmuna (Weimer og Vining, 2005). $orsteinn Magnússon (2005) l#sir 

flokksaganum hér á landi á eftirfarandi hátt:  

 
$a! er eitt af einkennum íslenska stjórnmálakerfisins a! "ingmenn eru kjörnir 
til Al"ingis sem fulltrúar stjórnmálaflokka en ekki sem óhá!ir einstaklingar 
(eins og stjórnarskráin vir!ist "ó gera rá! fyrir, sbr. 48. gr.). Á Al"ingi skipa 
"ingmenn sér "ví í "ingflokka sem eru skipulag!ar og tiltölulega aga!ar 
heildir. Hver einstakur "ingma!ur er "annig hluti af stærri pólitískri heild á 
"inginu og ver!ur a! sætta sig vi! vissa takmörkun á sjálfstæ!i sínu. 
$ingflokkarnir eru "ví hin pólitíska grunneining í starfi "ingsins en ekki 
einstakir "ingmenn. $a! skipulag og sú samheldni sem einkennt hefur 
íslenska "ingflokka frá myndun núverandi flokkakerfis á "ri!ja áratug 20. 
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aldar "#!ir a! "ingmenn heg!a sér í reynd eins og hver "ingflokkur sé sérstök 
eining. Me! "essu er "ó ekki sagt a! "ingmenn séu algjörlega fjötra!ir 
flokksböndum. Í l#!ræ!isríki eins og Íslandi geta "ingmenn vitaskuld barist 
fyrir sko!unum sínum í eigin "ingflokki og "eir geta einnig hvenær sem er 
teki! afstö!u gegn sínum flokki, sbr. ákvæ!i stjórnarskrárinnar um a! 
„"ingmenn [séu] eingöngu bundnir vi! sannfæringu sína og eigi vi! neinar 
reglur frá kjósendum sínum“. $a! er "annig hægt a! benda á #mis dæmi "ess 
á umli!num árum a! einstakir "ingmenn stjórnarflokka hafa ekki veri! 
samstíga ö!rum stjórnarli!um. $au dæmi eru hins vegar frávik frá 
meginreglunni og breyta ekki heildarmyndinni. $eir ver!a "á um lei!a a! taka 
pólitískum aflei!ingum "ess. N#legt dæmi um slíkt er "egar "ingflokkur 
framsóknarmanna ákva! 28. september 2004 a! velja ekki Kristinn H. 
Gunnarsson sem fulltrúa "ingflokksins í neina af fastanefndum "ingsins og 
vísa!i "á forma!ur "ingflokksins til "ess a! "ingflokkurinn ynni sem 
„li!sheild en ekki sem einstaklingar“. Veruleikinn er "ví sá a! lei!togar "eirra 
flokka sem mynda ríkisstjórn geta treyst á a! njóta stu!nings nokku! 
samstæ!s hóps flokksmanna sinna á Al"ingi. 

 

 $egar kjósendur láta hjá lí!a a! fylgjast nægilega vel me! fulltrúum sínum, er 

hugsanlegt a! hinir sí!arnefndu láti eiginhagsmuni rá!a för, sbr. eftirfarandi atri!i 

(Weimer og Vining, 2005): 

1. Rentusókn. $ar sem fólk er almennt ekki a! veita fulltrúum sínum athygli er 

hugsanlegt a! hinir fáu sem eru pólitískt virkir geti haft hlutfallslega meiri áhrif 

en fjöldi "eirra segir til um. Vera kann a! gegn "ví a! útvega uppl#singar, 

tryggja ákve!i! atkvæ!amagn e!a ákve!i! fjármagn í kosningasjó!, geti "eir 

fengi! fulltrúa til a! sty!ja stö!u "eirra og berjast fyrir "eim á vettvangi 

stjórnmálanna, og jafnvel breytt "ví hvernig fulltrúar sem stefna á endurkjör 

líta á félagslega velfer!. Fyrirtæki innan atvinnugreinar geta t.d. fari! fram á 

reglusetningu sem takmarkar samkeppni. A! lobb#era fyrir slíkri íhlutun kallast 

rentusókn. 

2. Kjördæmapólitík. Í flestum löndum eru "ingmenn fulltrúar ákve!inna 

kjördæma. $rátt fyrir a! "eir hafi einlægan hug á "ví a! "jóna hagsmunum alls 

landsins sem best, hvetja eiginhagsmunirnir, ".e. a! ná endurkjöri, til "ess a! 

"eir veiti hagsmunum kjördæmisins sérstaka athygli. Slíkt lei!ir oft til 

ákvar!ana sem stu!la ekki a! velfer! allrar "jó!arinnar. 

3. Lengd kjörtímabils. Fulltrúar ver!a oft a! taka ákvar!anir sem hafa aflei!ingar 

mörg ár fram í tímann. Frá sjónarhóli efnahagslegrar hagkvæmni (economic 

efficiency) ættu fulltrúar a! velja stefnumál "ar sem núvir!i ávinnings er meira 

en núvir!i kostna!ar. Standi vali! á milli tveggja verkefna ætti a! velja "a! 

verkefni sem hefur hærri nettóávinning. Eiginhagsmunir fulltrúa geta leitt til 
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"ess a! svo sé ekki gert. Slík ákvör!unartaka er líklegust a! eiga sér sta! "egar 

fulltrúi er undir mikilli pressu a! ná endurkjöri. 

4. A! ná athygli almennings: Fjölmi!lar, sokkinn kostna!ur og fordæmi. 

Frambjó!endur "urfa a! keppast um a! ná athygli kjósenda. Almenningur ver 

yfirleitt litlum tíma í a! setja sig inn í mál og kanna hvernig fulltrúarnir takast á 

vi! "au. $ar sem kostna!arsamt er a! safna saman og meta uppl#singar um 

opinber málefni treystir almenningur á dagblö!, tímarit, útvarp og sjónvarp. $ví 

er ekki a! fur!a a! fulltrúar hugsi um hvernig fjölmi!lar muni fjalla um 

a!ger!ir "eirra og stö!u. Fyrri athafnir fulltrúa hindra oft núverandi valkosti. 

Sem dæmi má nefna a! stjórnmálamenn og hagfræ!ingar líta oft á sokkinn 

kostna! á mismunandi hátt. Hagfræ!ingur lítur svo á a! au!lindir sem hafa 

veri! n#ttar í verkefni, og eru ekki tiltækar til annarra nota, séu „sokknar“ og 

skipti ekki máli "egar taka "arf ákvör!un um hvort halda eigi áfram me! 

verkefni. Hins vegar kann stjórnmálama!ur sem bar!ist upphaflega fyrir 

verkefninu a! vera tregur til a! hætta vi! "a! af ótta vi! a! andstæ!ingar bendi 

á "a! sem vi!urkenningu á mistökum: „Ef vi! stoppum núna fara allar 

milljónirnar í vaskinn sem vi! höfum "egar eytt.“ $rátt fyrir a! sta!hæfing sem 

"essi sé sönn, og hugsanlega pólitískt mikilvæg, leggur hún áherslu á "a! sem 

er málinu óvi!komandi út frá félagslegu sjónarhorni "egar ákve!a "arf hvort 

fjárfesta eigi í vi!bótarau!lindum til verkefnisins. Loks geta fordæmi stu!la! 

a! "ví a! tillögur fulltrúa fái vinsamlegar móttökur frá almenningi. Bendi 

fulltrúar á stefnumarkandi ákvör!un frá fyrri tí! geta "eir höf!a! til 

sanngirnisvi!horfa fólks: „Vi! veittum fyrirtæki X lánatryggingu á sí!asta ári; 

er "á ekki sanngjarnt a! vi! gerum slíkt hi! sama fyrir fyrirtæki Y og Z nú?“ 

Án ítarlegrar athugunar getur veri! óljóst hvort a!stæ!ur sem ger!u lánaábyrg! 

gagnvart fyrirtæki X heppilega, eigi vi! um fyrirtæki Y og Z. Ni!urgrei!sla, 

undan"ága e!a a!rar a!ger!ir sem vir!ast vera "jó!félagslega æskilegar "egar 

liti! er á "ær einangra!, geta "annig reynst óheppilegar noti fulltrúar "ær sem 

fordæmi fyrir svipu!um a!ger!um í framtí!inni á óvi!eigandi hátt. 

 

3.3 Kenningin um einokunarhringi vi! málsme!fer! 

Kenning Cox og McCubbins (2005) um einokunarhringi vi! málsme!fer! (the 

procedural cartel thesis) felur í sér a! dagskrárvald á löggjafar"ingum sé nær alltaf 

einoka!. Dagskrárvald getur veri! bæ!i jákvætt og neikvætt. Me! jákvæ!u 
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dagskrárvaldi er átt vi! valdi! til a! #ta frumvörpum í gegnum löggjafarferli! allt til 

lokaatkvæ!agrei!slu. Me! neikvæ!u dagskrárvaldi er átt vi! valdi! til a! hindra "a! 

a! frumvörp nái a! fara til lokaatkvæ!agrei!slu. Eftirfarandi sex forsendur sty!ja vi! 

einokunarhringakenninguna: 

1. $ingmenn sækjast eftir a! ná endurkjöri og a! hljóta aukinn frama innan 

"ingsins. $eir vilja einnig fylgja gó!ri stefnu sem er í almanna"águ og vera í 

meirihluta. 

2. Or!spor stjórnmálaflokks hefur bæ!i áhrif á "a! hvort fulltrúar hans nái 

endurkjöri og hvort flokkurinn nái a! tryggja sér meirihluta. 

3. Or!spor stjórnmálaflokks veltur a! verulegu leyti á fjölda laga sem hann nær 

a! koma í gegn. 

4. Lagasetningu svipar til teymisframlei!slu "ar sem mikilvægt er a! yfirstíga 

#mis konar vandamál tengd samstarfi og samræmingu. 

5. Grundvallara!fer! sem stjórnmálaflokkur í meirihluta notar til a! stjórna 

athöfnum fulltrúa sinna til a! koma í veg fyrir vandamál í teymisframlei!slu 

löggjafarferlisins er a! framselja mi!lægu valdi stjórnina. 

6. Lykilúrræ!i meirihlutaflokka er a! framselja dagskrárvaldi! til háttsettra 

fulltrúa sinna; stjórnarflokkar mynda einokunarhring vi! málsme!fer! me! "ví 

a! einoka dagskrárvaldi! sameiginlega. 

Cox og McCubbins (2005) benda á a! flokkar séu mynda!ir til a! leysa úr 

sameiginlegum ytri og innri a!ger!avandamálum. $eir líkja stjórnmálaflokkum vi! 

félög (partnerships), eins og lögfræ!i- og endursko!unarstofur, frekar en fyrirtæki eins 

og margir fræ!imenn gera. Í fyrirtækjum sé ákve!i! framsal til mi!lægra fulltrúa 

(stjórnmálalei!toga). Fræ!imenn sem a!hyllist "essa kenningu sam"ykki óbeint 

fræ!ilega umfjöllun um i!nfyrirtæki og áherslu hennar á stigskipt fyrirtæki me! einn 

framkvæmdastjóra. Í félögum sé heildarstefnumótunarhlutverki! hins vegar í höndum 

a!aleigenda (senior partners). Me! „a!aleigendum“ % a.m.k. í meirihlutaflokkum % sé 

átt vi! t.d. formenn "ingnefnda og formenn "ingflokka sem eru í meirihluta. 

Dagskrárvaldi og ö!ru valdi sé dreift á skrifstofur "essara a!ila í sta! "ess a! vera 

einungis í höndum forseta, á sama hátt og réttinum til a! taka vi! n#jum 

vi!skiptavinum og n#jum verkefnum er dreift me!al a!aleigenda á lögfræ!i- e!a 

endursko!unarstofum í sta! "ess a! vera einungis í höndum forstjórans. 

Ni!urstö!ur rannsóknar Eiríks $órleifssonar (2006) gefa til kynna a! dagskrárvöld 

hér á landi megi finna bæ!i hjá framkvæmdavaldinu og löggjafanum. Mikilvægustu 
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dagskrárvaldshafar á Íslandi séu rá!herrar, forseti Al"ingis og formenn "ingnefnda. 

Forsendur kenningarinnar um einokunarhringi eigi vi! hér á landi. Ekki beri á ö!ru en 

a! meirihlutinn einoki dagskrárvaldi! og st#ri stefnumótuninni eftir sínu höf!i. 

Stjórnarandsta!an hafi lítil tök á a! hafa bein áhrif á stefnumótunina. $rátt fyrir "a! 

megi sjá merki um a! teki! sé tillit til sjónarmi!a stjórnarandstö!unnar. &mislegt 

bendi til "ess a! reynt sé a! ná sátt á Al"ingi um stóran hluta lagafrumvarpa eftir a! 

"au hafa veri! lög! fram. Til "ess a! svo megi ver!a "urfi meirihlutinn a! laga 

stefnuna a! vilja stjórnarandstö!unnar a! einhverju marki. Stefna 

stjórnarandstö!uflokkanna sé "á ekki algerlega hunsu! "ótt dagskráin sé eftir sem á!ur 

ákvör!u! af stjórnarflokkum. 

A! mati höfundar rannsóknarinnar vir!ast stjórnmál snúast a! miklu, jafnvel a! 

mestu leyti, um a! koma sér og stu!ningsmönnum sínum í dagskrárvaldsstö!ur. $a! 

megi raunar halda "ví fram a! einn a!altilgangur stjórnmálaflokka sé einmitt a! skapa 

vettvang fyrir me!limi sína til a! ná og gegna rá!herraembættum. $a! a! komast í 

rá!herraembætti og í ríkisstjórn skipti meginmáli í "ingræ!isríkjum enda vegi 

ríkisstjórnir "ungt "egar kemur a! lagasetningu. Ríkisstjórnir séu langmikilvægasti 

dagskrárvaldshafinn. Hann bendir á a! #msir haldi "ví fram a! kosningar séu, a! 

sönnu, a!fer! til a! skipta um ríkisstjórnir frekar en a! velja fulltrúa á löggjafar"ing. 

 

3.4 N#skipan í ríkisrekstri og árangursfjárlög 

Í desember 1995 sam"ykkti ríkisstjórnin stefnu um n#skipan í ríkisrekstri. Tvö 

meginmarkmi! voru höf! a! lei!arljósi, í fyrsta lagi a! skipulag og starfsemi ríkisins 

væri me! "eim hætti a! ríki! gæti sinnt skyldum sínum vi! borgarana á hagkvæman, 

skjótvirkan og árangursríkan hátt, og í ö!ru lagi a! opinber "jónusta væri svo skilvirk 

a! hún gæfi íslenskum fyrirtækjum forskot í al"jó!legri samkeppni. Einkunnaror! 

"essa umbótastarfs voru: einföldun, ábyrg! og árangur (Fjármálará!uneyti, 1997). 

 Gunnar Helgi Kristinsson (2007) bendir á a! á undanförnum tveimur áratugum hafi 

málefni stjórns#slunnar veri! vi!fangsefni pólitískrar stefnumótunar á Íslandi í ríkari 

mæli en nokkru sinni fyrr. Hluti hennar hafi snúist um stjórnun opinbera geirans, 

skilvirkni og hagkvæmni. Í raun megi segja a! ví!a um lönd hafi undanfarnir áratugir 

einkennst af samfelldu umbótastarfi í opinberri stjórns#slu, sem markast af vi!leitni til 

a! hemja vöxt opinbera geirans, og gera stjórnun hans skilvirkari. Hann nefnir fimm 

meginvi!fangsefni sem einkennt hafa umbótavi!leitni í opinbera geiranum á Íslandi 

undanfarin fimmtán ár, ".e.: 
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1. A! draga úr ríkisrekstri me! einkavæ!ingu. 

2. A! bæta fjárlagaferli!. 

3. A! auka sveigjanleika í starfsmannastefnu ríkisins. 

4. A! færa aukin verkefni frá ríki til sveitarfélaga. 

5. A! innlei!a árangursstjórnun sem helstu stjórnunara!fer! hjá ríkinu. 

 Hann bendir einnig á a! hva! sem segja megi um árangur einstakra umbótaverkefna 

vir!ist vera ljóst a! umbótastarf í opinberri stjórns#slu sé eitt af mikilvægustu 

verkefnum opinberrar stefnumótunar og ver!i "a! væntanlega um ókomna tí!. Opinber 

stjórnun sé a! #msu leyti frábrug!in stjórnun einkafyrirtækja. Opinberi geirinn hafi 

hins vegar veri! a! læra af einkageiranum á undanförnum árum og tileinka sér #msar 

stjórnunara!fer!ir hans. Líklegt vir!ist a! sá stö!ugleiki, sem lengi einkenndi skrifræ!i 

ríkisins, sé li!inn undir lok og stjórns#sla "ess ver!i a! læra a! lifa í mun opnara og 

sífellt breytilegra umhverfi. 

 Á grundvelli stefnu ríkisstjórnarinnar um n#skipan í ríkisrekstri var ákve!i! a! taka 

upp árangursmi!a!a fjárlagager!. Í "ví skyni voru gefnir út verkefnavísar í sérstöku 

fylgiriti me! fjárlagafrumvarpi. Útgáfu "eirra hefur veri! hætt enda s#ndi reynslan a! 

"ingmenn notu!u "á ekki (Jón Magnússon, munnleg heimild, 2008). 

Grundvallarhugmyndin a! baki árangursfjárlögum er sú a! me! "ví a! birta 

uppl#singar um árangur vi! hli! fjárlagatalna megi bæta ákvar!anatöku hins opinbera. 

Hef!bundin fjárlög leggja áherslu á a!föng (inputs), ".e. "ær au!lindir sem stofnun 

kaupir til a! nota í "jónustustarfsemi sinni; eldri hugmynd árangursfjárlaga leggur 

áherslu á afur!ir (outputs), ".e. vörur og "jónustu sem stofnunin framlei!ir me! notkun 

au!lindanna sem hún hefur keypt; n# útfærsla árangursfjárlaga leggur áherslu á 

ni!urstö!u/útkomu (results/outcome), ".e. mælanlega útkomu sem gefur til kynna 

hversu vel stofnun sé a! ná markmi!um sínum um a! bæta efnahagslegar og 

félagslegar a!stæ!ur fólks (Mikkesel, 2007). 

Mikkesel (2007) bendir á a! fjárlög geti or!i! a! öflugu tæki var!andi ábyrg! 

stjórnenda. Mörgum stjórnendum ríkisstofnana líki "ó illa hugmyndin um 

árangursfjárlög "ar sem hulunni sé "á svipt af rekstraruppl#singum stofnunar í 

smáatri!um (áætlun um eftirspurn, vinnuálagsmynstur o.s.frv.) gagnvart a!ilum eins 

og skattgrei!endum og löggjafarvaldinu. Í grein í tímariti OECD sem fjalla!i um 

sam"ættingu fjármálastjórnunar og árangursstjórnunar, var bent á a! sam"ættingin 

stæ!i bæ!i frammi fyrir tæknilegum erfi!leikum og hugsanlegri pólitískri andstö!u. 

Viss "ægindi gætu falist í "ví a! hafa hlutina ósk#ra (Pollitt, 2001). 
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Árangursfjárlög velta á gæ!um árangursmælikvar!anna og samdóma áliti 

löggjafarvalds og framkvæmdarvalds um a! "essir mælikvar!ar séu heppilegir 

gagnvart stofnunum. Hafa "arf í huga a! sumir mælikvar!ar geta veri! villandi e!a 

óraunhæfir "rátt fyrir "á sta!reynd a! hægt sé a! mæla "á og sk#ra frá "eim (Mikkesel, 

2007). 

Hin n#ja útfærsla árangursfjárlaga, sem leggur áherslu á útkomu/ni!urstö!u, stendur 

frammi fyrir nokkrum áskorunum, t.d. auknu uppl#singamagni. $egar tengja á 

árangursmælikvar!a vi! fjárlagager! safnast saman miki! magn af uppl#singum. 

Reynslan í Bandaríkjunum s#nir a! ákvör!unara!ilar t#nast í uppl#singaflæ!inu og 

finnst erfitt a! átta sig á "ví hva! skiptir máli. $ví er mikilvægt a! innlei!a síunarferli 

til a! útlista og draga saman mikilvægustu atri!in fyrir ákvör!unara!ilana. Stofnanir 

ættu a! leitast vi! a! takmarka fjölda mælikvar!anna "annig a! vi!rá!anlegt og 

gagnlegt ver!i a! nota "á. $etta sty!ur nau!syn "ess a! samkomulag hagsmuna!ila sé 

fyrir hendi um hva!a árangursmælikvar!ar skipta máli. 
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4 Frá sjónarhóli stjórnunarfræ!i 

Í "essum kafla ver!ur fjalla! um nokkrar undirgreinar stjórnunarfræ!innar sem 

skipulagsheildir geta tileinka! sér til a! bæta starfsemi sína. Stjórnunarfræ!i er oft 

skipt í tvo hluta, ".e. annars vegar "ætti sem lúta a! skipulagi (organization) og hins 

vegar "ætti sem lúta a! stjórnun (management) (sjá t.d. Ágúst Einarsson, 2005). 

Í kafla 2 var viki! a! #msum lagaákvæ!um var!andi starfsemi Al"ingis og í kafla 3 

var e!li stjórnmálanna rætt. Umfjölluninni um stjórnunarfræ!ina er ætla! a! víkka 

sjóndeildarhringinn enn frekar. Eins og fram kom í kafla 3 sn#st stjórnmálafræ!i 

einkum um opinberar stofnanir á me!an stjórnunarfræ!in mi!ar umfjöllun sína yfirleitt 

vi! fyrirtæki. Northouse (2007) bendir á a! stjórnunarfræ!in hafi or!i! til vegna 

nau!synjar á a! minnka órei!u í fyrirtækjum og stu!la a! "ví a! "ær yr!u reknar á 

árangursríkari hátt. 

$ær undirgreinar stjórnunarfræ!innar sem hér ver!ur ger! grein fyrir eru 

stefnumi!u! stjórnun, stjórnenda- og lei!togafræ!i, verkefnastjórnun, gæ!astjórnun og 

"ekkingarstjórnun. Mikilvægt er a! átta sig á a! ákve!in skörun á sér sta! me!al 

fyrrnefndra undirgreina stjórnunarfræ!i. Til dæmis má líta á verkefnastjórnun sem 

hluta gæ!astjórnunar. Hér ver!ur "ó ekki leitast vi! a! flokka stjórnunarfræ!ina. A! 

"ví leyti má segja a! stjórnunarfræ!in svipi meira til stjórnmálafræ!i en lögfræ!i "ar 

sem fræ!ikerfi! sem slíkt hefur ekki veri! njörva! ni!ur me! skilmerkilegum hætti. 

Kennslubækur byrja sjaldnast á "ví a! gefa yfirlit yfir fræ!igreinina heldur fjalla 

a!eins um afmarka!a "ætti hennar. Ef til vill er ástæ!an fyrir skorti á yfirliti yfir 

stjórnunarfræ!ina sú a! hún er í e!li sínu örari í "róun en margar a!rar fræ!igreinar, 

me!al annars hefur veri! tilhneiging í átt a! aukinni sam"ættingu (integrated 

approach). $á er yfirleitt tala! um stjórnunarfræ!i í fleirtölu, sbr. „á svi!i 

stjórnunarfræ!anna“, sem vísar enn frekar til ví!fe!mis og margbreytileika 

greinarinnar. Til samanbur!ar má nefna a! yfirleitt er tala! um a!rar fræ!igreinar í 

eintölu, t.d. „á svi!i hagfræ!i, verkfræ!i og stjórnmálafræ!i“ en ekki á svi!i 

„hagfræ!a, verkfræ!a og stjórnmálafræ!a“.  

Í kaflanum um stefnumi!a!a stjórnun ver!ur kynnt til sögunnar líkön sem byggt 

ver!ur á í rannsóknarhlutanum til a! gefa heildarmynd af skipulagsheildinni Al"ingi. 

Fyrst ver!ur "ó byrja! á a! fjalla um "róun skrifa um skipulagsheildir og hugtaki! 

samkeppnishæfni. 
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4.1 Skipulag og stjórnun í sögulegu ljósi 

Stjórnun er ekki n#tt hugtak. Jafnvel fornar si!mennta!ar "jó!ir stó!u andspænis 

stjórnunarlegum áskorunum og fundu lei!ir til a! höndla "ær. Fyrir meira en 1000 

árum sí!an leitu!u kínverskir lei!togar a! árangursríkum a!fer!um til a! st#ra stórri 

stofnun (ríkisstjórn) og l#stu yfir mikilvægi opinna samskipta og tillitssemi til "arfa 

fólks. Auk "ess ræddu kínverskir lei!togar um gildi sérhæf!s vinnuafls, rá!ningar og 

stö!uhækkanir á grundvelli ver!leika, og "örfina á sk#rum verkl#singum. Nútíma 

fræ!isvi! stefnumi!a!rar stjórnunar á uppruna sinn a! "akka fornkínverskum 

bardagamanni, Sun Tsu, og bók hans, Strí!slistin (Hitt, Black og Porter, 2009). 

 Stjórnun var vi!höf! í mörgum heimshlutum fyrir mörgum árum, samanber hönnun 

og bygging p#ramídana í Egyptalandi, bygging stórvirkja og öflugs nets vega og brúa í 

rómverska keisaraveldinu, og "róun og útbrei!sla ka"ólsku kirkjunnar um heim allan. 

 Rætur "ess sem oft hefur veri! nefnt „nútímastjórnun“ má rekja til 

i!nbyltingarinnar sem hófst í Englandi á 8. áratug 18. aldar og breiddist út til annarra 

Evrópulanda og til Bandaríkjanna á 19. öld (Stevenson, 2007 og Hitt o.fl., 2009). Fyrir 

"ann tíma voru vörur framleiddar í litlum bú!um af handverkamönnum og lærlingum 

"eirra. Í "ví fyrirkomulagi var algengt a! einn einstaklingur bæri ábyrg! á framlei!slu 

vöru, t.d. hestvagni e!a húsgagni, frá upphafi til enda. A!eins einföld smí!atól voru 

fáanleg. Fjöldi n#junga kom fram á 18. öld sem breytti framlei!sluferlinu endanlega 

me! "ví a! skipta mannafli fyrir vélarafl. Gufuvélin var án efa merkust "essara 

n#junga vegna "ess a! hún bjó til orku fyrir vélarnar í verksmi!junum. Spunavélin og 

vélknúni vefstóllinn stu!lu!u a! byltingu innan vefna!ari!na!arins. Nægar birg!ir af 

kolum og járngr#ti útvegu!u efnivi! til a! búa til orku og vélbúna!. N#ju vélarnar sem 

ger!ar voru úr járni voru mun sterkari og endingarbetri en hin einföldu vi!artæki sem 

notu! voru á!ur (Stevenson, 2007).  

Fjölmargir höfundar hafa lagt sitt af mörkum til a! auka skilning okkar á 

skipulagsheildum (organization) og stjórnun "eirra. Pugh og Hickson (2007) skipta 

framlagi höfunda í eftirfarandi "rep: 

1. Uppbygging skipulagsheilda. Allar skipulagsheildir ver!a a! gera rá!stafanir 

ætli "ær a! halda áfram starfsemi sinni. $a! er gert me! "ví a! vinna a! 

ákve!num markmi!um. Í starfseminni er "róu! reglufesta (t.d. 

verkefnaúthlutun, eftirlit og samhæfing) sem myndar uppbyggingu 

skipulagsheildarinnar. Starfsemi skipulagsheilda er hægt a! skipuleggja á 

marga vegu og "ví getur uppbygging "eirra veri! mismunandi. Margir 
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höfundar hafa sko!a! mismunandi formger!ir skipulagsheilda til a! athuga 

hvort um "ær gildi almennar reglur. Fjölbreytni skipulagsheilda má rekja til 

mismunar á "áttum eins og markmi!um skipulagsheildar, stær!ar hennar, 

eignarhaldi, landfræ!ilegri sta!setningu og framlei!slutækni. Höfundar sem 

hafa fjalla! um "etta eru t.d. Max Weber, Alfred Chandler og Oliver E. 

Williamson. Oft er fjalla! um uppbyggingu skipulagsheildar me! hli!sjón af 

skipuriti. Skipurit l#sir sambandinu milli eininga og hvernig verksvi!i 

yfirmanna og undirmanna er hátta! me! notkun merktra kassa og lína sem 

tengjast. $rátt fyrir a! skipurit útvegi s#n á uppbyggingu skipulagsheildar gefur 

"a! ekki til kynna alla uppbygginguna enda er hún flóknari en hægt er a! l#sa 

me! skipuriti. Ákvör!un stjórnenda um hva!a skipulag eigi a! taka upp veltur 

einkum á ytra umhverfi og stefnu skipulagsheildarinnar (Hitt o.fl., 2009). 

2. Skipulagsheildin og umhverfi hennar. Allar skipulagsheildir starfa í ákve!nu 

umhverfi, t.d. í vi!skiptaumhverfi, á svi!i opinberrar "jónustu, mennta- e!a 

sjálfbo!ali!a"jónustu. $ar má finna a!rar skipulagsheildir og fólk sem 

nau!synlegt er a! eiga samskipti vi!. Hér er t.d. átt vi! birgja, skjólstæ!inga 

e!a vi!skiptavini og samkeppnisa!ila. A! auki hafa almennari "ættir 

umhverfisins mikilvæg áhrif, t.d. "eir sem lúta a! lagalegri, tæknilegri og 

si!fer!ilegri "róun. Lög! hefur veri! áhersla á a! greina hvernig "örf 

skipulagsheilda fyrir a! starfa á árangursríkan hátt í mismunandi umhverfi 

hefur leitt til "ess a! "ær hafa teki! upp ólíkar formger!ir og stefnur. Höfundar 

sem hafa fjalla! um "etta eru t.d. Tom Burns, Raymond Miles og Charles 

Snow, og Geert Hofstede. 

3. Stjórnun skipulagsheilda. Skipulagsheildum, sem hafa mismunandi 

uppbyggingu og starfa í mismunandi umhverfi, "arf a! stjórna. Svo lengi sem 

stjórnun er fyrir hendi ver!ur verkefni! ætí! a! átta sig á hvernig megi stjórna 

betur. Hægt er a! halda "ví fram a! svörin séu jafnmörg og stjórnendurnir "ar 

sem hver og einn nálgast verkefni! á einstaklingsbundinn hátt. Engu a! sí!ur 

eru á hverjum tímapunkti til ákve!in sameiginleg vi!mi! sem sty!jast má vi!. 

Höfundar sem um "etta hafa fjalla! hafa leitast vi! a! bæta skilning okkar á 

stjórnun og framkvæmd hennar, auk "ess a! rannsaka hva!a atri!i lei!a til betri 

stjórnunar. $eir eru t.d. Henry Fayol, Fredrick W. Taylor, Rosabeth Moss 

Kanter og Karl E. Weick. Umræddur Taylor (1856–1915), sem var bandarískur 

verkfræ!ingur, hefur oft veri! nefndur „fa!ir vísindalegrar stjórnunar“. 
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Grundvallar"áttur vísindalegrar stjórnunar var a!skilna!ur áætlanager!ar og 

framkvæmdar. Taylor stó! í "eirri trú a! stjórnendur ættu a! bera ábyrg! á 

áætlanager!, a! velja starfsfólk vandlega og "jálfa "a! upp, a! finna bestu 

lei!ina til a! framkvæma hvert verk, og a! stu!la a! samvinnu milli stjórnenda 

og starfsfólks (Stevenson, 2007). N#legar rannsóknir s#na fram á a! vísindaleg 

stjórnun hafi veri! fágu! fræ!ileg nálgun sem lag!i m.a. sitt af mörkum til 

stofnanahagfræ!i (Hitt o.fl., 2009). 

4. Ákvör!unartaka í skipulagsheildum. $rátt fyrir a! fræ!imenn hafi kanna! #mis 

sjónarmi! var!andi starfsemi skipulagsheilda, hefur sá hugsunarháttur 

vi!gengist a! ferli ákvar!anatöku sé lykillinn a! skilningi okkar á ferli 

stjórnunar í skipulagsheildum. Herbert Simon og félagar hans í Carnegie-

Mellon University voru frumkvö!lar "essa hugsunarháttar, ".e. „stjórnun er 

ákvar!anataka“. Félagi hans, James March, "róa!i hugsunarháttinn enn frekar 

me! "ví a! sko!a óskynsemina sem á sér sta! í ákvar!anatökuferlinu. $á setti 

Victor Vroom fram kenningu um heppilegar a!fer!ir vi! ákvör!unartöku, og 

Michel Crozier rannsaka!i e!li "ess valds sem er í mi!punkti 

„ákvör!unartökuleiksins“. 

5. Fólki! í skipulagsheildunum. Skipulagsheildir mynda kerfi einstaklinga sem 

eru há!ir hver ö!rum. $rátt fyrir a! fræ!imenn hér a! framan hafi vi!urkennt 

"etta me! beinum e!a óbeinum hætti, lög!u "eir a!aláhersluna á „hi! formlega 

kerfi“, ".e. markmi! "ess, á hva!a lögmálum "a! ætti a! byggja til a! 

markmi!um yr!i ná!, og "ær a!fer!ir sem nota ætti í starfseminni. Í kjölfari! 

hefur veri! liti! á fólk sem eina af mikilvægustu au!lindunum til a! ná fram 

markmi!unum. Fólk er "ó frekar sérstök au!lind "ví "a! vinnur ekki bara fyrir 

skipulagsheildina, heldur er "a! skipulagsheildin. Heg!un starfsfólks 

skipulagsheildar hefur augljós áhrif bæ!i á uppbyggingu hennar og starfsemi, 

sem og "ær grundvallarreglur sem gilda um stjórnun hennar. $a! sem skiptir 

mestu máli er a! einstaklingar hafa ekki a!eins áhrif á a!fer!irnar til a! ná 

markmi!um skipulagsheildar, heldur hafa "eir einnig áhrif á markmi!in sjálf. 

Höfundar sem tilheyra "essum hluta eru félagsfræ!ingar sem hafa verulegan 

áhuga á a! greina heg!un fólks og áhrif hennar á allar hli!ar 

skipulagsheildarinnar. $eir hafa rannsaka! mannlega heg!un, væntingar, 

gildismat, spennu og ágreining, og áhrif "essara "átta á framlei!ni, 

a!lögunarhæfni, samheldni og félagsanda. $eir hafa liti! á skipulagsheildir sem 
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„náttúrukerfi“, ".e. lífverur sem rannsaka "arf á eigin forsendum, í sta! "ess a! 

líta á "ær sem „formleg kerfi“, ".e. gangverk sem hanna! er til a! ná ákve!inni 

ni!urstö!u. Elton Mayo, fa!ir „mannau!shreyfingarinnar“, setti "a! sjónarmi! 

á oddinn a! fyrst "yrfti a! líta á starfsmenn og stjórnendur sem einstaklinga. 

Áhugi Edgar H. Schein hefur beinst a! "ví a! kanna sambandi! á milli 

starfsferils einstaklings og menningar skipulagsheildar (oft nefnt 

fyrirtækjamenning). A!rir höfundar eru t.d. Frederick Herzberg og Eric Trist. 

6. Breytingar og lærdómur í skipulagsheildum. Skipulagsheildir breytast hvort 

sem er til hins betra e!a verra, og hafa fræ!imenn rannsaka! tildrög breytinga. 

Sumir hafa einblínt á "á "ætti sem var!a samhengi og umhverfi skipulagsheilda 

sem anna!hvort "vinga fram breytingar e!a hindra a! "ær nái fram a! ganga. 

A!rir hafa lagt áherslu á a! vi!eigandi breytingar sem stu!la a! árangursríkari 

starfsemi skipulagsheildar geti a!eins átt sér sta! me! markvissri vi!leitni 

stjórnenda. $eir ver!i a! skilja "örfina á breytingum og vinna me!vita! a! "ví 

a! ná "eim í gegn. $ar a! auki starfa nútímaskipulagsheildir vi! a!stæ!ur sem 

krefjast sífelldrar "róunar. $ær "urfa ekki a!eins a! breytast heldur ver!a "ær 

a! ö!last hæfnina til a! læra. Paul DiMaggio og Walter Powell færa rök fyrir 

"ví a! skipulagsheildir séu a! ver!a líkari hver annarri "ar sem "r#stingur frá 

stjórnvöldum, ö!rum stofnunum og fagleg vi!mi! krefjast "ess a! stjórnendur 

taki upp vi!urkennda framkvæmd. Á hinn bóginn leggur Andrew Pettigrew 

áherslu á margbreytileika hverrar skipulagsheildar vegna víxlverkandi "átta 

samhengis, innihalds og ferlis sem stjórnendur ver!a a! glíma vi! til a! ná fram 

árangursríkum stefnumarkandi breytingum. Chris Argyris bendir á mátt 

„rútínubundinna varnarvi!brag!a“ (defensive routines), ".e. hinar sálfræ!ilegu 

hindranir gagnvart breytingum sem takmarka getu skipulagsheildarinnar til a! 

n#ta hæfileika starfsfólksins til fullnustu. $á fjallar Peter Senge um 

„lærdómsfyrirtæki!” (learning organization). Loks telur Gareth Morgan a! 

myndlíkingar séu lykillinn a! betri hugmyndum um mögulegar breytingar. 

 

Hér hefur veri! stikla! á stóru var!andi "róun skrifa um skipulagsheildir og 

stjórnun. Nánar ver!ur fjalla! um suma höfundana í sí!ari köflum, auk annarra sem 

ekki voru nefndir. 
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4.2 Samkeppnishæfni "jó!a 

Samkeppni hefur aukist verulega á undanförnum áratugum í nánast öllum 

heimshlutum. Ekki er langt sí!an a! samkeppni var fjarlægt fyrirbæri í mörgum 

löndum og í mörgum atvinnugreinum. Marka!ir voru vernda!ir og reglan um 

yfirbur!amarka!sstö!ur gilti. Jafnvel "ótt samkeppnisa!ilar voru til sta!ar var ákafi 

"eirra lítill. Inngrip stjórnvalda sljóvga!i samkeppni sem og einokunarhringir (Porter, 

1998).  

 Michael E. Porter, einn virtasti fræ!ima!ur samtímans á svi!i vi!skipta, hefur um 

langt skei! leitt rannsóknir og mat á samkeppnishæfni "jó!a (Runólfur Smári 

Stein"órsson, 2006). Hann skrifa!i m.a. bókina um samkeppnishæfni "jó!a (The 

Competitive Advantage of Nations) sem kom út ári! 1990. Samkvæmt skrifum hans er 

hagsæld "jó!a ekki bygg! á arfi. Hún vex ekki frá náttúrunnar hendi, vinnuafli, 

vaxtastigi e!a gengi gjaldmi!la eins og klassískir hagfræ!ingar halda fram. 

Samkeppnishæfni "jó!a veltur á getu atvinnugreina til a! stu!la a! n#sköpun og 

uppfærslu (Porter, 1998). 

Porter kom til Íslands í október 2006 á vegum Capacent rá!gjafafyrirtækisins. 

Meginefni heimsóknarinnar var a! kynna rannsókn sem hann vann a! ásamt 

a!sto!armönnum sínum, um samkeppnishæfni Íslands. Í fyrirlestri sínum lag!i Porter 

sérstaka áherslu á a! "róun í efnahagslífi "jó!ar ver!i a! byggjast á samvirkni milli 

allra a!ila í "jó!félaginu á öllum stigum. Hi! opinbera ver!i a! taka "átt; einnig 

fyrirtæki, mennta- og rannsóknarstofnanir og félagasamtök. Porter dró m.a. fram 

vísbendingar um hita og "enslu í hagkerfinu og benti á a! laun virtust hærri en ætla 

mætti mi!a! vi! framlei!ni vi!skiptalífsins. Hann lag!i einnig út af könnuninni á 

samkeppnihæfni "jó!arinnar (Global Competitiveness Report 2006–2007), sem 

framkvæmd var af I!ntæknistofnun (nú N#sköpunarmi!stö!var Íslands) fyrir hönd 

World Economic Forum "ar sem Porter er í forsæti. Hann benti á "á fjölmörgu "ætti 

sem sk#rslan s#ni a! eru a! draga samkeppnishæfni "jó!arinnar ni!ur. Í lokaor!unum 

sag!i Porter a! Íslendingar ættu a! halda áfram a! uppfæra og bæta grundvöllinn og 

skilyr!in sem atvinnulífi! byggir á, m.a. me! "ví a! efla sig á svi!i n#sköpunar. $á 

væri mikilvægt a! ná tökum á hvers kyns sveiflum í hagkerfinu. A! sí!ustu væri vert 

fyrir Ísland a! huga a! stefnumörkun fyrir landi! me! hli!sjón af "ví á hva!a svi!um 

"a! gæti skapa! sér og atvinnulífinu hérlendis sérstö!u í samfélagi "jó!anna (Runólfur 

Smári Stein"órsson, 2006). 
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 IMD vi!skiptaháskólinn í Lausanne í Sviss gaf út í maí 2008 sína tuttugustu árbók 

um samkeppnishæfni "jó!a. Samkvæmt henni trónir Bandaríkin í fyrsta sæti 

fimmtánda ári! í rö!. Áhrif lausafjárkreppunnar "ar í landi vir!ist ekki hafa sett strik í 

reikninginn, enda braust hún ekki út fyrr en á sí!ari hluta ársins 2007. Í úttekt IMD 

voru notu! 331 vi!mi! vi! upprö!unina, allt frá vexti vergrar "jó!arframlei!slu og 

atvinnuleysi til fjölda internetnotenda og ver!i á farsímahringingum innanlands. 

Tölfræ!ileg gögn frá a!ilum eins og World Bank og Sameinu!u "jó!unum myndu!u 

tvo "ri!ju "ess sem lagt var til grundvallar; afgangurinn var fengin frá um 4000 

svörum úr könnunum sem lag!ar voru fyrir stjórnendur í hverju landi var!andi 

frambo! á hæfu starfsfólki, regluger!ir stjórnvalda, frambo! á áhættufjármagni og 

önnur málefni sem var!a eiginleika (Fishbein, 2008). 

 Til a! "jó!ir geti or!i! samkeppnishæfar e!a haldi! samkeppnisstö!u sinni ættu 

"ær a! taka mi! af hinum tíu gullnu reglum samkeppnishæfni. Me!al "eirra eru reglan 

um a! skapa stö!ugt og fyrirsjáanlegt lagalegt umhverfi, reglan um a! leggja áherslu á 

gæ!i, hra!a og gagnsæi hjá stjórnvöldum og í stjórns#slu, og reglan um a! fjárfesta 

ríkulega í menntun og endurmenntun vinnuafls (Garelli, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3.  Dæmi um forsendu fyrir samkeppnishæfni "jó!a 

 

 Í frétt Businessweek 16. maí 2008 kom fram a! Ísland, sem var í 17. sæti ári! 2007, 

hef!i veri! teki! af listanum fyrir ári! 2008 vegna sviptinga í efnahagslífinu og 

bágborinnar fjárhagsstö!u "ess íslenska a!ila sem átti a! sjá um uppl#singaöflun fyrir 

IMD, ".e. Vi!skiptará!s (Fishbein, 2008). Framkvæmdastjóri Vi!skiptará!s l#sti "ví 

yfir í Vi!skiptabla!inu a! sk#ring Businessweek á fjarveru Íslands af lista IMD hef!i 

ekki veri! rétt. Ástæ!an væri lélegt svarhlutfall fyrirtækja landsins. Einnig sag!i hann 
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a! dvínandi áhugi væri á könnun IMD „og "ví hafi rá!i! tali! a! kröftum sínum væri 

betur vari! í önnur verkefni“ (Máni Atlason, 2008). 

$jó!irnar í fyrstu tólf sætunum eru eftirfarandi: 1) Bandaríkin, 2) Singapore, 3) 

Hong Kong, 4) Sviss, 5) Lúxemburg, 6) Danmörk, 7) Ástralía, 8) Kanada, 9) Sví"jó!, 

10) Holland, 11) Noregur og 12) Írland. Hva! Nor!urlöndin var!ar fór Danmörk ni!ur 

um eitt sæti milli ára, Sví"jó! stó! í sta!, Noregur fór upp um tvö sæti, og Finnland, 

sem lenti í 15. sæti, fór upp um tvö sæti (IMD, 2008). 

 

4.3 Stefnumi!u! stjórnun 

A! átta sig á stefnu skipulagsheildar, sta!festa e!a móta stefnuna til framtí!ar og vinna 

stefnumi!a! er li!ur í faglegri stjórnun skipulagsheildar (Runólfur Smári Stein"órsson, 

2007). Til eru ótal margar skilgreiningar á hugtakinu „stefna“. Sumar "eirra innihalda 

samkeppnisvi!mi! (sjá t.d. Lynch, 2000; Johnson, Scholes og Whittington, 2006 og 

Barney og Hesterly, 2008). A!rar eru or!a!ar á almennari hátt. Ein af "eim hljómar 

svo: „Stefna er l#sing á "eim árangri sem stefnt er a! og hvernig honum skuli ná!“ 

(Snjólfur Ólafsson, 2005). Hva! sem "ví lí!ur stefnir starfsemi sérhverrar 

skipulagsheildar ávallt í einhverja átt. Stefna er "ví alltaf til sta!ar í skipulagsheild. 

Hún kann "ó a! vera óskjalfest og jafnvel óljós. Hver stefnan er markast af mörgum 

"áttum, s.s. umhverfi, starfsemi og stær! skipulagsheildarinnar, "ekkingu starfsmanna, 

tækninni og kerfunum sem byggt er á, menningu skipulagsheildarinnar, markmi!unum 

sem sett eru og ekki síst vilja og getu stjórnenda og starfsmanna (Runólfur Smári 

Stein"órsson, 2007). 

Algengt er a! flokka stefnu sem forskriftarstefnu (prescriptive strategy) e!a 

birtingarstefnu (emergent strategy).  

Forskriftarstefna byggir á "ví a! markmi! hafa veri! skilgreind fyrirfram og 

a!alefnisatri!in hafa veri! "róu! á!ur en stefnan sjálf lítur dagsins ljós. Markmi! 

kunna a! a!lagast ef a!stæ!ur breytast verulega. Eftir a! hafa skilgreint markmi!in 

felur forskriftara!fer!in í sér greiningu á umhverfinu, "róun á stefnumi!u!um 

valkostum og vals á milli "eirra. Sú stefna sem ver!ur fyrir valinu er sí!an innleidd. 

Birtingarstefna er hins vegar sú stefna "ar sem lokamarkmi!i! er óljóst og efnisatri!i 

eru "róu! um lei! og stefnan rennur sitt skei!. Birtingara!fer!in er tilraunami!u!, "ar 

sem reynt er a! finna árangursríkustu lei!ina fram á vi! (Lynch, 2000). 

Stefnumi!u! stjórnun sn#st á hverjum tíma um a! ná sem bestum árangri í rekstri 

tiltekinnar skipulagsheildar á grundvelli afstö!u um hva! skipulagsheildin vill vera og 
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vill ver!a. Í "essu felst m.a. stjórnun sem mi!ar a! "ví a! skapa, treysta og "róa stö!u 

og "#!ingu skipulagsheildarinnar í umhverfi sínu. $etta á bæ!i vi! ytra og innra 

samhengi starfseminnar. Takmarki! er a! tryggja árangur skipulagsheildarinnar í 

ví!ustu merkingu, ".m.t. gó!a ímynd, bæ!i til skemmri og lengri tíma liti! (Runólfur 

Smári Stein"órsson, 2003 og 2007). 

Samkvæmt Hitt o.fl. (2009) er ferli stefnumi!a!rar stjórnunar ein tegund áætlunar 

"ar sem stjórnendur 1) ákvar!a framtí!ars#n og markmi! skipulagsheildarinnar, 2) 

setja fram ákve!na stefnu, 3) áætla og framkvæma innlei!ingu stefnunnar, og 4) 

fylgjast me! árangri hennar og gera vi!eigandi rá!stafanir ef "örf krefur. Umfjöllun 

um ferli stefnumi!a!rar stjórnunar mi!ast oftast vi! fyrirtæki. Sem dæmi má taka a! 

samkvæmt Barney og Hesterly (2008) er lokamarkmi! ferlis stefnumi!a!rar stjórnunar 

a! au!velda fyrirtækinu sem í hlut á a! velja og innlei!a stefnu sem hefur í för me! sér 

samkeppnislega yfirbur!i (competitive advantage). Fyrirtæki búi yfir 

samkeppnislegum yfirbur!um "egar "ví sé unnt a! skapa meira efnahagsvir!i en 

samkeppnisfyrirtækin. Efnahagsvir!i sé einfaldlega mismunur milli áskynja!s 

ávinnings vi!skiptavina sem kaupa vörur e!a "jónustu fyrirtækisins og heildarútgjalda 

vegna "essara vara og "jónustu. Hversu miklir samkeppnislegir yfirbur!ir séu velti 

"annig á mismuninum á milli "ess efnahagsvir!is sem fyrirtæki! getur skapa! og 

efnahagsvir!is sem samkeppnisa!ilar geta skapa!. 

 Til "ess a! draga upp heildarmynd af Al"ingi ver!ur í rannsóknarhlutanum notast 

vi! efnisatri!i sem byggjast á tveimur greiningarlíkönum sem sett hafa veri! fram af 

Runólfi Smára Stein"órssyni (2003 og 2007). Annars vegar er um a! ræ!a „fjórar 

víddir stefnumi!a!rar stjórnunar“, sem sty!jast vi! "rískiptingu Pettigrew í innihald, 

ferli og samhengi (content, process, context), og hins vegar „heildarstö!umynd“ 

skipulagsheildar. 

  Hinar fjóru víddir eru í fyrsta lagi tilvistarvíddin, ".e. hvers vegna er 

skipulagsheildin til sta!ar, í ö!ru lagi innihaldsvíddin, ".e. um hva! sn#st starfsemi 

hennar, í "ri!ja lagi ferlisvíddin, ".e. hvernig fer starfsemin fram, og í fjór!a lagi 

samhengisvíddin, ".e. úr hverju, hvar, af hverjum og fyrir hverja er starfsemin 

framkvæmd. Líkani! var "róa! sem rannsóknarverkfæri til a! draga fram "ær 

forsendur og "au séreinkenni sem koma fram og setja mark sitt á stefnumi!a!a 

stjórnun tiltekinnar skipulagsheildar. $a! var hugsa! sem rammi sem notast má vi! til 

"ess a! ö!last inns#n og skilning á "eim atri!um sem snerta stefnumi!a!a stjórnun 
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almennt og var!a allar ger!ir af skipulagsheildum, ".m.t. "ær sem tilheyra opinbera 

geiranum. Fyrir hverja vídd er tilteki! undirlíkan "ar sem nánari efnisatri!i koma fram. 

 

Mynd 4.  Fjórar víddir stefnumi!a!rar stjórnunar (RSS, 2003) 

 

 „Heildarstö!umynd“ skipulagsheildar s#nir tilvistargrundvöll hennar, starfs-

grundvöll og skipan í starfseminni. Hún er l#sandi fyrir "a! sem fellur innan og 

skilgreina má sem starfsramma skipulagsheildarinnar. $a! getur veri! gagnlegt fyrsta 

skref í stefnumótunarvinnu a! draga fram heildarstö!umyndina af skipulagsheildinni í 

dag og jafnframt a! átta sig á "ví hvernig "essi mynd hefur veri! a! "róast yfir tíma 

me! "ví a! draga upp seríu af heildarstö!umyndum. $annig má fá skilning á stefnunni 

sem fyrirtæki! hefur fylgt og hugmynd um hvert "a! stefnir. Gagnlegar spurningar í 

"essu sambandi eru:  

• Hva!an er skipulagsheild a! koma, ".e. úr hva!a átt? 

• Hvernig hefur skipulagsheildin komist hinga!? 

• Hver er sta!a skipulagsheildarinnar í rekstrarumhverfinu nú? 

• Hver gæti "essi sta!a veri!? 

• Hver ætti "essi sta!a a! vera? 

• Hva! er skipulagsheildin? 

• Hvert er skipulagsheildin a! fara? 

• Hvernig ætlar hún a! komast "anga!? 
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Mynd 5.  Verkfæri til a! draga upp heildarstö!umynd af fyrirtæki (© RSS) 

 

Nánari efnisatri!i líkananna tveggja ver!a kynnt í rannsóknarhlutanum. 

 

4.4 Stjórnendur og lei!togar 

Störf og verksvi! stjórnenda eru fjöl"ætt og eru miklar kröfur ger!ar til 

stjórnunar"ekkingar og stjórnunarhæfileika "eirra. Hina klassísku nálgun á hlutverki 

stjórnenda má rekja til Henry Fayol sem setti fram fjögur hlutverk stjórnenda í 

skipulagsheildum, ".e. áætlunarger!, skipulagning, forysta og eftirlit. Fleiri fræ!imenn 

hafa fjalla! um hlutverk stjórnenda, t.d. Peter F. Drucker og Henry Mintzberg (Gylfi 

Dalmann A!alsteinsson, 2007). Engu a! sí!ur eru fyrrnefnd fjögur hlutverk stjórnenda 

enn í gó!u gildi á svi!i stjórnunar í dag (Northouse, 2007).  

 Lei!togahæfni (leadership) er ferli "ar sem einstaklingur hefur áhrif á hóp fólks til 

a! ná sameiginlegu markmi!i. Lei!togahæfni er svipu! og stjórnun a! mörgu leyti. 

Lei!togahæfni og stjórnun eiga "a! sameiginlegt a! fela í sér a! hafa áhrif, a! vinna 

me! fólki, og a! láta sig var!a a! koma markmi!um í framkvæmd á skilvirkan hátt. 

Almennt má segja a! miki! af athöfnum stjórnunar sé í samræmi vi! fyrrnefnda 

skilgreiningu á lei!togahæfni. Hins vegar er uppruninn ólíkur. Hægt er a! rekja 
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rannsóknir á lei!togahæfni til Aristótelesar, en stjórnunarfræ!in kom ekki fram fyrr en 

í upphafi 20. aldar me! tilkomu i!na!arsamfélagsins (Northouse, 2007). 

 Sumir telja a! hlutverk stjórnenda og lei!toga séu töluvert ólík. Meginhlutverk 

stjórnenda sé a! skapa reglu og samræmi í skipulagsheildum á me!an meginhlutverk 

lei!toga sé a! stu!la a! breytingum og hreyfingu. $rátt fyrir "a! séu bá!ir "ættirnir 

mikilvægir eigi skipulagsheildum a! vegna vel. Hafi skipulagsheild t.d. öfluga stjórnun 

án lei!togahæfni getur útkoman veri! bæld og skrifræ!isleg. Hafi skipulagsheild á 

hinn bóginn öfluga forystu án stjórnunar getur útkoman fali! í sér merkingarlausar e!a 

villandi breytingar, breytinganna vegna. Muninum er oft l#st á "ann hátt a! stjórnendur 

séu "eir sem gera hlutina rétt en lei!togar "eir sem gera réttu hlutina. $á hefur komi! 

fram sú sko!un a! stjórnendur og lei!togar hafi ólíka persónueiginleika. Stjórnendur 

breg!ist vi! eftirá og kjósi a! vinna me! fólki til a! leysa vi!fangsefni án mikilla 

tilfinningalegra tengsla. $eir a!hafist til a! takmarka valkosti. Lei!togar séu hins vegar 

tilfinningalega virkir og tengdir. $eir leitist vi! a! móta hugmyndir í sta! "ess a! 

breg!ast vi! "eim og kjósa a! hafa sem flesta valkosti í stö!unni til a! leysa 

vi!fangsefni. Lei!togar breyti vi!horfum fólks til "ess hva! sé mögulegt (Northouse, 

2007). 

 Lei!toga hefur veri! líkt vi! djassleikara. Hann er hluti af heild; hann er lagvís, 

spilar í sömu tóntegund og innan sömu heildaruppbyggingar. Hann gefur og "iggur 

orku, a!sto!ar og n#tur a!sto!ar samtímis. Hann hefur skilning á "ví hva! hljómar 

saman og hva! ekki, án "ess "ó a! vera bundinn af fyrirfram ákve!inni útsetningu. 

Hann er í senn venjulegur og óvenjulegur. Hann tekur stundum persónulega krefjandi 

sóló sem anna!hvort byggir upp e!a br#tur í bága vi! heildarflutninginn. Mestur 

tíminnn fer "ó í a! leggja ni!ur hljóma hljó!látlega í bakgrunninum til a! halda 

taktinum stö!ugum. Eins og djassleikarinn hefur lei!toginn lagt hart a! sér í árara!ir til 

a! ö!last grundvallarfærni sína sem hann æfir og fínpússar reglulega, "ótt ekkert sé til 

sem segi honum nákvæmlega hva! hann eigi a! gera á hverjum tíma. Slíkt krefst 

innsæis, a!lögunarhæfni og skilnings á samhenginu, forgangsrö!unar, tilfinningar fyrir 

"ví hva! a!rir ætlast til af honum, örlæti á a! veita innblástur og hugrekki til a! setja 

sjálfan sig í eldlínuna (Binney, Wilke & Williams, 2005). 

 

4.5 Verkefnastjórnun 

Stjórnendur hafa yfirleitt umsjón me! fjölbreyttri starfsemi. Hún getur falist í 

rútínubundnum athöfnum, e!a órútínubundnum athöfnum. Verkefni falla undir 
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sí!arnefndu athafnirnar (Stevenson, 2007). Nánar tilteki! felur verkefni í sér vel 

skilgreint markmi!, "a! spannar ákve!i! tímabil og er framkvæmt a!eins einu sinni. 

Verkefni takmarkast af tíma, kostna!i og au!lindum (Gray og Larson, 2008). Helstu 

verkfæri verkefnastjórnunar eru sundurli!un verk"átta, flæ!irit, Gantt-rit og 

áhættustjórnun (Stevenson, 2007). Ver!ur viki! a! "eim hér á eftir. Fyrst ver!ur "ó 

fjalla! almennt um verkefnavinnu, lykilákvar!anir verkefnastjórnunar og kosti og galla 

verkefnavinnu.  

 

4.5.1 Verkefnavinna 

Verkefni eru misumfangsmikil sem ræ!st af e!li og tilgangi verkefnis. Engu a! sí!ur 

eiga öll verkefni "a! sameiginlegt a! ganga í gegnum æviskei! sem samanstendur 

yfirleitt af eftirfarandi fjórum fösum: 1) skilgreining, 2) áætlun, 3) framkvæmd og 4) 

lok. Fasarnir kunna a! skarast "annig a! næsti fasi getur byrja! án "ess a! fasanum á 

undan hefur veri! loki!. 

 Verkefni sameina yfirleitt einstaklinga me! mismunandi "ekkingu og hæfni. Sumir 

fara frá verkefni til verkefnis eftir "ví sem "örf myndast á framlagi "eirra. A!rir eru 

fengnir „a! láni“ úr hef!bundnum störfum. Hi! sí!arnefnda er yfirleitt raunin "egar 

sérstök verkefni eru unnin innan ramma hef!bundinnar skipulagsheildar. Engu a! sí!ur 

eru sumar skipulagsheildir verkefnadrifnar á reglubundnum grunni; sem dæmi má 

nefna rá!gjafarfyrirtæki og byggingafyrirtæki. Í slíkum skipulagsheildum er ekki 

óalgengt a! sumir einstaklingar ey!i nánast öllum sínum tíma í verkefni. 

Sumar skipulagsheildir nota svokalla! fléttuskipulag sem gerir "a! a! verkum a! 

hægt er a! sam"ætta störf #missa sérfræ!inga sem tilheyra hinu hef!bundna 

starfaskipulagi. Í fléttuskipulagi deila stjórnendur starfaskipulagsins og verkefnastjórar 

me! sér starfsfólki og a!stö!u. Verkefnastjórar semja vi! stjórnendur 

starfaskipulagsins um a! fá fólk til a! vinna a! verkefni. $eir sem ver!a fyrir valinu 

heyra "á tímabundi! undir verkefnastjórann en hafa engu a! sí!ur ábyrg!arskyldu a! 

gegna gagnvart stjórnanda sínum í starfaskipulaginu. $eir vinna anna!hvort fullt starf 

vi! verkefni! e!a hlutastarf. $egar verki "eirra er loki! snúa "eir aftur til starfsins 

samkvæmt starfaskipulaginu. 

Fléttuskipulag virkar ágætlega "egar fólk getur starfa! me! tveimur stjórnendum. 

Samvirkni (synergy) getur skapast "egar fólki frá #msum deildum starfaskipulagsins er 

safna! saman til a! vinna a! verkefni. Engu a! sí!ur hentar slíkt fyrirkomulag ekki 

öllum og getur valdi! streitu. Fléttuskipulag heimilar yfirleitt ekki "róun langtíma 
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starfatengsla. $ar a! auki getur fyrirkomulagi! leitt til óvissu var!andi ábyrg!arskyldu 

starfsmanns og "egar leggja á mat á störf hans (Stevenson, 2007). 

 

4.5.2 Lykilákvar!anir verkefnastjórnunar 

Árangur verkefna veltur a! miklu leyti á eftirfarandi lykilákvör!unum stjórnenda á 

mismunandi stigum (Stevenson, 2007): 

• A! velja verkefni. Setja "arf vi!mi! sem nota á til a! velja verkefni. 

Dæmiger!ir "ættir eru fjármagn, tiltækt hæft starfsfólk og kostna!ar- og 

ábatagreining. 

• A! velja verkefnastjóra. Verkefnastjórinn ber endanlega ábyrg! á "ví hvort 

verkefni tekst e!a ekki. Hann ver!ur a! geta unni! í gegnum a!ra til a! fá 

áorka! markmi!um verkefnisins. Honum ber a! stjórna verkinu, "annig a! allir 

nau!synlegir verk"ættir séu framkvæmdir í ákjósanlegri rö!; mannau!inum, 

"annig a! "eir sem vinna a! verkefninu fylgi stefnu og fái hvatningu; 

samskiptunum, "annig a! allir hafi nau!synlegar uppl#singar til a! sinna 

vi!komandi verk"áttum; gæ!unum, "annig a! frammistö!umarkmi!um sé hrint 

í framkvæmd; tímanum, "annig a! verkefninu sé loki! á áætlun; og 

kostna!inum, "annig a! verkefninu sé loki! innan fjárhagsáætlunar. 

Verkefnastjórinn "arf a! beita ákve!inni færni vi! stjórnun fyrrnefndra "átta. 

Hann ver!ur a! hafa hæfileikann til a! hvetja og lei!beina; taka 

málami!lunarákvar!anir; hra!a verkefninu "egar nau!syn krefur; slökkva elda; 

og fylgjast me! tímaáætlun, fjárhagsáætlun og tæknilegum smáatri!um. $essi 

færni dugar oft gagnvart verkefnum sem hafa a! geyma tiltölulega vel 

skilgreinda verk"ætti. Gagnvart verkefnum sem eru ekki eins vel skilgreind og 

eru "annig há! meiri óvissu, ver!ur verkefnastjórinn einnig a! s#na öfluga 

forystuhæfileika. Hann ver!ur a! geta a!lagast breytilegum a!stæ!um, t.d. 

breytingum á markmi!um verkefnis, tæknilegum kröfum og samsetningu 

verkefnahópsins. Honum nægir ekki a!eins a! taka á "essum málum; hann 

ver!ur einnig a! átta sig á "ví hvort breytinga sé "örf, ákve!a hva!a breytingar 

séu nau!synlegar og hrinda "eim í framkvæmd. Starf verkefnastjórans getur 

veri! bæ!i vandasamt og gefandi. Verkefnastjórinn "arf a! samstilla og hvetja 

fólk sem stundum er bundi! hollustu gagnvart stjórnendum í starfaskipulaginu. 

$ar a! auki hafa einstaklingar í verkefnahópnum oft sérhæf!a "ekkingu og 

færni sem verkefnastjórann skortir. Engu a! sí!ur er ætlast til a! hann lei!beini 
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"eim og leggi mat á verk "eirra. $rátt fyrir a! verkefnastjórar starfi oft í 

umhverfi sem er há! óvissu eru "eir yfirleitt bundnir af fjárhags- og 

tímatakmörkunum sem getur skapa! aukaálag á verkefnahópinn. Loks er 

hugsanlegt a! verkefnastjórinn hafi ekki "ær heimildir sem nau!synlegar eru til 

a! ljúka öllum markmi!um verkefnisins. Í sta!inn ver!ur hann stundum a! 

stóla á sannfæringu og samvinnu annarra til a! hrinda markmi!um verkefnisins 

í framkvæmd. 

• A! velja verkefnahóp. Verkefnahópurinn getur haft mikil áhrif á "a! hvort 

verkefni tekst e!a ekki. Mikilvægt er a! sko!a ekki a!eins "ekkingar- og 

hæfnisgrunn einstaklings, heldur einnig hversu vel vi!komandi vinnur me! 

ö!rum (einkum "eim sem "egar hafa veri! valdir til verkefnisins), áhugann á 

verkefninu, önnur verkefni sem vi!komandi tekur "átt í, og hversu líklega "au 

komi til me! a! trufla vinnu vi! "etta verkefni. 

• A! áætla og hanna verkefni. Taka "arf ákvör!un um árangursmarkmi! 

verkefnisins, tímaáætlun ("ar me! tali! hvenær verkefni eigi a! ljúka), umfang 

verkefnis, hva!a verk"ætti "urfi a! vinna og hvernig, hvort útvista eigi 

einhverjum "áttum verkefnisins, au!linda"örf, fjárhagsáætlun, og hvenær og 

hve lengi "örf er á au!lindum. 

• A! stjórna og hafa eftirlit me! "eim au!lindum sem nota!ar eru. Í "essu felst 

a! stjórna starfsfólki, tækjum og fjármagni; a! ákve!a vi!eigandi mælikvar!a 

til a! leggja mat á verkefni!; a! fylgjast me! framvindunni; og a! grípa til 

lei!réttandi a!ger!a "egar "ess er "örf. Einnig er nau!synlegt a! hanna 

uppl#singakerfi og ákve!a hva!a gögn eigi a! útbúa, innihald "eirra og 

framsetningu, hverjir "urfi á "eim a! halda og hvenær, og hve oft eigi a! 

uppfæra "au.  

• A! ákve!a hvort hætta eigi vi! verkefni og "á hvenær. Stundum er betra a! 

hætta vi! verkefni en a! fjárfesta frekar í au!lindum. Hér er mikilvægt a! íhuga 

hvort líklegt sé a! verkefni! skili árangri, kostna!inn vi! a! hætta vi!, og hvort 

hægt sé a! n#ta au!lindarnar betur annars sta!ar. 

 

4.5.3 Kostir og ókostir verkefnavinnu 

Einstaklingar eru fengnir í verkefni vegna "ess a! "örf er á "ekkingu "eirra og hæfni. Í 

sumum tilvikum kunna yfirmenn "eirra engu a! sí!ur a! vera tregir til a! heimila 

truflun á hinni venjubundnu vinnu, jafnvel "ótt hún felist a!eins í fjarveru hluta úr 
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degi, vegna "ess a! "á getur "urft a! "jálfa upp n#jan starfskraft til a! fylla tímabundi! 

í skar!i!. Ennfremur vilja stjórnendur ekki missa af afköstum duglegra starfsmanna. 

$á eru starfsmennirnir sjálfir ekki alltaf áhugasamir um a! vinna verkefnavinnu "ví 

hún felur oft í sér vinnu fyrir tvo yfirmenn sem setja fram mismunandi kröfur. Hún 

getur einnig raska! vináttutengslum og daglegum rútínum. $á geta tengsl vi! 

misheppnu! verkefni haft óhagstæ! áhrif á starfsferilinn. $egar smám saman er dregi! 

úr meiriháttar verkefnum og verkefnahópurinn sundrast hafa einstaklingarnir oft 

tilhneigingu til a! hverfa frá skipulagsheildinni vegna skorts á n#jum verkefnum og 

vegna "ess a! erfitt reynist a! snúa til baka til fyrri starfa. $essi tilhneiging er meira 

áberandi eftir löng verkefni en ólíklegri "egar unni! er a! verkefnum í hlutastarfi. 

 $rátt fyrir hugsanlega hættu, "ykir fólki spennandi a! taka "átt í verkefnum vegna 

mögulegrar umbunar, t.d. a! fá a! vera hluti af hinu dínamíska umhverfi 

verkefnavinnu sem oft er í algjörri andstö!u vi! hi! stillta rútínera!a umhverfi sem 

sumum finnst "eir vera fastir í. $eir sem "rífast vel í hinu dínamíska umhverfi taka 

fagnandi áskoruninni um a! vinna undir álagi og a! leysa n# vi!fangsefni. Einnig geta 

verkefni auki! framtí!aratvinnumöguleikana, einkum ef verkefni! er árangursríkt 

(Stevenson, 2007). 

 

4.5.4 Verk"áttagreining, flæ!irit og Gantt-rit 

Stór verkefni fela yfirleitt í sér fjölmarga verk"ætti. $ví "urfa skipuleggjendur a! finna 

einhverja lei! til a! ákvar!a nákvæmlega hverju "urfi a! koma í verk svo a! "eir geti 

áætla! á raunsæjan hátt tímalengd verk"átta og kostna! "eirra. Ein lei!in er a! útbúa 

verk"áttagreiningu (work breakdown structure) sem er "repaskipt útlistun á "ví hva! 

"urfi a! gera me!an á verkefninu stendur (sjá mynd 6).  

$essi a!fer!afræ!i setur fram rökréttan ramma sem s#nir nau!synlega verk"ætti 

verkefnisins. Fyrst "arf a! ákvar!a a!alverk"ætti verkefnisins, sbr. "rep 2 á mynd. 

Næst "arf a! ákvar!a a!alstu!ningsverk"ætti hvers a!alverk"áttar, sbr. "rep 3 á mynd. 

Sí!an er hver stu!ningsverk"áttur brotinn ni!ur í enn smærri verk"ætti, sbr. "rep 4 á 

mynd (a!eins hluti kassa í "repi 4 er s#ndur). Stór verkefni hafa a! geyma fleiri "rep. 

Myndin gefur "ó hugmynd um hva! sé átt vi! me! verk"áttagreiningu (Stevenson, 

2007). 
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Mynd 6.  Verk"áttagreining 

 

Gó! verk"áttagreining krefst oft mikils tíma og mikillar fyrirhafnar vegna óvissu 

sem tengist verkefni og/e!a vegna umfangs verkefnis. Verk"áttagreining myndar 

grunninn a! "róun tíma- og kostna!aráætlunar (Stevenson, 2007). 

Flæ!irit eru notu! til a! áætla og samræma vi!amikil verkefni. $au s#na 

meginverk"ætti verkefnisins og hvernig "eir tengjast í tímarö!. Me! notkun "eirra 

ö!last stjórnendur: 1) myndræna framsetningu á verk"áttum verkefnis, 2) tímaáætlun 

verkefnis, 3) vísbendingu um hva!a verk"ættir eru mikilvægastir upp á a! ljúka 

verkefninu tímanlega, og 4) vísbendingu um hversu lengi má seinka hverjum verk"ætti 

án "ess a! verkefninu í heild seinki (Stevenson, 2007). 

Hægt er a! velja á milli tveggja a!fer!a til a! búa til flæ!irit. Hér ver!ur mi!a! vi! 

"á a!fer! a! láta kassa tákna verk"ætti (activity-on-node – AON). Hver verk"áttur 

tekur tíma og getur t.d. falist í vinnu e!a bi!. Örvar s#na hva!a verk"ættir eru há!ir 

hvor ö!rum og gefa til kynna flæ!i verkefnisins. Bundna lei!in (critical path) er 

lengsta lei!in í gegnum ferli!. Ef verk"ætti á bundnu lei!inni seinkar, seinkar öllu 

verkefninu jafnmiki!. Til a! finna bundnu lei!ina "arf a! ákve!a snemmbúnustu 

tímasetningarnar (t.d. hversu snemma er hægt a! byrja á verk"ætti) og seinbúnustu 

tímasetningarnar (t.d. hversu seint er hægt a! byrja á verk"ætti). Í framhaldinu er sí!an 

hægt a! átta sig á hva!a verk"áttum má seinka me! "ví a! reikna út slaka (slack). 

Hægt er a! skilyr!isbinda verk"ætti me! #msum hætti me! notkun slaka, t.d. a! 

verk"áttur geti ekki hafist fyrr en a! ákve!num tíma li!num frá "ví a! ö!rum verk"ætti 
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lauk (finish-to-start relationship) (Gray og Larson, 2008). Dæmi um flæ!irit má finna 

á eftirfarandi mynd: 

 

 

Mynd 7.  Flæ!irit 

 

Gantt-rit er vinsælt verkfæri til a! útbúa verkáætlun fyrir einföld verkefni. $a! 

au!veldar stjórnandanum a! áætla verk"ætti í byrjun og sí!an a! fylgjast me! 

framvindunni me! "ví a! gera samanbur! á áætla!ri framvindu og raunverulegri 

framvindu. Eftir "ví sem verkefninu vindur fram er stjórnandanum gert kleift a! sjá 

hva!a verk"ættir eru á undan áætlun og hva!a verk"ættir eru a! valda seinkun. Slíkt 

au!veldar stjórnandanum a! beina athyglinni a! "eim "áttum sem "arf a! hra!a svo a! 

hægt sé a! ljúka verkefninu á réttum tíma. Kostur Gantt-ritsins, fyrir utan a! vera 

sjónrænt verkfæri, er einfaldleikinn. Hins vegar lei!a Gantt-ritin ekki í ljós ákve!in 

sambönd milli verk"átta sem geta skipt máli fyrir árangursríka verkefnastjórnun. $ví er 

Gantt-rit oft nota! ásamt flæ!iriti í flóknari verkefnum (Stevenson, 2007). 

 

4.5.5 Áhættustjórnun 

Áhætta fylgir verkefnum. Hún tengist atbur!um sem geta haft óæskilegar aflei!ingar í 

för me! sér, eins og tafir, aukinn kostna! og "a! a! geta ekki mætt tæknilegum 

kröfum. Stundum "arf "á a! hætta vi! verkefni. $rátt fyrir a! hægt sé a! minnka 

áhættuna me! vanda!ri áætlanager! er ekki hægt a! koma alveg í veg fyrir ófyrirsé!ar 

a!stæ!ur e!a a!stæ!ur sem ekki er hægt a! hafa stjórn á. Líkurnar á a! áhættudrifnir 

atbur!ir gerist eru mestar í kringum upphaf verkefnisins en minnstar vi! lok "ess. $ví 

er öfugt fari! me! kostna!inn sem tengist áhættuatbur!um, en hann er gjarnan lægstur 

í kringum upphaf verkefnis og mestur vi! lok "ess. 

Gó! áhættustjórnun felur í sér a! bera kennsl á eins margar hugsanlegar tegundir 

áhættu, greina "ær og meta, keppast a! "ví a! lágmarka líkurnar á "ví a! "ær eigi sér 

sta!, og a! útbúa óvissuáætlun (og sjó!i) til a! takast á vi! "ær sem eiga sér sta!. 
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Ferli! fer a! miklu leyti fram á!ur en verkefni! hefst "ótt ekki sé óalgengt a! ferli! sé 

endurteki! me!an á verkefninu stendur eftir "ví sem reynsla eykst og n#jar 

uppl#singar ver!a tiltækar (Stevenson, 2007). 

 

4.6 Gæ!astjórnun 

A!fer!ir gæ!astjórnunar sem hér ver!ur fjalla! um snúast um a! innlei!a vöndu! 

vinnubrög! "vert á alla starfsemi skipulagsheilda. Segja má a! í fyrri köflum hafi veri! 

fjalla! um gæ!astjórnun a! einhverju leyti. Gary og Larson (2008) benda t.d. á a! 

gæ!astjórnun og gæ!aframfarir feli undantekningarlaust í sér verkefnastjórnun. 

Árangursstjórnun hefur veri! felld inn í "ennan kafla "ótt hún hef!i geta! sta!i! í 

sjálfstæ!um kafla. Helgast "a! af "ví a! hér er ekki ætlunin a! gera henni eins ítarlegri 

skil eins og t.d. verkefnastjórnun, auk "ess sem árangursstjórnun og gæ!astjórnun 

tengjast mjög, sbr. EFQM sjálfsmatslíkani! sem nota! er sem undirsta!a íslensku 

gæ!aver!launanna sem fjalla! ver!ur um hér á eftir í kaflanum um gæ!astjórnun á 

Íslandi. Fyrst ver!ur "ó viki! a! almennum atri!um gæ!astjórnunar og sí!an a! 

altækri gæ!astjórnun og ISO 9000. 

 

4.6.1 Almennt um gæ!astjórnun 

Grundvallarhlutverk stjórnunar er a! lei!a skipulagsheild í gegnum daglegan rekstur 

og sjá til "ess a! hún eigi sér framtí!. Gæ!i hafa or!i! mikilvægur "áttur beggja 

"essara markmi!a (Stevenson, 2007). Til eru ótalmargar skilgreiningar á hugtakinu 

gæ!i. Skilgreiningum má skipta í eftirfarandi flokka á grundvelli hugmyndafræ!innar 

á bak vi! "ær (Verweire & Berghe, 2004): 

• Gæ!i eru yfirbur!ir (excellence). 

• Gæ!i eru ver!mæti (value). 

• Gæ!i eru í samræmi vi! ákve!na forskrift (conformance to specification). 

• Gæ!i eru a! standast e!a fara fram úr væntingum vi!skiptavina. 

Runólfur Smári Stein"órsson (1993) bendir á a! sú merking sem var í fyrstu lög! í 

hugtaki! hafi veri! hlutlæg, ".e. a! vörur væru ákve!num eiginleikum búnar. Sí!ar 

hafi áherslan á huglæg atri!i í gæ!ahugtakinu aukist, samanber atri!i eins "arfir og 

væntingar vi!skiptavina, og ímynd skipulagsheilda. 

Segja má a! uppruna gæ!astjórnunar, í "eirri mynd sem vi! "ekkjum í dag, megi 

rekja til gæ!aátaks Japana á 6. áratug 20. aldar. $eir nutu a!sto!ar tveggja bandarískra 
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fræ!imanna, Edward Deming og Joseph Juran, en hugmyndir "eirra höf!u ekki hloti! 

hljómgrunn í heimalandi "eirra. Gæ!ahugsun var "ó til sta!ar fyrir "ann tíma, t.d. 

lag!i Taylor sem nefndur var í kafla 4.1 sitt af mörkum í "eim efnum. Gæ!aátak 

Japana leiddi til aukinnar samkeppnisstö!u "eirra á bandarískum marka!i á 8. og 9. 

áratug 20. aldar. Í kjölfari! breyttu mörg bandarísk fyrirtæki vi!horfum sínum til gæ!a 

og eyddu miklum tíma í a! bæta gæ!i framlei!slu sinnar á sí!ari hluta 8. áratugar og á 

9. áratugnum (Stevenson, 2007). Gæ!i eru enn lykil"áttur samkeppnishæfni í hinu 

al"jó!lega marka!sumhverfi (Dale, Wiele og Iwaarden, 2007). 

 Helstu fræ!imenn nútíma gæ!astjórnunar fyrir utan Deming og Juran eru Walter 

Shewhart, Armand Feigenbaum, Philip B. Crosby, Kaoru Ishikawa, Genischi Taguchi, 

og Taiichi Ohno og Shigeo Shingo (Stevenson, 2007). Fyrrnefndur Feigenbaum benti á 

í tímaritsgrein ári! 1998 a! einn af "eim "áttum sem móta muni framtí! 

gæ!astjórnunar sé n# nálgun í stjórnun. Gamla a!fer!in sem fólst í "ví a! skipuleggja 

málstofur ö!ru hverju e!a halda hvatningarræ!ur fyrir starfsmenn án 

heildarendursko!unar á stjórnun skipulagsheildarinnar muni ekki ganga lengur 

(Goetsch og Davis, 2006). 

Opinberir a!ilar hafa í auknum mæli veri! a! tileinka sér gæ!astjórnun. Sem dæmi 

má nefna a! gæ!astjórnun hefur veri! grundvallarkenning n#skipunar í ríkisrekstri í 

Finnlandi á 9. og 10. áratugi 20. aldar. Gæ!i opinberrar "jónustu "ar í landi fékk 

ví!tæka athygli í kjölfar sk#rslu ríkisstjórnarinnar til "ingsins ári! 1990. Tilgangur 

sk#rslunnar var a! endurn#ja opinbera geirann me! sérstakri áherslu á a! bæta gæ!i í 

opinberri "jónustu. Ári! 1993 var tveggja ára framlei!ni- og gæ!aátak sett af sta!. 

Sum rá!uneyti fóru af sta! me! eigi! gæ!averkefni. Einnig tóku nokkur sta!bundin 

stjórnvöld upp ISO 9000 (Sundquist, 2004). 

Gæ!astjórnun er í sífelldri "róun. Dale o.fl. (2007) nefna rafræn vi!skipti, útvistun 

og áhættustjórnun sem dæmi um n#justu strauma og stefnur í gæ!astjórnun. 

4.6.2 Altæk gæ!astjórnun og ISO 9000 

Altækri gæ!astjórnun (total quality management – TQM) og ISO 9000 sta!alrö!inni er 

oft rugla! saman. ISO táknar Al"jó!legu sta!lasamtökin sem eru stærsti útgefandi 

al"jó!legra sta!la. A! "eim standa sta!alsamtök 157 landa, samanber Sta!alrá! Íslands 

en flest rá!uneyti og Se!labanki Íslands eru m.a. a!ilar a! Sta!alrá!i Íslands. $a! sem 

helst skilur a! er a! altæk gæ!astjórnun er a!fer! og hugmyndafræ!i, en ISO 9000, 

nánar tilteki! ISO 9001, er gæ!astjórnunarkerfi sem krefst vottunar. Vottun hefur í för 

me! sér ákve!inn trúver!ugleika og getur veri! mikilvæg af marka!slegum ástæ!um 
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og nau!synleg til a! skipulagsheildir haldi áfram a! vera samkeppnishæfar. (Goetch og 

Davis, 2006; Dale o.fl., 2007; Stevenson, 2007). Me! hli!sjón af framanritu!u er ekki 

me! gó!u móti hægt a! tala um altæka gæ!astjórnun sem „kerfi“ né ISO 9000 sem 

„a!fer!“ og "ví ver!a skammstafanirnar TQM og ISO nota!ar til einföldunar "egar 

samanbur!ur er ger!ur.  

Altæk gæ!astjórnun er stjórnunara!fer! og hugmyndafræ!i sem felur í sér 

skuldbindingu af hálfu allra í skipulagsheildinni um a! kappkosta a! gera betur og 

uppfylla kröfur vi!skiptavina (Hitt o.fl., 2009).  

ISO 9000 sta!alrö!in er samsett úr nokkrum stö!lum. Í ISO 9001, sem er einn af 

stö!lunum, eru settar fram kröfur sem uppfylla "arf. Sta!allinn flokkast undir 

gæ!astjórnunarkerfi sem í stórum dráttum felur í sér stjórnskipulag skipulagsheildar 

ásamt skipulagningu, ferlum, au!lindum og skjalfestingu sem notu! eru til a! uppfyllla 

gæ!amarkmi!, til umbóta á vöru og "jónustu og til a! uppfylla kröfur vi!skiptavina 

(Sta!alrá! Íslands, 2003). Kerfi! segir ekki til um hvernig eigi a! ná fram 

gæ!amarkmi!um en "á getur hugmyndafræ!i altækrar gæ!astjórnunar komi! a! gagni. 

Allar ger!ir skipulagsheilda geta teki! upp ISO 9000, "ar me! tali! "ær sem tilheyra 

hinu opinbera (Stevenson, 2007). Á!ur en vottun getur átt sér sta! er nau!synlegt a! 

öllum "áttum gæ!astjórnunarkerfisins hafi veri! komi! á og "eir starfræktir í nokkra 

mánu!i. $á er hægt a! sjá hvort gæ!astjórnunarkerfi! virkar og "á gefst tækifæri á a! 

bæta "a! (Sta!alrá! Íslands, 2003). Ferli! tekur oft 12 til 18 mánu!i og felur í sér 

talsvert sjálfsmat. $egar skipulagsheildir fá vottun eru "ær einnig skrá!ar í ISO skrá. 

Meira en 40.000 fyrirtæki ví!a um heim eru skrá!; "rír fjór!u "eirra eru sta!sett í 

Evrópu (Stevenson, 2007). 

Sta!lar hafa í för me! sér mikilvægan efnahagslegan og félagslegan ávinning, enda 

nota!ir af fyrirtækjum, eftirlitsstofnunum, hinu opinbera og samtökum 

atvinnuveganna. $eir eru ekki a!eins óhemjumikilvægir fyrir hönnu!i, framlei!endur, 

birgja, "jónustua!ila og vi!skiptavini, heldur hafa "eir verulega "#!ingu fyrir 

samfélagi! í heild. $eir auka gæ!i og árei!anleika, framlei!ni og öryggi, á sama tíma 

og stu!la! er a! "ví a! vörur og "jónusta séu á vi!rá!anlegu ver!i.  

Uppruni TQM og ISO er mjög ólíkur. TQM og ISO ur!u til óhá! hvort ö!ru, af 

ólíkum ástæ!um, í mismunandi heimshlutum, og á mismunandi tímum. ISO 9000 

sta!larnir voru upprunalega "róa!ir vegna nau!synjar á a! samræma hina fjölmörgu 

gæ!asta!la, jafnt lands- og al"jó!lega sta!la sem nota!ir voru ví!a um heim (Goetsch 

og Davis, 2006). Hugmyndafræ!i altækrar gæ!astjórnunar kom hins vegar fram seint á 
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8. áratug 20. aldar, en fyrir "ann tíma haf!i veri! lög! áhersla á gæ!aeftirlit og 

gæ!atryggingu (Stevenson, 2007). Á eftirfarandi mynd má sjá "róunina: 

 

 

 

 

 

Mynd 8.  $róun gæ!astjórnunar í átt a! altækri gæ!astjórnun 

 

A!fer!ir gæ!aeftirlits og gæ!atryggingar bygg!ust á "ví a! finna og lei!rétta 

galla!ar vörur á!ur en "ær fóru á marka!, m.ö.o. var veri! a! breg!ast vi! eftirá. 

Altæk gæ!astjórnun fól hins vegar í sér fyrirbyggjandi a!ger!ir me! "ví a! hanna gæ!i 

inn í framlei!sluna. A!fer!in nær nú einnig til ferla og "jónustu. Meiri áhersla er lög! 

á ánægju vi!skiptavina, og tekur a!fer!in til allra "repa stjórnenda og starfsmanna "ar 

sem sífellt er s#nd vi!leitni í a! auka gæ!i (Stevenson, 2007). 

Goetsch og Davis (2006) benda á a! TQM og ISO séu ekki í samkeppni heldur bæti 

hvort anna! upp. Ekki ver!ur fjalla! frekar um ISO 9000, heldur ver!ur nú viki! a! 

hugmyndafræ!i altækrar gæ!astjórnunar. 

Altæk gæ!astjórnun leggur áherslu á sífelldar endurbætur á vörum, ferlum og fólki 

til a! koma í veg fyrir a! vandamál komi upp (Goetsch og Davis, 2006). $essi 

stjórnunara!fer! víkkar út hef!bundna s#n á gæ!i, ".e. í sta! "ess a! horfa a!eins á 

gæ!i hinnar endanlegu vöru e!a "jónustu er sjónum beint a! gæ!um allra "átta "ess 

ferlis sem skapar vöruna e!a "jónustuna. Altækri gæ!astjórnun er "annig ætla! a! 

koma í veg fyrir léleg gæ!i (Stevenson, 2007). Einnig er starfsmönnum gert kleift a! 

koma me! tillögur a! betrumbótum öfugt vi! "a! sem tí!ka!ist í hef!bundinni 

gæ!astjórnun "ar sem ekki var ætlast til "ess a! starfsfólk s#ndi frumkvæ!i heldur átti 

"a! a! fylgja skipunum frá yfirmönnum og stjórnendum (Goetsch og Davis, 2006). 

Vi!fangsefni altækrar gæ!astjórnunar er ví!áttumiki! og er til töluver!ur fjöldi 

verkfæra, tækni og kerfa sem geta a!sto!a! skipulagsheild vi! a! kynnast og "róa 

hugmyndafræ!ina. $rátt fyrir mismunandi sko!anir á "ví hva! felist í altækri 

gæ!astjórnun er hægt a! draga fram nokkra lykil"ætti út frá hinum #msu 

skilgreiningum (Dale o.fl., 2007). 

$ar sem sumar skilgreiningar á altækum gæ!um vir!ast flóknar benda Goetsch og 

Davis (2006) á a! hugtaki! megi sk#ra me! "ví a! hugsa sér "riggja fóta stól. Seta 
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stólsins táknar áherslu á vi!skiptavini (customer focus) sem "#!ir a! vi!skiptavinir, 

bæ!i ytri og innri, gegna lykilhlutverki vi! mat á gæ!um. Ytri vi!skiptavinir skilgreina 

gæ!i vöru og "jónustu sem innt hefur veri! af hendi. Innri vi!skiptavinir hjálpa til vi! 

a! skilgreina gæ!i fólks, ferla og "ess umhverfis sem tengist vörum og "jónustu. 

Stólfæturnir standa sí!an fyrir "rjá grundvallar"ætti í hugmyndafræ!i altækrar 

gæ!astjórnunar, ".e. mælingar, fólk og ferli. Einn stólfóturinn leggur áherslu á a! gæ!i 

er hægt a! mæla og ver!ur a! mæla. Annar stólfóturinn leggur áherslu á a! gæ!i á ekki 

a! kanna eftirá heldur ver!a "au a! vera innbygg! af fólki sem er gert kleift a! sinna 

vinnu sinni á „réttan“ hátt. $ri!ji stólfóturinn leggur sí!an áherslu á mikilvægi "ess a! 

bæta sífellt ferla. $a! sem telst framúrskarandi í dag getur talist a!eins mi!lungs á 

morgun.  

Altæk gæ!astjórnun felur nánar tilteki! í sér eftirfarandi "ætti sem allir tengjast 

fyrrnefndum stólfótum á einhvern hátt (Goetsch og Davis, 2006; Dale o.fl., 2007): 

1. Skuldbinding og forysta æ!stu stjórnenda. Sé hún ekki til sta!ar mun líti! 

gerast e!a ver!ur í hæsta falli ekki varanlegt. Stjórnendur ver!a a! taka af 

skari! persónulega, lei!a ferli!, útvega stefnumi! og beita kröftugri forystu t.d. 

me! "ví a! takast á vi! "á starfsmenn sem tálma úrbætur og hvata. Altæk 

gæ!astjórnun lítur svo á a! gæ!avandmál megi rekja til stjórnenda í a.m.k. 

85% tilvika. 

2. Áætlun og skipulagning. Hér undir fellur t.d. a! "róa greinargó!a 

langtímaáætlun fyrir altæka gæ!astjórnun sem samlagast ö!rum áætlunum eins 

og var!andi uppl#singatækni og mannau!, og einnig vi!skiptaáætlunum 

skipulagsheildarinnar. Áætlunin "arf a! innihalda a! minnsta kosti 

framtí!ars#n, hlutverk, markmi! og athafnir til a! framkvæma markmi!in. 

Einnig ver!ur a! sjá til "ess a! stefnumi!in ver!i n#tt á öllum "repum 

skipulagsheildarinnar, ".e. markmi!, verkefni og au!lindir ver!a a! henta "eim 

sem bera ábyrg! á "ví a! tryggja framkvæmdina. $á ver!a gæ!i vöru og 

"jónustu a! vera innbygg! í hönnun og ferli, auk "ess sem "róa ver!ur 

fyrirbyggjandi a!ger!ir (t.d. villuvarnarbúna!). $róa ver!ur skipulag og 

grunnvirki til a! sty!ja umbæturnar t.d. me! "ví a! útvega nau!synlegar 

au!lindir. $rátt fyrir a! mælt sé me! stofnun st#rihóps sem útvegi lei!beiningar 

og stu!ning og geri fólk ábyrgt fyrir a! samræma og au!velda umbætur, má 

ekki líta á grunnvirki! sem a!skilinn "átt frá stjórnkerfinu. Loks ver!ur a! 

leitast eftir stö!lun, kerfisbindingu og einföldun vinnul#singa, ferla og kerfa. 
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3. Notkun tóla og tækni. Til a! sty!ja og "róa ferli sífelldra endurbóta "arf 

skipulagsheild a! n#ta sér úrval a!fer!a til a! leysa verkefni. A!fer!irnar á a! 

nota til a! au!velda umbætur og fella inn í venjubundna starfsemi. 

Skipulagsheildin á a! "róa lei!arvísi um "ær a!fer!ir sem hún hefur í hyggju 

a! nota. Notkun a!fer!anna sem hjálpargagns mun au!velda gangsetningu 

umbótaferlisins. Starfsmönnum sem nota "ær finnst "eir vera "átttakendur og 

leggja sitt af mörkum, gæ!avitund eykst, heg!unar- og vi!horfsbreytingar eiga 

sér sta!, og verkefni hljóta vi!unandi lausnir. 

4. Menntun og "jálfun. Starfsmenn, hvar sem er í skipuritinu, eiga a! fá 

vi!eigandi menntun og "jálfun til a! tryggja almenna vitund "eirra og skilning 

á hugtökum, hæfni og vi!horfi altækrar gæ!astjórnunar; slíkt stu!lar a! "ví a! 

allir séu a! tala sama tungumáli!. Bjó!a "arf upp á formlega náms- og 

"jálfunaráætlun á tímanlegum og reglulegum grunni til a! au!velda fólki a! 

fást vi! sífellt flóknari verkefni. Taka ver!ur afstö!u til "ess hvort 

námi!/"jálfunin eigi a! vera "annig a! allir fái sömu grunn"jálfunina innan 

ákve!ins tímaramma e!a hvort "jálfun eigi a! mi!ast vi! ákve!na málaflokka 

e!a deildir. Líta ber á áætlunina sem fjárfestingu í a! "róa getu og "ekkingu 

fólks og hjálpa "eim a! leysa úr læ!ingi hæfileika sína. 

5. #átttaka/hlutdeild/ábyrg!arsvi!. Til sta!ar "arf a! vera skuldbinding og 

uppbygging var!andi "róun starfsmanna, og "annig a! vi!urkennt sé a! "eir 

ver!a ver!mætari fyrir skipulagsheildina me! tímanum. Hafa "arf í huga allar 

tiltækar a!fer!ir, allt frá tillögukerfi til #missa tegunda teymisvinnu, til a! ná 

fram áhuga, "átttöku og framlagi á brei!um grunni í umbótaferlinu; stjórnendur 

ver!a a! vera tilbúnir til a! deila uppl#singum og hluta valds og ábyrg!ar og 

losa um taumana. $etta felur einnig í sér a! leita eftir og hlusta vandlega á 

vi!horf starfsmanna og breg!ast vi! tillögum "eirra. Hluti a!fer!afræ!i 

altækrar gæ!astjórnunar er a! tryggja a! allir hafi sk#ran skilning á "ví hvers 

sé vænst af "eim, hvernig starf "eirra tengist heildarstarfsemi skipulags-

heildarinnar og á hva!a hátt innri vi!skiptavinir eru "eim há!ir. Eftir "ví sem 

fleira fólk hefur skilning á starfseminni og hva! sé um a! vera í kringum "a!, 

"ví stærra hlutverk getur "a! leiki! í umbótaferlinu. Fólk "arf a! fá hvatningu 

til a! stjórna og bæta verklag sem er á ábyrg!arsvi!i "eirra. 

6. Hópvinna. Nota "arf teymisvinnu í #msum formum. Huga "arf a! starfsháttum 

vi!komandi hópa, hvernig "eir passa inn í starfaskipulagi!, og hlutverki 
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me!lima, hópstjóra, verkbei!andi o.s.frv. Án hópvinnu ver!ur erfi!leikum 

bundi! a! ná fram skuldbindingu og "átttöku fólksins í skipulagsheildinni. Hún 

er einnig a!fer! til a! hámarka afköst og ver!mæti einstaklinga. Einnig er "örf 

á a! bera kennsl á jákvæ!a frammistö!u og árangur og halda upp á og 

ver!launa gó!an árangur. Fólk ver!ur a! sjá útkomu starfa sinna og a! 

umbæturnar sem "a! hefur rá!ist í skipti verulegu máli. Sífellt "arf a! hvetja til 

slíks í gegnum virka og opna umræ!u. Eigi altæk gæ!astjórnun a! vera 

árangursrík er grundvallaratri!i a! samskipti séu skilvirk og ví!tæk. Stundum 

eru stjórnendur gó!ir ræ!umenn en lélegir samskiptamenn. 

7. Vísindaleg nálgun og svörun. Mælingar, frá grunnlínu, ver!a a! vera ger!ar a! 

sta!aldri me! hli!sjón af ákve!num lykilmælikvör!um – innri og ytri – svo a! 

hægt sé a! hvetja fólk til a! gera hlutina betur, ".e. sta!reyndir eru nota!ar í 

sta! álits. Ytri mælikvar!ar eru mikilvægastir "ar sem "eir tengjast skynjun 

vi!skiptavina á umbótum á vörum og/e!a "jónustu. Me! mælikvör!unum er 

hægt a! fylgjast me! framvindunni. Útfrá mælingunum "arf sí!an a! "róa 

a!ger!aáætlanir til a! uppfylla markmi! og brúa bil. 

8. A! tryggja a! menningin stu!li a! sífelldum endurbótum. Nau!synlegt er a! 

skapa fyrirtækjamenningu sem stu!lar a! sífelldum endurbótum "ar sem allir 

taka "átt. Einnig "arf a! innlei!a gæ!ast#ringu í alla starfsemi 

skipulagsheildarinnar. Slíkt krefst breytinga á heg!un, vi!horfi og verklagi 

fólks á nokkra vegu. t.d. ver!a allir í skipulagsheildinni a! vi!urkenna a! alltaf 

sé hægt a! gera betur. $eir ver!a a! taka "átt í a! „bæta“ sífellt verklag sem er 

á "eirra ábyrg! og taka persónulega ábyrg! á eigin gæ!ast#ringu. Hvetja "arf 

starfsmenn til a! bera kennsl á sóun sem birtist í #msum myndum svo a! 

minnka megi kostna! og fá meira vir!i út úr vörum og "jónustu. Starfsmenn 

eiga a! geta stoppa! ferli án "ess a! rá!færa sig vi! stjórnendur ef "eir telja 

"a! ekki vera a! virka rétt. Starfsmenn ver!a a! sko!a eigin verk. Ekki má 

hleypa göllum, hvers e!lis sem "eir eru, yfir á næsta stig í ferlinu. Mikilvægt er 

a! starfsmenn séu me!vita!ir um alla "á sem eru há!ir vinnu "eirra e!a 

uppl#singum frá "eim í skipulagsheildinni, ".e. innri vi!skiptavini. Hver 

einstaklingur "arf a! skuldbinda sig til a! gera vi!skiptavinina ánæg!a, bæ!i 

hina innri og ytri. Líta ber á mistök sem tækifæri til umbóta, samanber japanskt 

máltæki: Hver mistök eru perla sem ber a! hlúa a!. Hei!arleiki, einlægni og 

a!gát ver!ur a! vera óa!skiljanlegur hluti daglegrar starfsemi. Ekki er pláss 
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fyrir innri pólitík heldur er samvinna reglan og a! allir starfsmenn vinni a! 

sameiginlegu markmi!i.  

 

4.6.3 Gæ!astjórnun á Íslandi og EFQM líkani! 

Í árssk#rslu Stjórnvísi 2007 kemur fram a! Gæ!astjórnunarfélag Íslands hafi veri! 

stofna! 9. júní 1986 en fyrir um sjö árum hafi nafni félagsins veri! breytt í Stjórnvísi. 

$á segir m.a. a! Stjórnvísi hafi fest sig í sessi í íslensku atvinnulífi sem öflugt 

grasrótarfélag enda sé "a! frjór vettvangur fyrir fagmenn og leikmenn á svi!i 

stjórnunar til a! afla sér "ekkingar á framsækinni stjórnun og mi!la af eigin reynslu 

um framsækna stjórnun. Í sk#rslunni er viki! a! hlutverki félagsins, framtí!ars#n, 

kjarnastarfsemi, markhópum og megináherslum auk annarra atri!a (Stjórnvísi, 2008). 

Íslensku gæ!aver!launin eru samstarfsverkefni Stjórnvísi, forsætisrá!uneytisins, 

Verslunarmannafélags Reykjavíkur og Háskóla Íslands. Ver!launin voru fyrst veitt 

ári! 1997. $eir a!ilar sem hloti! hafa ver!launin eru Plastprent, VKS (Verk- og 

kerfisfræ!istofan), Svæ!isskrifstofa málefna fatla!ra Reykjanesi, Marel, Sjóvá, ÁTVR, 

Alcan, Línuhönnun og Landsvirkjun. Ver!laununum er ætla! a! veita fyrirtækjum og 

stofnunum vi!urkenningu fyrir raunverulegan stjórnunarárangur og jafnframt hvetja 

fyrirtæki til a! setja sér sk#r markmi! og leggja mat á árangurinn reglulega. Til a! 

fyrirtæki komi til greina vi! veitingu ver!launanna ver!a "au a! senda inn 

"átttökutilkynningu, grei!a "átttökugjald og leggja fram ni!urstö!ur úr sjálfsmati 

(Stjórnvísi, e.d.). Vi! sjálfsmati! er stu!st vi! svonefnt EFQM (European Foundation 

for Quality Management) árangurslíkan sem er evrópsk útgáfa altækrar gæ!astjórnunar 

og "ar a! auki sett fram á myndrænan hátt (Verweire og Berghe, 2004; Dale o.fl., 

2007). 

 Á heimasí!u EFQM (e.d.) kemur fram a! án tillits til atvinnugreinar, stær!ar, 

uppbyggingar e!a "roska, ver!a skipulagsheildir a! ákve!a vi!eigandi 

stjórnunarramma (organisational framework). EFQM árangurslíkani! (excellence 

model) hafi veri! kynnt í upphafi ársins 1992 sem rammi til a! meta skipulagsheildir 

til evrópsku gæ!aver!launanna. Nú sé "a! útbreiddasti stjórnunarramminn í Evrópu og 

grundvöllur meirihluta gæ!aver!launa landa og svæ!a. EFQM líkani! er praktískt 

verkfæri sem hægt er a! nota á nokkra mismunandi vegu, ".e. sem verkfæri til a! 

framkvæma sjálfsmat, sem vi!mi! gagnvart ö!rum skipulagsheildum, sem lei!arvísir 

til a! átta sig á svi!um sem "arfnast endurbóta, sem grundvöllur fyrir sameiginlegan 

or!afor!a og hugsunargangi, og sem grind fyrir stjórnunarkerfi skipulagsheildar. 
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EFQM líkani! er óforskriftarmi!a!ur rammi öfugt vi! ISO og er bygg!ur á níu 

"áttum. Fimm "eirra eru framkvæmda"ættir; fjórir "eirra árangurs"ættir. 

Framkvæmda"ættirnir fjalla um "a! sem skipulagsheildin gerir en árangurs"ættirnir 

um "a! sem skipulagsheildin nær fram. Árangurs"ættirnir orsakast af 

framkvæmda"áttunum en sí!arnefndu "ættirnir eru endurbættir "egar brug!ist er vi! 

árangurs"áttunum. $á hjálpa n#sköpun og lærdómur til vi! a! bæta 

framkvæmda"ættina sem lei!ir til bætts árangurs. 

 

4.6.4 Árangursstjórnun 

Hér er ekki ætlunin a! gera ítarlega grein fyrir árangursstjórnun. Ástæ!an fyrir "ví a! 

árangursstjórnun er felld undir kaflann um gæ!astjórnun er einkum skyldleiki árangurs 

vi! gæ!i, samanber EFQM árangurslíkani! sem fjalla! var um í kaflanum hér á undan. 

$á var í kafla 3.4 fjalla! um árangursfjárlög sem segja má a! veiti inns#n í 

árangursstjórnunarfræ!in. Hér ver!ur viki! a! nokkrum almennum atri!um.  

Árangursstjórnun hefur veri! skilgreind á #msa vegu. Fjármálará!uneyti! (2004) 

skilgreinir árangursstjórnun á eftirfarandi hátt:  

 
Árangursstjórnun er ekki stjórnunarkenning í sjálfu sér heldur samansafn 
stjórnunara!fer!a sem sty!ja hver a!ra og stu!la a! árangri í rekstri. $egar 
stjórna! er til árangurs er grundvallaratri!i a! glöggva sig á "ví í hverju 
árangur felst. Ef "a! liggur ekki fyrir í upphafi eftir hva!a árangri er sóst, "arf 
a! læra af reynslunni og bæta jafnt og "étt skilgreiningu á "ví hva! telst vera 
gó!ur árangur. $egar árangur er skilgreindur er mikilvægt a! horfa á hlutina í 
samhengi og sjá heildarmyndina í sta! "ess a! horfa á "á út frá "röngu 
sjónarhorni e!a hagsmunum. Árangursstjórnun byggist á "eirri hugmynd a! 
stjórnun sé ferli og a! í öllum rekstri sé um a! ræ!a orsakasamhengi sem 
stjórnendur geti haft áhrif á. Árangur er samkvæmt "essu ekki há!ur 
tilviljunum heldur markvissum a!ger!um. 
 
 

Verweire og Berghe (2004) greina á milli árangursmælikvar!a (performance 

measurement) og árangursstjórnunar (performance management) og telja a! í 

fræ!iritum hafi veri! lög! of mikil áhersla á árangursmælikvar!ana. Me! 

árangursmælikvör!um sé átt vi! ferli eftirlits og útlistunar á "ví hversu vel einhver e!a 

eitthva! er a! standa sig mi!a! vi! markmi!in sem sett voru. Fræ!ilega sé um a! ræ!a 

vítt hugtak sem eigi vi! um fólk, hluti, a!stæ!ur, athafnir og skipulagsheildir. $eir 

benda hins vegar á a! mælikvar!arnir séu ekki nægilegir einir sér heldur ver!i a! beina 

sjónum í ríkari mæli a! árangursstjórnun. Me! árangursstjórnun sé átt vi! ferli sem 
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hjálpar skipulagsheild a! setja fram, innlei!a og breyta stefnu í "eim tilgangi a! koma 

til móts vi! "arfir hagsmunaa!ila sinna. A!altakmark árangursstjórnunar sé a! stu!la 

a! vi!varandi árangri skipulagsheildar.  

 Mikilvægir "ættir árangursstjórnunar eru a! setja árangursmarkmi!, a! "róa stefnur, 

og yfirfæra "ær í heilsteypt vi!mi! til a!ger!a, ".e. a! gera stefnur virkar. 

Árangursstjórnun sn#st einnig um a! skapa skuldbindingu og áhuga til a! gera 

markmi!in a! veruleika. Samskipti leika stórt hlutverk í "essu ferli. Me! hli!sjón af 

öllu "essu má segja a! árangursstjórnun sé miklu meira en bara a! mæla árangur 

Verweire og Berghe (2004).  

 Ein mest nota!a a!fer! árangursstjórnunar er stefnumi!a! árangursmat (balanced 

scorecard). Kaplan og Norton kynntu hugtaki! ári! 1992 en sí!an "á hefur "a! "róast 

miki!, bæ!i í höndum "eirra og annarra. A!fer!arfræ!in b#!ur fyrst og fremst upp á 

tvö verkfæri sem má útfæra og nota á marga vegu, ".e. annars vegar skorkort og hins 

vegar stefnukort. Stefnumi!a! árangursmat var upphaflega "róu! fyrir fyrirtæki. Sí!an 

fóru #msar stofnanir og samtök a! nota hana og útfæra og er ví!a unni! a! "ví a! taka 

a!fer!ina upp í opinbera geiranum (Snjólfur Ólafsson, 2005). Til dæmis hefur 

Ríkisendursko!un (2003a) gefi! út rit um stefnumi!a! árangursmat í ríkisrekstri "ar 

sem bent er á hvernig ríkisa!ilar geti n#tt sér a!fer!afræ!ina til a! ná markmi!um 

sínum og meta árangur starfa sinna, auk "ess sem "eir eru hvattir til a! birta 

árangursmælikvar!ana í ársreikningum sínum e!a árssk#rslum. 

Fjármálará!uneyti! hefur haft forystu um innlei!ingu árangursstjórnunar í 

ríkisrekstri frá árinu 1996.  

 

4.7 $ekkingarstjórnun 

Fe!ur bandarísku stjórnarskrárinnar höf!u ævarandi trú á mætti "ekkingar. Hugmyndin 

um a! „"ekking er vald“ á rætur sínar a! rekja til kenninga heimspekinga (frá Bacon til 

Nietzshe). Hinir fornu Kínverjar héldu völdum í ár"úsundir me! "ví a! einoka 

"ekkingu og menntun (Robinson, 2002).  

$ekkingarstjórnun kom fram á seinni helmingi 10. áratugar 20. aldar og er "ví 

tiltölulega n# fræ!igrein. Hún á rætur sínar a! rekja til nokkurra mismunandi 

fræ!igreina, svo sem uppl#singastjórnunar (information management) og 

mannau!sstjórnunar sem eru tvær af algengustu víddum "ekkingarstjórnunar og 

skarast oft a! einhverju leyti. Í ritum um "ekkingarstjórnun má finna fleiri víddir, allt 

frá stefnumótun til stjórnunar breytinga á menningu skipulagsheilda. Vegna hins 
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"verfaglega e!lis "ekkingarstjórnunar kemur ekki á óvart a! til séu #msar 

skilgreiningar á fræ!igreininni út frá mismunandi víddum. $egar "essum víddum hefur 

veri! safna! saman má fá út sam"ætta skilgreiningu, m.ö.o. út frá "verfaglegu 

sjónarmi!i er me! "ekkingarstjórnun átt vi! „árangursrík lærdómsferli sem tengjast 

könnun (exploration), n#tingu (exploitation) og mi!lun mannlegrar "ekkingar, 

leyndrar og ljósrar, me! a!sto! vi!eigandi tækni og menningarlegs umhverfis til a! 

auka "ekkingarau! og árangur“ (Jashapara, 2004).  

 Sumir segja a! "ekkingarstjórnun sé list (Suurla, Markkula og Mustajärvi, 2002). 

Segja má a! "ekking sé nú or!in undirsta!a samkeppnishæfni í sta! hef!bundinnar 

i!na!artækni og handverksfærni, og kn#ji áfram sjálfbjargarvi!leitni og árangur 

skipulagsheilda (Jashapara, 2004). Hér á eftir ver!ur byrja! á "ví a! skilgreina nokkur 

grundvallarhugtök "ekkingastjórnunar. Sí!an ver!ur fjalla! um sanngjarnt ferli og 

teymislærdóm. 

Til a! ö!last betri skilning á "ví hva! sé átt vi! me! "ekkingarstjórnun, og til a! 

geta sinnt "ekkingarstarfi á árangursríkan hátt, er mikilvægt a! gera greinarmun á 

gögnum, uppl#singum og "ekkingu, en oft er hugtökunum rugla! saman. Almennt er 

me! gögnum átt vi! hráar sta!reyndir. Gögn ö!last vir!i "egar unni! er úr "eim, ".e. 

"egar "au eru sett í ákve!i! samhengi, en "á fást uppl#singar sem mynda grundvöll 

ákvar!anatöku. Liti! er á "ekkingu sem "#!ingarmiklar uppl#singar. $ekking er 

skilningur, og hana ö!last einstaklingar í gegnum reynslu, röklei!slu, innsæi og 

lærdóm. Einstaklingar auka "ekkingu "egar a!rir mi!la "ekkingu sinni til "eirra, og 

"egar "eirra eigin "ekking er samlögu! "ekkingu annarra til a! skapa n#ja "ekkingu. 

$ekking er leidd af uppl#singum. Hún fæst me! "ví a! gera samanbur!, bera kennsl á 

aflei!ingar og búa til tengingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9.  Frá gögnum til visku 
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Sumir fella visku (wisdom) og skilning (insight) inn í skilgreiningu á "ekkingu. 

Me! visku er átt vi! n#tingu á uppsafna!ri "ekkingu. $ekking felur einnig í sér sko!un 

(judgement) og "umalputtareglur sem hafa "róast yfir tíma í gegnum villuprófun (trial 

and error) (Cong og Pandya, 2003).  

 Algengt er a! flokka "ekkingu skipulagsheildar í ljósa og leynda "ekkingu. Ljós 

"ekking (explicit) er "ekking sem hægt er a! fanga og skrifa ni!ur. Hún er formleg og 

kerfisbundin og "ví au!velt a! sk#ra frá henni og mi!la. Undir "essa tegund "ekkingar 

falla t.d. einkaleyfi, notendahandbækur og rita!ar verklagsreglur. Ljósri "ekkingu er 

mi!la! af mikilli nákvæmni. Leynd "ekking (tacit) er hins vegar "ekking sem fólk 

geymir í huganum. Hún er mun „óá"reifanlegri“ en ljós "ekking og er meira „ósag!ur 

skilningur“ um eitthva!. Erfitt er a! rita hana ni!ur og einnig getur reynst erfitt a! ná í 

leynda "ekkingu "ar sem sumir vita oft ekki af henni. Í raun gerir flest fólk sér ekki 

grein fyrir "eirri "ekkingu sem "a! sjálft b#r yfir né a! hún sé ö!rum einhvers vir!i. 

Leynd "ekking er talin vera ver!mætari vegna "ess a! hún útvegar samhengi fyrir fólk, 

sta!i, hugmyndir og reynslu. Hún krefst yfirleitt mikilla persónulegra samskipta og 

trausts til a! mi!la á árangursríkan hátt. Leynd "ekking er mjög persónuleg, erfitt er a! 

forma hana og "ar af lei!andi a! sk#ra ö!rum frá henni. Eftirfarandi myndlíking sk#rir 

út muninn á ljósri og leyndri "ekkingu: Umfer!arlög útvega ökumanni ljósa "ekkingu. 

Ökuma!urinn notar sí!an leynda "ekkingu til a! keyra á mismunandi bílum, á 

mismunandi vegum, í mismunandi löndum og "ar sem st#ri! er öfugu megin (Nonaka, 

1991; Cong og Pandya, 2003). 

Oft er rugla! saman hugtökunum „lærdómur skipulagsheildar“ (organizational 

learning) og „lærdómsfyrirtæki“ (learning organization). Munurinn felst "ó í "ví a! 

hugsa má sér lærdóm skipulagsheildar sem ferli e!a starfsemi í skipulagsheild á me!an 

hægt er a! líta á lærdómsfyrirtæki sem endapunkt. Sumir höfundar telja a! 

lærdómsfyrirtæki sé a!eins til í fullkomnum heimi (Jashapara, 2004). 

Rit um lærdómsfyrirtæki! ö!lu!ust vinsældir um mi!jan 10. áratug 20. aldar en 

áhuginn hefur minnka! eftir a! hugmynd "ekkingarstjórnunar tók yfirhöndina. $rátt 

fyrir a! "ekking sé oft afur! lærdómsferils hafa margir lykilfræ!imenn á svi!i 

"ekkingarstjórnunar gleymt a! taka lærdómsferli skipulagsheilda og 

lærdómsfyrirtæki! me! í reikninginn. 

Í "ekkingarstjórnun er m.a. fjalla! um hugtökin „sanngjarnt ferli“ og 

„teymislærdóm“. Ver!ur nú viki! stuttlega a! "eim. 
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$egar starfsmenn treysta stjórnendum hvorki til a! taka gó!ar ákvar!anir né a! 

koma hei!arlega fram, er áhuga "eirra stefnt í verulega hættu. Vantraust, og "ar af 

lei!andi skortur á skuldbindingu, er stórt vandamál í flestum skipulagsheildum sem 

almennt er ekki teki! á. $ó a! málefni! hafa alltaf haft "#!ingu hefur mikilvægi "ess 

aldrei veri! meira en nú "ar sem "ekkingarfyrirtæki "urfa algjörlega a! rei!a sig á 

skuldbindingu og hugmyndir starfsmanna sinna. $ví mi!ur er hvorki hægt a! töfra 

fram hei!arleika né gó!a dómgreind í alla stjórnendur innan skipulagsheildar. $ó geta 

toppstjórnendur skapa! ferli sem hvetja til hei!arlegrar framkomu stjórnenda. Slíkt 

hjálpar einnig til vi! a! byggja upp traust starfsmanna. Ni!urstö!ur rannsóknar um 

tengsl milli trausts, hugmyndami!lunar og árangurs skipulagsheilda leiddi í ljós a! 

starfsmenn vir!a ákvör!un stjórnanda, jafnvel "ótt "eir séu henni ósammála, ef "eir 

trúa "ví a! ferli! sem stjórnandinn fór eftir til a! taka ákvör!unina var sanngjarnt. 

Hljómar einfalt en sta!reyndin er sú a! flestar skipulagsheildir notast ekki vi! 

sanngjarnt ferli. $ar af lei!andi munu "ær aldrei vita hva! "ær hafa fari! á mis vi! 

var!andi hugmyndir og frumkvæ!i (Kim og Mauborgne, 2003). 

Oft er "ví haldi! fram a! frábær teymi séu laus vi! ágreining. Peter Senge (1991) 

telur hins vegar a! s#nilegur sko!anaágreiningur sé ein árei!anlegasta vísbendingin 

um lærdómsmi!u! teymi. Í frábærum teymum ver!ur ágreiningur árangursríkur. Hann 

bendir jafnframt á a! teymislærdómur sé teymishæfni. Ekki sé sjálfgefi! a! hópur 

hæfileikaríkra einstaklinga myndi lærdómsteymi, ekki frekar en hópur hæfileikaríkra 

í"róttamanna myndi frábær í"róttateymi. Lærdómsteymi læri hvernig læra á saman. 
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5 Heildarmynd Al"ingis 

Í "essum kafla ver!ur leitast vi! a! gefa heildarmynd af Al"ingi. Notast ver!ur vi! 

efnisatri!i úr tveimur líkönum sem sett hafa veri! fram af Runólfi Smára Stein"órssyni 

(2003 og 2007), ".e. hinum „fjóru víddum stefnumi!a!rar stjórnunar“ og 

„heildarstö!umynd“ skipulagsheildar, en "au voru kynnt til sögunnar í kafla 4.3.  

Segja má a! heildarstö!umynd skipulagsheildar sé önnur útfærsla á hinum fjóru 

víddum stefnumi!a!rar stjórnunar. Heildarstö!umyndin sækir í raun efnisatri!in sem 

hún byggir á til hinna fjóru vídda. $annig svarar tilvistargrundvöllur hennar til 

tilvistarvíddarinnar, starfsgrundvöllurinn til innihaldsvíddarinnar og „skipulag – 

menning“ til samhengisvíddarinnar. Heildarstö!umyndin hefur "ó ekki a! geyma "átt 

sem svarar til ferilsvíddarinnar enda er heildarstö!umyndin hugsu! sem mynd á einu 

augnabliki en ekki "róun. Hins vegar birtist ferilsvíddin séu teknar heildarstö!umyndir 

yfir tíma sem s#na "á feril. Mynd 10 gefur yfirlit yfir efnisatri!i beggja líkananna og 

ver!ur "ví nota! heiti! „heildarmynd skipulagsheildar“ til a!greiningar frá 

„heildarstö!umynd“. Til a! átta sig á heildarmynd Al"ingis ver!ur einkum byggt á 

úrvinnslu fyrirliggjandi gagna. Heildarmyndin gefur til kynna stefnu 

skipulagsheildarinnar.  

 

 

Mynd 10. Heildarmynd skipulagsheildar 
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5.1 Tilvistarvíddin 

5.1.1 Uppruni 

Stundum er tala! um Al"ingi sem elstu stofnun "jó!arinnar og er "á átt vi! Al"ingi hi! 

forna sem stofnsett var ári! 930 en lagt ni!ur ári! 1800. Hi! endurreista Al"ingi, sem 

komi! var á fót ári! 1845, var í raun n# stofnun sem laut ö!rum lögmálum en hi! forna 

"ing, sem haf!i starfa! #mist sem löggjafarstofnun e!a dómstóll. $annig er ekki hægt 

a! telja Ísland til "eirra ríkja sem eiga samfellda "ingsögu (Al"ingi, 2004a; Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2007). 

 

5.1.2 Fyrirmynd 

Tilvist Al"ingis sem löggjafarstofnunar byggist á stjórnarskránni. Íslendingar 

eignu!ust sína fyrstu stjórnarskrá ári! 1874 og sækir hún, ásamt ö!rum stjórnarskrám 

vestrænna l#!ræ!is- og réttarríkja, fyrirmynd sína til bandarísku stjórnarskrárinnar frá 

1787 og frönsku stjórnarskrárinnar frá 1789 (Gunnar G. Schram, 1999). Hins vegar er 

stjórnskipuleg fjölbreytni mikil, ".m.t. hlutverk og sta!a "jó!"inga (löggjafarvalds). 

Umbótastarf á sér venjulega rætur innanlands og fylgir ekki sameiginlegri al"jó!legri 

stefnu (Páll $órhallsson, 2007).  

 

5.1.3 Hlutverk 

Al"ingi gegnir margvíslegum hlutverkum. $orsteinn Magnússon (2005) nefnir 

löggjafarhlutverki!, eftirlitshlutverki!, umræ!uhlutverki! og landsstjórnarhlutverki! 

me!al "eirra helstu en einnig fjárstjórnarhlutverki! og fulltrúahlutverki!. Í 

umfjölluninni hér á eftir ver!ur viki! a! umræddum hlutverkum en auk "ess ver!ur 

fjalla! um rannsóknarhlutverk "inga. 

Fulltrúahlutverk. Fulltrúahlutverk "ingmanna getur veri! flóki!. $eir eru kosnir í 

kjördæmum en eiga samt a! vera fulltrúar allrar "jó!arinnar. $eir eru tilnefndir af 

stjórnmálaflokkum en eiga samt a! vera bundnir vi! sannfæringu sína eingöngu, sbr. 

48. gr. stjskr. Samanbur!ur á al"ingismönnum og kjósendum lei!ir í ljós a! al"ingis-

menn eru mun oftar úr landsbygg!arkjördæmum en kjósendur og mun oftar karlar. 

$eir eru einnig eldri en kjósendur eru a! me!altali. $á hefur um 70% al"ingismanna 
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háskólamenntun en einungis 17% kjósenda samkvæmt sveitarstjórnarkönnun ári! 2000 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2007). 

Umræ!uhlutverk. Eitt af stjórnarskrárbundnum hlutverkum Al"ingis er a! vera 

pólitískur umræ!uvettvangur um opinber málefni. Stór hluti af tíma Al"ingis fer í 

umræ!ur, ".e. umræ!ur á "ingfundum um lagafrumvörp, "ingsályktunartillögur, 

stefnuræ!u forsætisrá!herra og sk#rslur rá!herra, auk utandagsrárumræ!na ($orsteinn 

Magnússon, 2005). Gunnar Helgi Kristinsson (2007) bendir á a! umræ!uhlutverk 

"ingsins sé ekki síst mikilvægt sem vettvangur fyrir stjórnarandstö!una til a! vi!ra 

gagnr#ni á ríkisstjórn. Umræ!an í "inginu milli stjórnar og stjórnarandstö!u sé 

grundvallaratri!i fyrir opinskáa og l#!ræ!islega umræ!u. $ótt mikill hluti "ingtímans 

fari í a! fjalla um mál sem ríkisstjórnin leggi fram noti stjórnarandstæ!ingar ræ!utíma 

"ingsins í mun ríkari mæli en stjórnarli!ar. 

Bent hefur veri! á a! öll "jó!"ing gegni slíku umræ!uhlutverki, en "a! sé "ó 

mismunandi hversu veigamiki! "a! sé. Nefndar hafa veri! tvær "inghef!ir í "essu 

sambandi. Al"ingi og danska "ingi! séu „umræ!u"ing“, ".e. "ing "ar sem mikil 

áhersla er lög! á starfi! í "ingsalnum, en norska, sænska og finnska "ingi! séu 

„nefnda"ing“, en "au einkennast m.a. af sterkri stö!u "ingnefndanna sem rá!a miklu 

um málsme!fer!ina í "ingunum ($orsteinn Magnússon, 2005). 

Netvæ!ing hefur leitt til "ess a! umræ!uvettvangur "ingmanna hefur færst út "ar 

sem sumir "ingmenn kjósa einnig a! koma sko!unum sínum á framfæri á eigin 

heimasí!u. Af 63 "ingmönnum hefur 21 "ingma!ur virka heimasí!u sé mi!a! vi! 

ágúst 2008 og a! sí!asta færsla sé ekki eldri en júní 2008. Nánar tilteki! er um a! ræ!a 

fimm "ingmenn Samfylkingar, tveir til vi!bótar eru "ó me! sí!ur sínar í 

vinnslu/endursko!un; fimm "ingmenn Sjálfstæ!isflokks; fimm "ingmenn Vinstri 

grænna; fjórir "ingmenn Framsóknarflokks og tveir "ingmenn Frjálslynda flokksins. 

Sumir "ingmannanna gefa almenningi kost á a! koma me! athugasemdir. Fjölmi!lar 

vitna ekki sí!ur til bloggfærslna "ingmanna en í ræ!ur "eirra úr "ingsal sem 

a!gengilegar eru á heimasí!u Al"ingis. 

Löggjafarhlutverk. Meginverkefni Al"ingis er lagasetning (Al"ingi, 2004a). Meiri 

hluti "ingfundatíma fer í a! ræ!a lagafrumvörp. Á 133. löggjafar"ingi fór um 65% 

"ingfundatímans í a! ræ!a lagafrumvörp (Al"ingi, 2007a). Hafa ber í huga a! hér er 

ekki tekinn me! sá tími sem fer í umræ!ur í nefndum "ingsins. Samkvæmt 

uppl#singum úr árssk#rslum Al"ingis hefur hlutfall umræ!na um lagafrumvörp af 

heildar"ingfundatíma fari! vaxandi, sjá töflu 1: 
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Tafla 1. Hlutfall umræ!na um lagafrumvörp af heildar"ingfundatíma 
 

 
$rátt fyrr mikilvægi löggjafarhlutverksins n#ta "ingmenn frumkvæ!isrétt sinn til 

lagasetningar í mjög litlum mæli eins og fram hefur komi!. Stjórnarfrumvörp eru í 

miklum meiri hluta "eirra frumvarpa sem lög! eru fram á Al"ingi. Til a! átta sig betur 

á "ví í hverju löggjafarhlutverk Al"ingis felst er áhugavert a! líta á nokkur dæmi. 

 Ólafur G. Einarsson (1997), skrifa!i í embættistí! sinni sem forseti Al"ingis grein í 

Tímarit lögfræ!inga. Hann haf!i m.a. "etta a! segja: 

 
A! mínu mati er hins vegar ekkert vi! "a! a! athuga "ó a! frumkvæ!i í allri 
meiriháttar lagasetningu sé hjá framkvæmdarvaldinu. $a! er einfaldlega varla 
hlutverk "ingmanna a! semja e!a útfæra í smáatri!um flókna lagasetningu. 
Slíkt er hlutverk framkvæmdarvaldsins og til "ess hefur "a! sitt starfsli! og 
sína sérfræ!inga. Frumkvæ!i getur a! sjálfsög!u komi! frá "inginu í formi 
ályktana "ar sem lagt er fyrir ríkisstjórn a! undirbúa löggjöf um tilteki! efni. 
Öll meiriháttar stefnumótun er or!in "a! flóki! mál a! framkvæmdarvaldi! 
me! sínu umfangsmikla embættismannakerfi er í betri a!stö!u en "ingi! til a! 
sinna slíku. $ingmenn eiga hins vegar a! hafa a!stö!u til "ess a! leggja 
pólitískt mat á frumvörp framkvæmdarvaldsins og "a! er "eirra a! ákve!a 
hvort "au skuli ver!a a! lögum e!a ekki. Löggjafarvald "ingsins felst einmitt 
í "ví a! hafa lokaor!in um máli!. 

 
  

Sé teki! mi! af einokunarhringakenningunni sem fjalla! var um í kafla 3.3 bendir 

Eiríkur $órleifsson (2006) á a! "a! liggi í hlutarins e!li a! rá!herra sem hefur a!gang 

a! "ekkingarstarfsmönnum rá!uneytanna og n#tur gó!s af "eim fjármunum sem vari! 

er til stefnumótunar, s.s. sérfræ!inganefnda, er í yfirbur!astö!u í samanbur!i vi! 

félaga sína á "ingi. A!stö!umunurinn sé "ó ekki helsta vopn rá!herrans heldur sú 

sta!reynd a! ekki er ætlast til af ö!rum me!limum einokunarhringsins a! gera tilkall 

til inngripa á umrá!asvi!i rá!herrans nema í samrá!i vi! hann. 

 A!rir hafa a!ra s#n á löggjafarhlutverk Al"ingis. N#legt dæmi er vi!horf Valger!ar 

Bjarnadóttur, vara"ingmanns Samfylkingarinnar. Á 135. löggjafar"ingi lag!i hún, 

ásamt fjórum ö!rum flokkssystkinum sínum, fram frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um eftirlaun forseta Íslands, rá!herra, al"ingismanna og hæstaréttardómara nr. 



 75 

141/2003, svoköllu! eftirlaunalög ($ingskjal 166, 2007–2008). Samhli!a efnislegri 

umfjöllun um frumvarpi! spunnust umræ!ur um feril "ingmannafrumvarpa á Al"ingi, 

".e. a! "au fái ekki eins grei!an framgang eins og stjórnarfrumvörpin. Í "ættinum 

Kastljós í Ríkisútvarpinu 13. maí 2008 l#sti forma!ur allsherjarnefndar "ví yfir a! "ar 

sem fyrirhugu! endursko!un á eftirlaunalögunum væri hluti af stjórnarsáttmála 

ríkisstjórnarflokkanna, og a! fyrir lægi a! stjórnarfrumvarp væri á lei! inn í "ingi!, 

teldi hann ótímabært a! fara í frekari umræ!ur e!a vinnslu á frumvarpi Valger!ar. $a! 

stæ!i forystumönnum ríkisstjórnarflokkanna næst a! hafa frumkvæ!i í málinu. Hann 

l#sti "ví einnig yfir a! hann hef!i ekki geta! fallist á frumvarp Valger!ar e!a "ær 

forsendur sem "ar er lagt upp me! og bætti "ví jafnframt vi! a! "ó svo a! einstakir 

"ingmenn leggi fram frumvarp "á meti hann "a! ekki svo a! e!lilegt sé a! slík 

frumvörp séu tekin fram yfir "a! sem kemur frá forystumönnum 

ríkisstjórnarflokkanna. 

 Valger!ur, sem tilheyrir "ingmeirihlutanum, taldi hins vegar a! „ríkisstjórnin ætti 

a! vera verkfæri í höndum Al"ingis en ekki Al"ingi í höndum ríkisstjórnarinnar.“ 

 $á má benda á eftirfarandi tilvitnanir úr inngangi handbókar um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa sem fjalla! var um í inngangskafla: 

 

$ótt Al"ingi eigi lokaor!i! um lagasetningu "á er "a! sta!reynd a! stór hluti 
sam"ykktra laga á rætur í stjórnarfrumvörpum. $a! hvílir "ví mikil ábyrg! á 
rá!uneytunum a! búa frumvörp sem best úr gar!i og skapa forsendur fyrir "ví 
a! löggjöfin ver!i sem vöndu!ust. 

 
Handbókin fjallar fyrst og fremst um undirbúningsvinnu í rá!uneytum en ekki 
um löggjafarstarfi! á Al"ingi eftir a! frumvarp hefur veri! lagt fram. Samt 
sem á!ur ætti hún vissulega a! geta n#st "ingmönnum og a!sto!armönnum 
"eirra "egar "eir koma a! frumvarpager!. 

 

Eins og fyrr segir var handbókin gefin út af framkvæmdavaldinu 

(forsætisrá!uneytinu og dóms- og kirkjumálará!uneytinu) í samstarfi vi! skrifstofu 

Al"ingis. Velta má upp "eirri spurningu hvort ekki hef!i veri! nærtækara a! 

löggjafarstofnunin, Al"ingi, hef!i átt a! hafa frumkvæ!i a! útgáfu slíkrar handbókar. 

Eftirlits- og a!haldshlutverk. Gunnar Helgi Kristinsson (2007) gefur til kynna a! 

eftir "ví sem löggjafarhlutverk "ingsins hafi horfi! í skuggann af hlutverki 

framkvæmdavaldsins í "eim efnum hafi mikilvægi eftirlitshlutverksins aukist. Stærri 

og flóknari stjórns#sla ríkisins me! valdheimildir á sífellt fleiri svi!um krefjist stö!ugs 

og virks a!halds. Hann bendir "ó á a! ekki séu allir á einu máli um a! "etta a!hald sé 
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nægilega öflugt, samanber David Arter sem er einn fárra erlendra stjórnmálafræ!inga 

sem skrifa! hefur um íslensk stjórnmál. Arter telur a! eftirlitshlutverk Al"ingis sé ekki 

há"róa!. $ó hafi eftirlitsvald "ess veri! formlega styrkt me! stofnun embættis 

umbo!smanns Al"ingis og me! "ví a! Ríkisendursko!un, sem á!ur var undir 

fjármálará!uneytinu, var fær! undir Al"ingi (Arter, 2000).   

$orsteinn Magnússon (2005) telur a! eftirlitshlutverki! sé eitt veigamesta hlutverk 

Al"ingis, ".e. eftirlit "ess me! framkvæmdavaldinu. Kjarni eftirlits- og a!haldsvalds 

"ingsins felist í "ví a! ríkisstjórn sé skylt a! standa Al"ingi reikningsskil ger!a sinna. Í 

stjórnarskrá og "ingskapalögum séu a! finna ákvæ!i um eftirlitstæki "ingsins, ".e. a! 

"ingmenn hafi eftirfarandi heimildir: 1) fyrirspurnir til rá!herra, bæ!i skriflegar og 

munnlegar, 2) sk#rslubei!nir til rá!herra, 3) utandagskrárumræ!ur, 4) a! taka mál upp 

í fastanefndum og 5) kjör sérstakra rannsóknanefnda. $á nefnir hann a! "essu til 

vi!bótar megi segja a! „umsagnarferli“ "ingnefnda, sé ákve!i! tæki fyrir "ingmenn, 

ekki síst "á sem eru í stjórnarandstö!u, til a! afla uppl#singa sem n#tast "eim í 

umræ!um vi! rá!herra um stjórnar"ingmál og skapi "eim betri forsendur til a! sinna 

eftirlits- og a!haldshlutverki sínu. Athyglisvert er a! hann nefnir hvorki umbo!smann 

Al"ingis né Ríkisendursko!un sem eftirlitstæki "ingsins. Í 1. gr. laga um 

Ríkisendursko!un, nr. 86/1997, kemur fram a! Ríkisendursko!un starfi á vegum 

Al"ingis og skuli m.a. annast eftirlit me! framkvæmd fjárlaga og vera "ingnefndum til 

a!sto!ar vi! störf er var!ar fjárhagsmálefni ríkisins. Í 2. gr. laga um umbo!smann 

Al"ingis, nr. 85/1997, kemur m.a. fram a! hlutverk umbo!smanns sé a! hafa í umbo!i 

Al"ingis eftirlit me! stjórns#slu ríkis og sveitarfélaga. 

Al"ingi hefur fleiri eftirlits- og a!haldsúrræ!i en a! framan greinir. $ingi! getur 

ákve!i! a! höf!a mál gegn rá!herrum út af embættisrekstri "eirra, sbr. 14. gr. stjskr., 

"ar sem segir: „Rá!herrar bera ábyrg! á stjórnarframkvæmdum öllum. Rá!herraábyrg! 

er ákve!in me! lögum. Al"ingi getur kært rá!herra fyrir embættisrekstur "eirra. 

Landsdómur dæmir "au mál.“ Í 1. gr. laga um landsdóm, nr. 3/1963, segir einnig: 

„Landsdómur fer me! og dæmir mál "au er Al"ingi ákve!ur a! höf!a gegn rá!herrum 

út af embættisrekstri "eirra.“ Í lögum um rá!herraábyrg! nr. 4/1963 er skilgreint nánar 

í hverju rá!herraábyrg! felst. Landsdómur hefur hins vegar aldrei komi! saman. 

Gunnar Helgi Kirstinsson (2007) bendir á a! líkurnar á "ví a! rá!herra ver!i dreginn 

fyrir slíkan dómstól séu litlar "egar meirihlutastjórn situr a! völdum.  
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$ess misskilnings vir!ist oft gæta a! eftirlitshlutverk Al"ingis eigi einkum a! vera í 

höndum "ingmanna stjórnarandstö!unnar. $orsteinn Magnússon (2005) telur t.d. a! 

stjórnar"ingmenn hafi takmarka! svigrúm til eftirlits me! framkvæmdavaldinu: 

 

Annars vegar er Al"ingi samkvæmt stjórnarskrá og "ingsköpum ætla! a! hafa 
eftirlit me! framkvæmdavaldinu og hins vegar er meirihluti "ingmanna á 
sama tíma bakhjarl e!a stu!ningssveit lei!toga framkvæmdavaldsins, "eirra 
sömu og "ingi! á a! hafa eftirlit me!. Í "essu felst augljóslega "versögn sem 
markast af "ví stjórnmálakerfi sem Al"ingi starfar í. $essar a!stæ!ur hafa 
áhrif á hvers e!lis eftirlit "ingsins me! framkvæmdavaldinu er og hversu 
veigamiki! "a! er. $a! er "annig ekki vi! "ví a! búast a! stjórnar"ingmenn 
séu í hlutverki gagnr#nandans e!a eftirlitsa!ilans og er erfitt fyrir "á a! halda 
uppi eftirliti sem getur fali! í sér gagnr#ni á forustumenn "eirra í ríkisstjórn. 
$a! er ekki hægt a! gera "á kröfu a! stjórnarmeirihlutinn hafi eftirlit me! 
"eim rá!herrum sem sitja í skjóli "essa sama meirihluta. Sam"ættingin 
takmarkar óhjákvæmilega svigrúm stjórnar"ingmanna til eftirlits me! 
framkvæmdavaldinu. Eftirlit Al"ingis er "ví ekki sama e!lis og ef "ingi! væri 
algjörlega óhá! og ekki í neinum pólitískum tengslum vi! 
framkvæmdavaldi!. 

  

Loks ber a! nefna a! í tilkynningu 3. júlí 2008 á vef "ingsins kemur fram a! 

forsætisnefnd Al"ingis hafi ákve!i! á fundi sínum 3. júní 2008 a! koma á fót nefnd 

sérfræ!inga til "ess a! gera úttekt á eftirlitshlutverki Al"ingis, lagaheimildum og 

framkvæmd, bera "a! saman vi! stö!u og n#lega "róun í nágrannalöndum og leggja 

fram hugmyndir um hugsanlegar breytingar. Forseti Al"ingis hafi skipa! í nefndina 

"rjá lögfræ!inga, ".e. forseta lagadeildar Háskólans á Bifröst, sem er jafnframt 

fyrrverandi "ingma!ur; prófessor vi! Háskólann í Reykjavík og hæstaréttarlögmann. 

Me! nefndinni starfi a!allögfræ!ingur Al"ingis. Nefndinni sé ætla! a! skila 

forsætisnefnd Al"ingis áliti fyrir 1. júní 2009. Í tilkynningu er vitna! í lokaræ!u 

forseta Al"ingis í maí 2008 (Al"ingi, 2008):  

 
Mér vir!ist "a! vera almennt vi!horf me!al al"ingismanna a! "ær umbætur 
sem sam"ykktar voru á starfsháttum og "ingsköpum Al"ingis í desember hafi 
veri! farsælar "ó a! skiptar sko!anir kunni a! vera um fyrirkomulag 
umræ!na. Ég lít hins vegar svo á a! "essar úrbætur séu a!eins fyrsti "áttur í 
frekari breytingum sem nau!synlegt er a! gera á starfsháttum og 
starfsa!stö!u á Al"ingi. 
 Einn veigamikill "áttur í "essu umbótaferli hefur veri! a! styrkja 
eftirlitshlutverk Al"ingis. Ég tel a! efla "urfi sérstaklega eftirlitshlutverk 
fastanefndanna og a! opna eigi einstaka nefndarfundi fyrir fjölmi!lum og 
hagsmunaa!ilum. Í "ví skyni lag!i ég í lok apríl fyrir forsætisnefnd tillögur 
um opna nefndarfundi og voru "ær einróma sam"ykktar. Me! "essari 
sam"ykkt forsætisnefndar hefur veri! stigi! mjög veigamiki! skref sem á eftir 
a! breyta ás#nd "ingsins sem eftirlitsa!ila me! störfum 
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framkvæmdarvaldsins. Nú er unni! a! "ví a! gera nau!synlegar rá!stafanir 
svo fullnægjandi a!sta!a ver!i fyrir nefndirnar til a! halda opna nefndafundi. 
 Ástæ!a "ess a! ég legg svo mikla áherslu á eftirlitshlutverk Al"ingis er sú 
eindregna sko!un mín a! "ingeftirliti! sé auk löggjafarstarfsins veigamesta 
hlutverk Al"ingis og lei!ir "a! ekki síst af "eirri stö!u sem Al"ingi hefur í 
okkar "ingræ!isskipan. Mér finnst e!lilegt a! fram fari heildarendursko!un á 
"eim lagareglum sem gilda um "ingeftirliti!. 
 

 
 Í ræ!unni er tala! um nau!syn "ess a! efla eftirlitshlutverk Al"ingis án "ess a! 

markmi! séu tilgreind. 

Rannsóknarhlutverk. Kjör sérstakra rannsóknarnefnda var nefnt sem eitt af 

eftirlitstækjum Al"ingis hér a! framan. Í tengslum vi! "a! má nefna a! ári! 2002 var 

gefin út sk#rsla af hálfu Evrópumi!stö!var "inglegra rannsókna og uppl#singaskjala 

(European Centre for Parliamentary Research and Documentation – EPCRD) sem 

fjallar um "ekkingu og vald, nánar tilteki! hi! mikilvæga samband milli rannsókna og 

starfsemi löggjafar"inga. Í sk#rslunni er fjalla! um hva!a hlutverki rannsóknir, sem 

framkvæmdar eru á vegum löggjafar"inga (hér eftir nefnt "ingrannsóknir), geta leiki! 

til a! styrkja l#!ræ!i og bæta l#!ræ!islega stjórnarhætti (Robinson, 2002). Leita! var 

svara vi! eftirfarand spurningum: 

• Hvernig geta "ingrannsóknir bætt ákvar!anatöku á svi!i löggjafar? 

• Hvernig geta "ingrannsóknir stu!la! a! líflegra l#!ræ!i? 

• Hva! er hægt a! gera til a! styrkja "ingrannsóknir? 

• Hva!a vi!mi! er hægt a! nota til a! meta árangurinn? 

• Hvernig er núverandi sta!a á rannsóknar"jónustu innan "inga? 

• Hver er framtí! "ingrannsókna og uppl#singa"jónustu? 

Fram kemur a! löggjöf sé í mörgum tilvikum or!in mjög flókin og tæknileg "annig 

a! sta!a ríkisstjórnar hafi styrkst. Framkvæmdavaldi! búi yfir mun meiri "ekkingu og 

tæknilegri sérfræ!ikunnáttu heldur en "ingin munu nokkurn tíma ö!last. Spurningin 

um hvernig eigi a! koma jafnvægi milli "ings og ríkisstjórnar sé "ví mjög ofarlega í 

umræ!unni. Teki! er fram a! mjög fá "ing útbúi frumvörp til heildarlaga. Flest "eirra 

breyti einfaldlega frumvörpum ríkisstjórnar e!a gefi framkvæmdavaldinu fyrirmæli um 

a! leggja fram frumvörp á ákve!nu svi!i. Sumir rannsakendur haldi "ví jafnvel fram 

a! "ing muni koma til me! a! taka minni "átt í hinu tæknilega lagasetningarferli og 

muni "ví "urfa a! einbeita sér a! "ví a! styrkja eftirlitshlutverk sitt, ".m.t. hæfni sína 

til a! fylgjast me! tískusveiflum svo a! "au geti bo!i! upp á a!ra stefnuvalkosti.  
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Sk#rsluhöfundar benda á a! hlutverk "ingnefnda, hvort sem um er a! ræ!a 

fastanefndir e!a "ær sem skipa!ar eru í sérstöku augnami!i, sé alls sta!ar a! aukast og 

a! löggjafarvinnan fari a! mestu leyti fram "ar en ekki á "ingfundum. $ar af lei!andi 

hafi mörg "jó!"ing ákve!i! a! styrkja stu!nings"jónustu sem snúi beint a! starfsemi í 

nefndum. Reynt sé a! ná fram klæ!skerasni!inni lausn á hra!virkan hátt me! a!sto! 

"verfaglegs teymis rannsakenda og stjórnenda. 

 Í sk#rslunni er teki! fram a! vaxandi skilningur sé me!al ríkisstjórna um a! aukin 

gæ!i lagasetningar séu í "águ allra flokka sem í hlut eiga, og a! frumvörp eiga a! vera 

sett fram á heildrænari hátt. $ar af lei!andi eiga textar sem lag!ir eru fram á "inginu 

ekki a!eins a! innihalda frumvarp heldur einnig fjölda gagna sem notu! voru af 

ríkisstjórninni til a! útfæra frumvarpi!. $essi gögn veiti inns#n í hugsanleg 

vistfræ!ileg, efnahagsleg, hagfræ!ileg, félagsleg o.s.frv. áhrif á frumvarpi!. $au gefi 

einnig til kynna hvers vegna ríkisstjórnin valdi ákve!na lei!, hva!a a!fer!afræ!i var 

notu! í ferlinu og hvernig samfélagslegt samrá!sferli hafi veri! skipulagt. Slíkar 

uppl#singar muni e!lilega hafa áhrif á nau!syn vi!bótarrannsókna "inga. Hagn#tar 

rannsóknir (applied research) komi "á í sta! undirstö!urannsókna (fundamental 

research). Teki! er fram a! sum "ing hafi „sami!“ vi! ríkisstjórnina um lágmarks 

tæknilegar og a!fer!afræ!ilegar kröfur sem öll frumvörp "urfa a! uppfylla. 

 Gó!ar "ingrannsóknir geta stu!la! a! líflegra l#!ræ!i á nokkra vegu. Í fyrsta lagi 

stu!la "ær a! meiri fjölhyggju í hinu pólitíska ferli "ar sem löggjafanum er bætt í 

leikinn "annig a! hann hafi "á meiri áhrif á stefnumótun og lokani!urstö!una. Af 

mörgum ástæ!um hafi framkvæmdavaldi! hjá flestum "jó!um tilhneigingu til a! 

ö!last einokunarvald sem endurspeglist í síaukinni tiltrú almennings á tæknilega 

sérfræ!inga, hnattvæ!ingu efnahagslífsins, fyrirsvarshlutverk framkvæmdavaldsins í 

utanríkismálum og hlutverki fjölmi!la í a! móta almenningsálit % vettvangur "ar sem 

framkvæmdavaldi! hefur augljósa yfirbur!i gagnvart fjölradda löggjafarvaldinu. Me! 

vald "ekkingarinnar a! vopni geti löggjafinn dregi! úr einokunarvaldsstö!u 

framkvæmdavaldsins. Í ö!ru lagi geta "ingrannsóknir bætt ákvar!anatöku og auki! 

„lögmæti“ löggjafans. Mikilvægt er a! fólk fái á tilfinninguna a! löggjafinn grundvalli 

a!ger!ir sínar á árei!anlegum sta!reyndum og greiningum sem og mati á gildum og 

hagsmunum enda hefur löggjafinn "ví hlutverki a! gegna a! koma jafnvægi á strí!andi 

gildi og hagsmuni í samfélaginu í gegnum fri!samleg samstö!umi!u! ferli. Í "ri!ja 

lagi geta "ingrannsóknir stu!la! a! kurteisari sko!anaskiptum og l#!ræ!islegra 

lunderni í stefnumótunarferlinu. Sterkari samningssta!a löggjafans og aukinn 
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árei!anleiki var!andi "átttöku hans getur haft í för me! sér a! andrúmslofti! einkennist 

af meiri vir!ingu milli a!ilanna og a! "eir fái aukna tilfinningu fyrir "ví a! jafnræ!i 

ríki milli "eirra. 

Í sk#rslunni eru sí!an settar fram tillögur um hvernig megi efla "ingrannsóknir. 

Áhersla er lög! á sam"ættar, "verfaglegar rannsóknir, og a! öll verk sem unnin eru 

fyrir löggjafar"ingi! séu hnitmi!u! og a!gengileg.  

Landsstjórnarhlutverk. Í 1. gr. stjórnarskrárinnar er kve!i! á um a! Ísland sé 

l#!veldi me! "ingbundinni stjórn. Al"ingi er "ví ekki a!eins a!alhandhafi 

löggjafarvalds heldur ræ!ur "a! miklu um landsstjórnina. Afskipti Al"ingis af 

landsstjórninni eru me! tvennum hætti. Í fyrsta lagi situr ríkisstjórnin einungis me! 

vilja "ingsins og í ö!ru lagi rá!a "ingmenn stjórnarflokka vali á rá!herrum ($orsteinn 

Magnússon, 2005). 

Fjárstjórnarhlutverk. Fjárstjórnarhlutverk "ingsins skiptist í skattlagningarvald og 

fjárveitingarvald. Um fjárstjórnarhlutverk Al"ingis er a! ö!ru leyti vísa! í kafla 2.3 um 

fjárlög. 

 

5.1.4 Gildi og áherslur 

Hvorki á heimasí!u Al"ingis né í árssk#rslum "ess er a! sjá a! "ingi! hafi sett sér gildi 

(values). Til samanbur!ar má geta "ess a! danska "ingi! hefur sett sér eftirfarandi gildi 

(Folketinget, 2007a): Traust, hollusta, ánægja, nákvæmni, "ekkingarmi!lun, 

sveigjanleiki og sköpun. $á kemur fram í árssk#rslu sænska "ingsins a! settar hafi 

veri! fram grundvallargildi fyrir alla stjórns#slu "ingsins. $au feli m.a. í sér a! 

samskipti stjórns#slu "ingsins vi! "ingmenn, almenning og starfsfólk skuli einkennast 

af hlutleysi, hei!arleika, hreinskilni, ábyrg!, samvinnuanda, nærgætni og vir!ingu fyrir 

sko!unum (Sveriges Riksdag, 2007). $ó skal teki! fram a! skrifstofa Al"ingis hefur 

sett sér starfsmannastefnu og eru "au ákvæ!i í starfsmannastefnunni sem lúta a! 

jafnrétti birt á heimasí!u "ingsins. Til samanbur!ar má geta "ess a! stefnumál 

Ríkisendursko!unar fela í sér starfsmannastefnu, jafnréttisstefnu, gæ!astefnu, 

menntunarstefnu, málstefnu, umhverfisstefnu og a!gengisstefnu og eru efnis"ættir 

"eirra birtir á heimasí!u stofnunarinnar.  

Samkvæmt "jó!arpúlsi Gallups sem tekinn var stuttu fyrir kosningar 2007 naut 

Al"ingi minnst trausts af "eim átta stofnunum sem kanna!ar voru, en einungis 29% 

svarenda sög!ust bera traust til "ingsins, sem er lækkun um 14 prósentustig frá árinu 
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"ar á undan og haf!i aldrei veri! eins líti! sí!an mælingar hófust í ágúst 1993 

(Capacent, 2007). 

 $rátt fyrir skort á gildum hjá Al"ingi má í árssk#rslum "ess greina vissar áherslur 

me! "ví a! lesa pistil forseta Al"ingis. Í árssk#rslu vegna 131. löggjafar"ings var 

megináherslan lög! á a! auka uppl#singar til almennings um starfsemi Al"ingis 

(Al"ingi, 2005). Í árssk#rslu vegna 132. löggjafar"ings var mikilvægi uppl#singa til 

almennings undirstrika! og a! stofnun skóla"ings væri næsta skref á "eirri braut. Loks 

var fjalla! um mikilvægi starfsemi fastanefnda "ingsins og greint frá "ví a! vi! 

afgrei!slu fjárlaga fyrir ári! 2007 hef!i veri! sam"ykkt a! auka verulega "á 

fjárveitingu sem nefndirnar fá til a! grei!a fyrir a!keypta sérfræ!i"jónustu (Al"ingi, 

2006). Í árssk#rslu vegna 133. löggjafar"ings var viki! a! sömu atri!um og í 

árssk#rslu vegna 132. löggjafar"ings og auk "ess greint frá töluver!um endurbótum á 

húsakosti Al"ingis undanfarin ár og endurn#jun húsgagna. $á var stuttlega minnst á 

skipulagsbreytingar á skrifstofu Al"ingis me! innlei!ingu n#s skipurits. Teki! var 

fram a! breytingarnar hef!u veri! ger!ar me! "a! a! markmi!i „a! sk#ra verkefnasvi! 

skrifstofunnar og auka skilvirkni hennar“ (Al"ingi, 2007a). Nánar ver!ur fjalla! um 

skipulagsbreytingarnar í kafla 7. 

  

5.1.5 Framtí!ars#n 

Al"ingi vir!ist ekki fylgja ákve!inni framtí!ars#n (vision). Til samanbur!ar má nefna 

framtí!ars#n danska "ingsins (Folketinget, 2007a): Vi! tryggjum hagstæ!asta skipulag 

fyrir starfsemi "ingsins me! "ví a!: 

• útvega hágæ!a a!sto! og "jónustu 

• hafa hrö! og nákvæm samskipti vi! umhverfi! 

• vera einn af eftirsóttustu vinnustö!um hins opinbera 

$á er í finnska "inginu starfandi framtí!arnefnd (committee for the future). Sem 

dæmi má nefna a! ári! 2002 gaf hún út vi!amikla sk#rslu um "róun og innlei!ingu 

"ekkingarstjórnunar í finnska "ingi! (Suurla o.fl., 2002). Sk#rslan var ritu! á ensku og 

segir í formála a! notkun enskunnar hafi knúi! menn til a! líta á starfsemi sína út frá 

#msum ytri sjónarhornum. Í sk#rslunni kemur fram a! almennt sé liti! svo á í 

Finnlandi a! "jó!"ing eigi a! skapa forsendur fyrir "ví a! einstaklingar og stærri 

einingar geti stunda! hagkvæma n#sköpunarstarfsemi. $ingin eigi a! s#na fordæmi 

hva! n#sköpun var!ar í eigin starfsemi me! "a! a! markmi!i a! bæta lífsskilyr!i 

"egnanna. $ekkingarstjórnun og hæfni fólks til a! læra saman og skapa ferli til a! auka 
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mann- og félagsau!, séu "eir árangurs"ættir sem vir!ast vega hva! "yngst í samkeppni 

milli "jó!a. Vi! ákvar!anatöku ver!i stjórnmálamenn a! meta áhrif og mikilvægi 

margra "átta og fyrirbæra. Hugmyndir um hlutverk ríkisins sem "ekkingarstofnunar 

séu n#legar. 

 $á segir a! í sérfræ!istofnunum eins og í "jó!"ingum feli "ekking í sér umfram allt 

hæfni einstaklinganna, sérfræ!ikunnáttu "eirra og reynslu. Í framtí!inni ver!i lög! 

mikil áhersla á félagslega færni. Fólk ver!i a! geta mi!la! sérfræ!i"ekkingu sinni til 

annarra, "ar me! tali! til "eirra sem hafa a!ra sérfræ!i"ekkingu og horfa "ar af 

lei!andi út frá ö!rum sjónarhóli. Teki! er fram a! "ekkingarsköpun hjálpi 

einstaklingum a! höndla hi! mikla uppl#singaflæ!i "ar sem hún stu!li a! "ví a! "eir 

hugsi sjálfstætt. Sjálfstæ! hugsun komi auga á inntak hluta og hjálpi fólki a! túlka 

hluti á skynsamlegan hátt. Skipulagsheildir geti nota! n#ja "ekkingu til a! skapa 

forsendur fyrir n#sköpun og a! umbreyta hugmyndum í afur!ir. Í "ekkingarmi!u!u 

starfi, eins og á t.d. vi! um stjórnmál, sé mjög mikilvægt a! vera ávallt a! endurmeta 

stö!una, spyrja spurninga og koma fram me! uppbyggilega gagnr#ni. 

Nefna má fleiri sk#rslur sem unnar hafa veri! á vegum finnsku 

framtí!arnefndarinnar, t.d. Áskoranir al"jó!legs uppl#singasamfélags (Challenges of 

the Global Information Society, 2004) og A! halda í vi! breytingar (Keeping up with 

Change, 2005). 

 

5.2 Innihaldsvíddin 

5.2.1 Vi!skiptasvi! og sambandi! vi! afur!amarka!inn 

Sé liti! á Al"ingi sem framlei!slufyrirtæki má líta á lög sem meginafur! "ess. 

Afur!irnar eru ekki einsleitar en "urfa a! uppfylla sömu gæ!akröfur. $egar "ær eru 

komnar á marka! geyma "ær bindandi fyrirmæli. Framkvæmdavaldinu er ætla! a! 

annast framkvæmd laganna og setja regluger!ir á grundvelli "eirra í nánar tilteknum 

tilvikum. Al"ingi ber a! hafa eftirlit me! störfum framkvæmdavaldsins. 

Í samanbur!arrannsókn sem ger! var me!al 88 "jó!"inga er bent á a! "ing, sem 

löggjafara!ili, eigi a! leggja mat á framkvæmd laga sem "a! hefur sam"ykkt. Slíkt sé 

m.a. hægt a! gera í gegnum nefndavinnu. Ákvæ!i í slóvensku "ingskapalögunum er 

nefnt sem dæmi en "ar kemur fram a! nefndir skuli, einkum hafa eftirlit me! 

eftirfylgni og framkvæmd laga og hvort regluger!ir sem gefnar eru út séu í samræmi 

vi! lögin. Komist nefnd a! "ví a! lög séu brotin e!a a! regluger! brjóti í bága vi! 
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lögin, e!a a! regluger! hafi ekki veri! gefin út yfirhöfu! e!a hafi ekki veri! gefin út 

tímanlega, skuli nefnd tilkynna "a! vi!eigandi a!ila framkvæmdavaldsins og krefjast 

tafarlausra a!ger!a til úrbóta. Séu engar úrbætur ger!ar getur nefndin tilkynnt "a! 

Landsrá!inu (National Council). Í rannsókninni er jafnframt bent á a! nefndir geti 

tilnefnt nokkra úr sínum rö!um til a! sinna "essu verkefni. Í ne!ri deild franska 

"ingsins geta fastanefndir hver um sig tilnefnt einn e!a fleiri úr sínum hópi til a! 

stofna til verkefnis til a! kanna framkvæmd laga. $á geta "ing sett ákvæ!i í lög sem 

leggja skyldu á framkvæmdavaldshafa a! senda reglulega frá sér sk#rslur um 

framkvæmd laga. Eftirlit me! framkvæmd laga getur einnig veri! á hendi sérstakrar 

eftirlitsnefndar eins og tí!kast til dæmis á Filipseyjum. (Yamamoto, 2007). 

Undirstofnanir Al"ingis, Ríkisendursko!un og umbo!sma!ur Al"ingis hafa 

eftirlitshlutverki a! gegna. Yamamoto (2007) bendir á a! slíkar stofnanir geti hjálpa! 

"jó!"ingum a! uppfylla eigi! eftirlitshlutverk. 

 

5.2.2 Vinnslusvi! og sambandi! vi! a!fangamarka!inn 

Me! breytingum sem ger!ar voru á "ingskapalögum ári! 2007 var „vinnslutíma“ 

Al"ingis skipt í fjögur tímabil, ".e. sá tími sem færibandinu er ætla! a! vera í gangi. 

Tímabilin eru: 

• Haust"ing, frá "ingsetningu 1. október fram a! jólahléi. 

• Vetrar"ing, a! loknu jólahléi fram a! dymbilviku. 

• Vor"ing, a! lokinni páskaviku til loka maímána!ar. 

• $ing- og nefndafundir í september. 

Fyrir breytingarnar var vinnslusvi!i! stundum opi! fram á nætur en me! 

breytingunum var stefnt a! "ví a! reglulegir "ingfundir samkvæmt starfsáætlun skyldu 

ekki standa lengur en til kl. átta sí!degis. Vissar undantekningar eru "ó frá "ví. 

Eftir a! frumvörp hafa veri! lög! fullbúin fram á "ingi fer a!alvinnsla "eirra fram í 

fastanefndum "ingsins. Í n#legri samantekt á stjórnskipunar"róun í Evrópu sem unnin 

var a! bei!ni nefndar um endursko!un stjórnarskrár l#!veldisins Íslands segir a! 

kröfur til lagasetningar hafi aukist. Ekki sé "ó algengt a! bundi! sé í stjórnarskrá 

hva!a kröfur lög eigi a! uppfylla a!rar en "ær a! vera í samræmi vi! stjórnarskrá (Páll 

$órhallsson, 2007). 

Hver fastanefnd hefur nefndarritara sem situr alla fundi hennar og a! jafna!i starfar 

hver nefndarritari fyrir tvær nefndir. Nefndarritarar eru flestir lögfræ!ingar. Hlutverk 

"eirra er a! annast undirbúning funda í samrá!i vi! formenn, afla uppl#singa eftir 
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óskum nefnda og skrá fundarger!ir funda. Nefndarritarar semja einnig drög a! 

nefndarálitum og vinna breytingartillögur sem nefndir hyggjast gera vi! "ingmál, auk 

annarra verkefna, í samrá!i vi! formenn (Al"ingi, 2007b). 

 Hluverk fastanefnda er einkum tví"ætt. Meginvi!fangsefni "eirra er a! fjalla um 

"ingmál sem til "eirra er vísa!, ".e. frumvörp, "ingsályktunartillögur og sk#rslur. 

$egar nefndir hafa loki! umfjöllun sinni um "ingmál láta "ær uppi álit sitt á sérstöku 

"ingskjali og flytja eftir atvikum breytingartillögur. $á hafa nefndirnar jafnframt 

heimild til a! fjalla a! eigin frumkvæ!i um #mis mál sem nefndarmenn óska eftir a! 

"ær fjalli um án "ess a! "ar sé beinlínis um "ingmál a! ræ!a. Um slík mál getur nefnd 

gefi! "inginu sk#rslu og má í henni gera tillögu til "ingsályktunar. Einnig getur nefnd 

flutt frumvörp e!a "ingsályktunartillögur, #mist nefndin í heild e!a hluti hennar. 

Utanríkismálanefnd hefur auk "ess #mis verkefni á höndum sem ekki tengjast 

lagasetningu beint (Al"ingi, 2007b).  

 Hva! a!fangamarka!inn var!ar er um "renns konar a!föng a! ræ!a, ".e. 

stjórnarfrumvörp, "ingmannafrumvörp og nefndafrumvörp. $ar sem meirihluti 

framlag!ra frumvarpa eru stjórnarfrumvörp má segja a! rá!uneytin séu helstu 

birgjarnir í framlei!sluferlinu en öfugt vi! "a! sem almennt gildir í fyrirtækjum hafa 

rá!herrar sjálfstæ!an rétt til a! vera birgjar, ".e. "eir geta lagt fram a!föng sín á 

Al"ingi og sett "au á færibandi! án "ess a! Al"ingi hafi óska! eftir "ví. 

Hver fastanefnd fyrir utan fjárlaganefnd hefur einn fastan fundatíma í viku hverri 

frá mánudegi til fimmtudags. Fundartími sumra nefnda er ein og hálf klukkustund en 

annarra ein klukkustund og 45 mínútur. Á nefndadögum, sem standa yfirleitt í 4–5 

daga, funda nefndirnar stífar, stundum tvisvar á dag.  

Svo a! hægt sé a! afgrei!a mál út úr nefnd "arf meiri hluti nefndarmanna a! 

sam"ykkja "a!, ".e. fimm nefndarmenn af níu (sex nefndarmenn af ellefu í 

fjárlaganefnd). Í uppl#singaritinu „Háttvirtur "ingma!ur“ kemur m.a. eftirfarandi fram: 

„Vi! afgrei!slu máls gengur forma!ur úr skugga um hver er afsta!a einstakra 

nefndarmanna, svo og hverjir standa a! nefndaráliti og fyrirliggjandi 

breytingartillögum. Nefndarmenn geta "á komi! á framfæri sjónarmi!um sínum. 

Einnig skulu "eir "á gera grein fyrir hvort "eir hyggjast skrifa undir nefndarálit me! 

fyrirvara, og í hverju fyrirvari sé fólginn, e!a hvort "eir hyggjast skila séráliti“ 

(Al"ingi, 2007b). Vi! afgrei!slu málsins á "ví a! liggja fyrir hvort nefndin muni skila 

sameiginlegu áliti e!a meiri- og minnihluta áliti (stundum eru minnihlutaálit fleiri en 

eitt). 
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Í 3. mgr. 30. gr. "ingskapalaga kemur fram a! forseti skuli setja nánari reglur um 

frágang nefndarálita, m.a. um hva! koma skuli fram í "eim, og um prentun fylgiskjala. 

Reglurnar vir!ast ekki hafa veri! settar, en í uppl#singaritinu „Háttvirtur "ingma!ur“ 

er fjalla! almennt um nefndarálit. $ar kemur fram a! í nefndaráliti eigi a! koma fram 

afsta!a nefndarinnar til málsins. Sí!an segir: „Nefndaráliti er ætla! a! endurspegla 

umfjöllun nefndarinnar um "ingmál og hver ni!ursta!a hennar er í málinu. Ef lag!ar 

eru til breytingar á máli sem er til umfjöllunar er ger! grein fyrir "eim í nefndaráliti. 

Nöfn "eirra nefndarmanna sem standa a! álitinu og voru á fundi "egar máli! var 

afgreitt frá nefndinni eru ritu! undir áliti!. $eir nefndarmenn sem ekki voru á fundi vi! 

afgrei!slu málsins eru a! jafna!i skrá!ir fjarverandi í nefndaráliti. Nefnd getur sta!i! 

a! áliti sem ein heild e!a klofna! í meiri og minni hluta, #mist einn e!a fleiri. A! 

meirihlutaáliti ver!a a! standa a.m.k. fimm nefndarmenn. Einstaka sinnum myndast "ó 

enginn meiri hluti í nefnd og liggja "á eingöngu fyrir álit minni hluta. Minnihlutaálit 

eru númeru! í "eirri rö! sem "au berast "ingfundaskrifstofunni í Al"ingishúsinu (1. 

minni hluti, 2. minni hluti o.s.frv.). $egar nefnd er ekki einhuga um afgrei!slu máls 

hefur venjan veri! sú a! hver hluti hennar skilar áliti á sérstöku "ingskjali. Fái 

"ingnefnd "ingmál til umfjöllunar á n#jan leik eftir útgáfu nefndarálits, oftast milli 2. 

og 3. umræ!u, getur hún gefi! út framhaldsnefndarálit. Nefnd getur t.d. ákve!i! a! 

gefa út framhaldsnefndarálit ef nefndarmenn vilja fjalla á n# um ákve!in atri!i málsins 

e!a "egar n#jar uppl#singar hafa komi! fram í málinu sem nefndarmenn vilja ræ!a“ 

(Al"ingi, 2007b). 

Til a! átta sig á vi!veru "ingmanna vi! afgrei!slu mála úr nefndum var ger! 

könnun á undirskriftum nefndarálita allra nefnda á 135. löggjafar"ingi fram a! 

sumarhléi. Nefndarálitin spanna "ví tímabili! frá október 2007 til maí 2008 og eru öll 

a!gengileg á heimasí!u Al"ingis. Könnunin leiddi í ljós a! stundum vir!ist gleymast 

a! taka fram hverjir voru fjarverandi. Í "ví sambandi má nefna a! or!alagi! í 

uppl#singaritinu „Háttvirtur "ingma!ur“ um a! fjarvera sé „a! jafna!i“ skrá! gefur 

ekki nægileg sk#r skilabo! um "etta atri!i. $á ber a! taka fram a! stundum er 

erfi!leikum bundi! a! gera sér grein fyrir "ví hvort nefndarma!ur var vi!staddur e!a 

fjarverandi. Sem dæmi má nefna 91. mál á 135. löggjafar"ingi. $ar er um a! ræ!a 

meirihlutaálit og tvö minnihlutaálit. Undir meirihlutaáliti! skrifa fimm nefndarmenn 

og er í meginmálinu geti! um einn nefndarmann sem var fjarverandi. Undir 1. 

minnihluta skrifar einn nefndarma!ur og undir 2. minnihluta skrifar einn 

nefndarma!ur. Samtals liggja fyrir uppl#singar um átta nefndarmenn en í nefndinni 
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sitja níu "ingmenn. Hva! níunda nefndarmanninn var!ar, sem kemur úr rö!um 

stjórnarandstö!unnar, koma tvær a!stæ!ur til greina, ".e. a! anna!hvort hafi hann 

veri! fjarverandi og lá!st hafi a! taka "a! fram, e!a a! hann hafi veri! vi!staddur en 

ákve!i! a! vera ekki á minnihlutaáliti. $egar slík vafatilvik komu upp, var "ingma!ur 

látinn njóta vafans, og hann hvorki skrá!ur vi!staddur né fjarverandi. Einnig má nefna 

a! í 183. máli á 135. löggjafar"ingi eru tíu nöfn skrá! á nefndarálit "ótt a!eins níu 

"ingmenn séu í nefnd. 

Eftirfarandi tafla s#nir a! nefndarmenn fjárlaganefndar eru hlutfallslega oftast 

vi!staddir afgrei!slu mála, e!a í 87,9% tilvika, en nefndarmenn efnahags- og 

skattanefndar hlutfallslega sjaldnast vi!staddir afgrei!slu mála, e!a í 67,0% tilvika. 

Taflan s#nir einnig hlutfall varamanna, ".e. "egar varama!ur er fenginn til a! taka sæti 

í sta!inn fyrir "ann sem er fjarverandi. Me! varamönnum er bæ!i átt vi! "á 

a!al"ingmenn sem ekki eiga fast sæti í nefndinni, og vara"ingmenn sem koma inn á 

"ing í sta! a!al"ingmanna. A! me!altali er 77,4% nefndarmanna vi!staddir afgrei!slu 

mála úr nefnd. 

 

Tafla 2. Vi!vera vi! afgrei!slu mála í nefndum  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftirfarandi tafla s#nir a! nefndamenn "ingflokks Frjálslynda flokksins eru 

hlutfallslega oftast vi!staddir afgrei!slu mála úr nefndum, e!a í 84,0% tilvika, en 

nefndarmenn "ingflokks Vinstri grænna eru hlutfallslega sjaldnast vi!staddir 

afgrei!slu mála, e!a í 74,3% tilvika. 

Tafla 3. Vi!vera vi! afgrei!slu mála í nefndum (stjórnmálaflokkar) 
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 Eftirfarandi tafla s#nir a! karlar eru hlutfallslega oftar vi!staddir afgrei!slu mála úr 

nefndum en konur, e!a í 79,1% tilvika á móti 73,1%. 

 

Tafla 4. Vi!vera vi! afgrei!slu mála úr nefndum (karlar og konur) 
 

 

 

 

 

 Eftirfarandi tafla s#nir a! eldri "ingmenn eru hlutfallslega oftar vi!staddir 

afgrei!slu mála en hinir yngri. $eir sem eru 60 ára og eldri eru vi!staddir í 85,0% 

tilvika en "ingmenn sem eru 39 ára og yngri eru vi!staddir í 67,9% tilvika. 

 

Tafla 5. Vi!vera vi! afgrei!slu mála úr nefndum (aldur "ingmanna) 
 

 

 

 

 

 

Til samanbur!ar var ger! könnun á vi!veru "ingmanna vi! lokaatkvæ!aafgrei!slu 

lagafrumvarpa á sama tímabili, ".e. á 135. löggjafar"ingi fram a! sumarhléi. Rétt er a! 

taka fram a! sú könnun mi!ast vi! 63 "ingmenn "ar sem rá!herrar teljast me!, á 

me!an könnunin á vi!veru í nefndum mi!ast vi! 50 "ingmenn, ".e. rá!herrar og forseti 

Al"ingis eru undanskildir. Ni!ursta!an leiddi í ljós a! hlutfall vi!staddra "ingmanna 

vi! lokaafgrei!slu frumvarpa var 76,1% og hlutfall fjarstaddra "ví 23,9% sem er álíka 

ni!ursta!a og vi!vera og fjarvera vi! afgrei!slu mála úr nefndum, sjá töflu 2. 
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5.2.3 Samkeppnisáherslur og sérsta!a 

$ar sem tilvist Al"ingis er trygg! í stjórnarskrá eiga hinar hef!bundnu 

samkeppnisáherslur ekki vi!. Eins og fram hefur komi! hefur hi! opinbera, einkum 

rá!uneyti og undirstofnanir "eirra, veri! a! taka upp a!fer!ir einkageirans í auknum 

mæli, samanber hugmyndafræ!i n#skipunar í ríkisrekstri. $rátt fyrir a! 

„atvinnugreinin“ sem Al"ingi starfar í sé hi! opinbera hvílir ekki eins mikil pressa á 

stjórnendum "ess a! bæta stjórnarhætti og skilvirkni í rekstri eins og gildir um 

stjórnendur stofnana framkvæmdavaldsins, enda er tilvist rá!uneyta og stofnana "eirra 

ekki trygg! me! sama hætti og tilvist Al"ingis í stjórnarskránni. Í 13. gr. stjskr. segir: 

„Forsetinn lætur rá!herra framkvæma vald sitt. Rá!uneyti! hefur a!setur í Reykjavík.“ 

Fjölda rá!uneyta og samsetningu "eirra er "ví hægt a! breyta. Eftir myndun núverandi 

ríkisstjórnar var t.d. sjávarútvegsrá!uneyti og landbúna!arrá!uneyti sameina!, og 

i!na!arrá!uneyti og vi!skiptará!uneyti a!skili!. $ótt slíkar breytingar séu yfirleitt af 

pólitískum toga er e!lilegt a! stofnanir sem ekki skila árangri og/e!a halda sig innan 

fjárheimilda ver!i teknar til gagngerra breytinga e!a aflag!ar. 

Hér a! framan var viki! a! sérstö!u Al"ingis var!andi tilvistargrundvöll "ess. $á 

setur starfsemi "ingflokka og kjördæmaskipting landsins einnig mark sitt á starfsemi 

Al"ingis. Hér ver!a nefnd nokkur dæmi til vi!bótar en eflaust má tína fleira til:  

Starfsáætlun gerir almennt ekki rá! fyrir nefndafundum og "ingfundum á 

föstudögum. Fastanefndir "ingsins hafa ekki fastan fundartíma á föstudögum. $á er 

almennt ekki gert rá! fyrir "ingfundum á föstudögum. Í sta! "ess a! vinna jafnt og "étt 

á starfstímanum "ykir heppilegra a! hafa sérstaka nefndadaga, "ar sem nefndir funda 

samfellt í nokkra daga oft frá morgni til kvölds. 

Vanhæfi. Almennt gilda engar vanhæfisreglur um "ingmenn. Í 4. mgr. 64. gr. 

"ingskapalaga kemur "ó fram a! enginn "ingma!ur megi grei!a atkvæ!i me! 

fjárveitingu til sjálfs síns. Stjórnvöld ver!a hins vegar a! gæta a! vanhæfisreglum 

stjórns#slulaga, nr. 37/1993. 

Si!areglur. $ingmenn starfa ekki eftir si!areglum. Samkvæmt stefnuyfirl#singu 

núverandi ríkisstjórnar stendur "ó til a! setja slíkar si!areglur (Stjórnarrá! Íslands, 

2007). $ess má geta a! á 127. löggjafar"ingi var flutt "ingsályktunartillaga um 

si!areglur fyrir al"ingismenn ($ingskjal 30, 2001–2002). Hún var endurflutt nokku! 

breytt á 130. löggjafar"ingi ($ingskjal 219, 2003–2004) og aftur á 131. löggjafar"ingi 

($ingskjal 789, 2004–2005). Í greinarger! hinna tveggja sí!arnefndu tillagnanna kom 

m.a. eftirfarandi fram: 
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Rétt er og e!lilegt a! "ingmenn setji sér si!areglur líkt og #msar a!rar 
starfsstéttir í "jó!félaginu, sem og "ingmenn annarra "jó!"inga. Me! "ví 
styrkja "eir "ingræ!i! og trúna! vi! kjósendur sína og "jó!ina í heild. Í 
tillögunni er forsætisnefnd fali! a! móta reglurnar og getur hún leita! 
rá!gjafar vi! samningu "eirra, t.d. hjá Si!fræ!istofnun Háskólans sem hefur 
a!sto!a! margar starfsstéttir vi! samningu si!areglna. 

 

 $á var í greinarger!inni fjalla! um si!areglur "ingmanna á ö!rum norrænum 

"ingum, í breska "inginu og Evrópu"inginu og teki! fram a! norska "ingi! hafi sett sér 

si!areglur ári! 1990, hi! danska ári! 1994 og hi! sænska ári! 1996. 

 Varamenn. Me! varamanni er yfirleitt átt vi! "ann sem kemur inn á "ing sem 

varama!ur í sta! a!almanns. Samt sem á!ur er einnig hægt a! nota hugtaki! um 

a!almann sem fenginn er til a! mæta á nefndarfundi í sta! einhvers sem á "ar fast sæti. 

Í bá!um tilvikum getur ferli ákvör!unartöku or!i! slitrótt, t.d. "egar varama!ur tekur 

sæti í nefnd á lokaspretti umfjöllunar og hefur "ar af lei!andi e.t.v. ekki "á yfirs#n sem 

nau!synleg er. $ar sem Al"ingi fjallar um alla málaflokka getur reynst erfitt a! vera 

„sérfræ!ingur“ í öllum málaflokkum. Í hinum hef!bundnu fagstéttum er hins vegar 

almennt mi!a! vi! a! í forföllum starfsmanna taki "eir vi! sem hafa sambærilega 

menntun og hæfni. Benedikt Gröndal (1981), fyrrverandi "ingma!ur haf!i m.a. 

eftirfarandi a! segja um varamenn í kringum 1980: „Flestir varamenn hafa svo litla 

reynslu af "ingstörfum, ef "á nokkra, a! "eir geta ekki lagt fram miki! starf á tveim 

vikum, en ö!ru máli gegnir um lengri tíma. Oft hafa "ó varamenn veri! fljótir a! átta 

sig og hafa s#nt gó!a "ingmannahæfileika. Helst hefur veri! deilt á varamannakerfi!, 

"egar al"ingismenn hópast til útlanda og varamenn ver!a margir.“ 

Atkvæ!agrei!sla. Ekki er skilyr!i í atkvæ!agrei!slu a! "ingmenn hafi sérstaklega 

kynnt sér vi!komandi "ingskjal e!a frumvarpstextann. Hugsanlegt er a! "ingmenn hafi 

komi! sér saman um ákve!inn texta en haft ólíkar hugmyndir um hva! hann merkti 

e!a "á ekki haft neinar móta!ar hugmyndir. Lagatexti kann einnig a! vera afrakstur 

pólitískra málami!lana og hrossakaupa (Skúli Magnússon, 2007). Í hef!bundnum 

fagstéttum er almennt mi!a! vi! a! menn hafi kynnt sér gögn og lagt sjálfstætt mat á 

"au me! gagnr#num hætti. 

 Kaup og kjör. Al"ingismenn eru ekki a!ilar a! kjarasamningum heldur ákve!a "eir 

sjálfir kaup sín og kjör me! lagasetningu. Allir "ingmenn fá sömu grunnlaun, ".e. 

"ingfararkaup, án tillits til menntunar og hæfni. 
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5.3 Ferlisvíddin 

5.3.1 $róunarskei! 

Al"ingi á sér langa sögu. Flestar skipulagsheildir ganga í gegnum lífsferil sem skiptist í 

nokkur "rep, ".e. "róun, vöxt, útbrei!slu, "roska og hnignun (Johnson o.fl., 2006). $ar 

sem tilvist Al"ingis er trygg! í stjórnarskrá markast starfsemi "ess "ví ekki af 

afdrifaríkum atbur!um eins og forstjóraskiptum, flutningi í n#tt húsnæ!i, 

marka!sávinningum, rekstrarerfi!leikum, samruna e!a rekstrarstö!vun eins og gildir 

almennt um fyrirtæki. 

Í embættistí! sinni sem forseti Al"ingis skrifa!i Sólveig Pétursdóttir (2006) grein 

undir yfirskriftinni „$jó!"ing í takt vi! samtímann“. Í greininni segir m.a.: 

 
$ó a! Al"ingi sé í e!li sínu íhaldssöm stofnun sem vill halda í hef!ir "á "arf 
"ingi! jafnframt a! vera tilbúi! til a! laga sig a! breyttum "jó!félagsháttum 
og vera í takt vi! "jó!félags"róunina. $a! "arf "ví reglulega a! huga a! #msu 
er var!ar starfshætti "ingsins og skipulag "ess en "eir "ættir hafa ekki alltaf 
fylgt "róun samfélagsins.  

 

Var!andi "róun "jó!"inga almennt benda Halligan, Miller og Power (2007) á a! 

vald "eirra hafi almennt fari! minnkandi frá fyrri helmingi 20. aldar. Í seinni tí! hafi 

vakning átt sér sta! og "jó!"ing brug!ist vi! kallinu me! n#jum stofnunum sem hafa 

styrkt stö!u "eirra. $á má nefna a! tvær af megináherslum Evrópumi!stö!var 

"inglegra rannsókna og uppl#singaskjala (EPCRD) á undanförnum árum hafa falist 

annars vegar í spurningunni um hvernig "jó!"ing eigi a! breg!ast vi! n#rri tækni og 

hins vegar um stjórnun "inga og l#!ræ!isvæ!ingu (democratisation) (Robinson, 

2002). 

 

5.3.2 Vinnubrög! og venjur 

Vinnubrög! Al"ingis er sígilt umfjöllunarefni, bæ!i í sölum Al"ingis og í fjölmi!lum. 

Séu ræ!ur "ingmanna á 135. löggjafar"ingi sko!a!ar er ví!a fjalla! um vinnubrög! 

"ingsins, t.d. vi! umræ!u um fjárlagafrumvarpi!, samanber eftirfarandi ummæli Árna 

$órs Sigur!ssonar (2007–2008), "ingmanns Vinstri grænna:  

 
Vi! höfum í morgun rætt um vinnubrög! Al"ingis og vir!ingu "ess hjá 
"jó!inni. Miki! hefur veri! rætt um a! bæta "urfi vinnubrög!in á hinu háa 
Al"ingi […]  
A! mínu mati eru "a! ekki gó! vinnubrög! a! dreifa breytingartillögum vi! 
fjárlagafrumvarp, sem er eitt stærsta mál sem "ingi! tekur til umfjöllunar 
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hverju sinni, á kvöldfundi í gærkvöldi og ætlast til a! "a! ver!i teki! til 
efnislegrar me!fer!ar í dag. $ingmenn hafa almennt ekki fengi! rá!rúm til a! 
kynna sér "ær breytingartillögur sem "ar eru á fer!inni enda "ótt 
fjárlaganefndarmenn hafi fengi! um "a! uppl#singar á fyrri stigum e!a me! 
einhverra daga fyrirvara. 
$egar vi! höfum í höndum […] athugasemdir frá umbo!smanni Al"ingis um 
a! lagasetningu sé ábótavant og a! menn vandi sig ekki nógu miki! vi! 
lagasetningu, ættu menn sérstaklega, "egar "etta mál er til umfjöllunar, og 
hæstv. forseti einkum og sér í lagi, a! beita sér fyrir "ví a! tryggt sé a! 
"ingmenn geti fari! í saumana á "eim breytingartillögum sem liggja fyrir, 
fengi! rá!rúm og nægilegan tíma til "ess a! gera sínar eigin 
breytingartillögur, "ví a! eftir "eim er kalla! nánast um lei! og 
breytingartillögur meiri hluta fjárlaganefndar liggja fyrir. 

 

 Í "ættinum Silfur Egils í Ríkisútvarpinu 9. mars 2008 voru vinnubrög! "ingsins 

einnig tekin til umfjöllunar. Fram kom í máli "ingmanns stjórnarmeirihlutans, sem 

kom n#r inn á "ing 2007, a! "eir sem litu gagnr#num augum á "ingi! og vinnubrög! 

"ess mundu fur!a sig á "eim. $etta hef!i ekkert me! flokkapólitík a! gera. Hann taldi 

vinnubrög!in á Al"ingi ekki nútímaleg og sag!ist vafalaust geta nefnt 100 dæmi máli 

sínu til stu!nings. Eitt "eirra væri umræ!a um sk#rslu umbo!smanns Al"ingis. 

$ingma!urinn hafi tali! sjálfsagt a! umbo!sma!ur mundi kynna sk#rsluna fyrir 

Al"ingi og a! í framhaldinu færi fram gagnr#nin umræ!a um hana. $ess í sta! hafi 

framsöguma!ur allsherjarnefndar sinnt "ví hlutverki, og málin ekki veri! rædd sem 

skyldi. $ingma!urinn undirstrika!i mikilvægi "ess a! horft væri gagnr#num augum á 

hlutina í "águ fólksins og framtí!arinnar. 

Hva! hef!ir og venjur var!ar skal gripi! ni!ur í ræ!u forseta Al"ingis á 132. 

löggjafar"ingi á "ingsetningardegi 1. október 2005 (Sólveig Pétursdóttir, 2004–2005): 

 
$ingsetning í dag hefur fari! fram samkvæmt hef! og venju. Svo hefur veri! 
sí!an hi! endurreista Al"ingi hóf a! starfa í Reykjavík í júlí 1845. Athöfnin er 
a! sönnu látlaus og vir!uleg […] $ótt mikilvægt sé fyrir stofnun eins og 
Al"ingi a! halda fast í hef!ir og venjur ver!ur "ingi! eigi a! sí!ur a! laga sig 
a! tí!aranda og "jó!lífsbreytingum hverju sinni. 

 

Loks má nefna a! venja er a! hafa árshátí! "ingsins tvískipta, annars vegar árshátí! 

fyrir "ingmenn og hins vegar árshátí! fyrir starfsfólk Al"ingis, umbo!smanns Al"ingis 

og Ríkisendursko!unar. Slíkt undirstrikar í raun tvískiptingu Al"ingis. 

 



 92 

5.3.3 Árangur 

$ar sem Al"ingi vir!ist ekki hafa sett sér markmi!, hvorki var!andi starfsemi sína né 

gæ!i lagasetningar, er erfitt a! meta árangur skipulagsheildarinnar me! beinum hætti. 

$ó má finna vísbendingar um árangurinn t.d. me! "ví a! líta til ábendinga 

umbo!smanns Al"ingis um meinbugi á lögum. 

 Til samanbur!ar má geta "ess a! Ríkisendursko!un hefur undanfarin fimm ár fylgst 

á skipulegan hátt me! árangri í starfi sínu. Stofnunin hefur vali! nokkra mælikvar!a til 

a! meta fjögur lykilsvi! starfseminnar: 1) "jónustu, 2) innri verkferla, 3) starfsmenn og 

"róun, og 4) fjármál. Í árssk#rslu Ríkisendursko!unar 2007 er ger! úttekt á kennitölum 

um umsvif og árangur var!andi fyrrnefnd lykilsvi!. Í sk#rslunni er jafnframt fjalla! 

um "#!ingu slíkra mælinga. Í fyrsta lagi veiti "ær nánari uppl#singar um starfsemi 

fyrirtækja og stofnana en hef!bundnir ársreikningar gera. Í ö!ru lagi gefi "ær 

á"reifanlegar vísbendingar um "a! hvernig fyrirtækjum gangi a! ná settum 

markmi!um og "róa starfsemi sína. Í "ri!ja lagi veiti "ær bæ!i stjórnendum og 

starfsmönnum nau!synlegt a!hald me! "ví a! beina athygli "eirra a! tilteknum 

kjarna"áttum sem taldir eru sérstaklega mikilvægir fyrir starfsemina 

(Ríkisendursko!un, 2008b). 

 

5.4 Samhengisvíddin 

Ger!ur er greinarmunur á ytra samhengi og innra samhengi skipulagsheilda. Hægt er 

a! skipta ytra samhengi í athafnasvæ!i, hagsmunaa!ila, vi!skiptavini og samkeppni og 

innra samhengi í samskipti, au!lindir, starfsmenn og skipulag. Ver!ur nú viki! a! 

"essum "áttum. 

 

5.4.1 Ytra samhengi 

Athafnasvæ!i, hagsmunaa!ilar og vi!skiptavinir. Segja má a! a!alathafnasvæ!i 

Al"ingis sé Ísland og a! a!alhagsmunaa!ilarnir séu fólki! og fyrirtækin í landinu. 

Íslensk löggjöf og lagaumhverfi getur "ó haft brei!ari skírskotun. Hagstæ! 

skattalöggjöf getur til dæmis la!a! a! erlenda a!ila hinga! til lands. $á tekur íslensk 

löggjöf á málefnum erlendra flóttamanna sem hinga! koma o.s.frv. Al"ingi hefur 

samfélagslegri ábyrg! a! gegna gagnvart hagsmunaa!ilum sínum. Ekki er hægt a! tala 

um vi!skiptavini í eiginlegri merkingu "ess or!s "ar sem meginafur! Al"ingis, ".e. 

lögin, geyma bindandi fyrirmæli. Í eftirfarandi töflu má sjá fjölda "ess fólks sem 
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Al"ingi er einkum ætla! a! gæta hagsmuna fyrir auk uppl#singa um fjölda "ingsæta, 

"ingflokka og "ingnefnda í samanbur!i vi! "jó!"ing Danmerkur, Noregs, Sví"jó!ar og 

Finnlands: 

Tafla 6. Fjöldi íbúa, "ingsæta, "ingflokka og "ingnefnda á Nor!urlöndum 
 

 

 

 

 

 

 

Samkeppni. Fyrirtæki sem eru í samkeppni á marka!i keppast um vi!skiptavini. 

Slíkt á ekki vi! um Al"ingi. Hins vegar er hægt a! segja a! Al"ingi sé, e!a a.m.k. ætti 

a! vera, í samkeppni um hæft starfsfólk á sama hátt og a!rar skipulagsheildir hins 

opinbera. Danska "ingi! hefur sett sér "á framtí!ars#n a! vera einn af eftirsóttustu 

vinnustö!um hins opinbera. $á ber a! hafa í huga a! samkeppnishæfni veltur m.a. á 

grundvelli laga og "ví skiptir máli a! Al"ingi hugi vel a! gæ!um "eirra. 

 

5.4.2 Innra samhengi 

Samskipti. $ingi! á í samskiptum vi! #msa a!ila. Algengt er a! nefndir fái menn utan 

"ingsins á fundi sína til a! fjalla um mál sem liggja fyrir nefndum. Í fyrsta lagi má 

nefna embættismenn í rá!uneytum og ríkisstofnunum sem unni! hafa a! samningu 

stjórnarfrumvarpa er liggja fyrir nefndinni e!a búa yfir sér"ekkingu á "ví svi!i sem 

"ingmáli! var!ar. $eir eru fengnir til a! sk#ra efni "ingmálsins og svara fyrirspurnum 

nefndarmanna. Í ö!ru lagi koma á nefndarfundi fulltrúar samtaka er hafa beinna 

hagsmuna a! gæta í tengslum vi! máli! og tali! hefur veri! rétt a! gefa kost á a! koma 

sjónarmi!um sínum á framfæri vi! nefndina. Í "ri!ja lagi eru oft kalla!ir til a!rir a!ilar 

sem búa yfir "ekkingu á vi!komandi málaflokki og nefndin telur rétt a! ræ!a vi!. $eir 

sem bo!a!ir eru á fund nefndar hafa einnig oft fengi! "ingmál til skriflegrar umsagnar 

og er algengt a! "eir séu kalla!ir á fund "egar umsögn "eirra liggur fyrir og nefndin 

vill ræ!a efni hennar nánar vi! "á. Ef ekki vinnst tími til a! senda mál til skriflegrar 

umsagnar eru hagsmunaa!ilar og sérfræ!ingar yfirleitt bo!a!ir til vi!ræ!na vi! 

nefndina. Vi!ræ!ur vi! gesti eru veigamikill "áttur í nefndastarfinu (Al"ingi, 2007b).  
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Au!lindir. Mannau!urinn er helsta au!lind Al"ingis. $á eru au!lindir fjármagns 

trygg!ar me! fjárframlögum af fjárlögum en eitt af hlutverkum Al"ingis er a! afgrei!a 

fjárlög. $ví má ætla a! au!velt sé fyrir "ingi! a! fá "a! fjármagn sem nau!synlegt er.  

Mannau!ur Al"ingis skiptist í grófum dráttum í tvo hópa, ".e. annars vegar 63 

"jó!kjörna fulltrúa sem mynda hi! eiginlega löggjafarvald og hins vegar 128 

starfsmenn skrifstofu Al"ingis. Hér ver!ur fjalla! um fyrrnefnda hópinn en sí!an undir 

li!num „starfsfólk“ ver!ur fjalla! um sí!ari hópinn.  

$ingmönnum er hægt a! skipta í nokkra undirhópa, í fyrsta lagi "ingmann sem er 

forseti Al"ingis, í ö!ru lagi "ingmenn sem eru rá!herrar, í "ri!ja lagi "ingmenn sem 

eru varaforsetar Al"ingis og sitja í forsætisnefnd ásamt forseta, í fjór!a lagi "ingmenn 

sem eru formenn nefnda, í fimmta lagi "ingmenn sem eru formenn "ingflokka, og í 

sjötta lagi „óbreytta "ingmenn“.  

 

 

 

 

 

Mynd 11. Mannau!ur Al"ingis 

 

Ekki eru ger!ar neinar menntunar- né hæfniskröfur til "ingmanna en "eir skulu "ó 

samkvæmt 4. gr. laga um kosningar til Al"ingis, nr. 24/2000, hafa óflekka! mannor!. 

Til a! veita inns#n í "ekkingarver!mæti Al"ingis var ger! könnun á menntun 

"ingmanna. Notast var vi! æviskrár "ingmanna sem a!gengilegar eru á heimasí!u 

Al"ingis. Í eftirfarandi töflu má finna uppl#singar um fjölda "ingmanna sem loki! 

hefur háskólaprófi (háskólamennta!ir) og "eirra sem ekki hafa loki! háskólaprófi.  

Notast er vi! listabókstafi stjórnmálaflokka, ".e. D stendur fyrir Sjálfstæ!isflokk, S 

fyrir Samfylkinguna, V fyrir Vinstri græna, B fyrir Framsóknarflokkinn og F fyrir 

Frjálslynda flokkinn.  

Fjöldi "ingmanna me! háskólapróf ári! 1999 er 34. $ar af eru fjórir "ingmenn me! 

háskólapróf á tveimur svi!um (34 + 4 = 38). Fjöldi "ingmanna me! háskólapróf ári! 

2008 er 44. $ar af eru níu "ingmenn me! háskólapróf á tveimur svi!um (44 + 9 = 53). 

Athygli vekur a! "rír vi!skiptafræ!ingar voru á "ingi ári! 1999, en enginn nú. Hins 

vegar eru tveir me! MBA grá!u. Taflan s#nir a! háskólamenntun "ingmanna hefur 

aukist frá 1999, en 27 "ingmenn sem nú sitja á Al"ingi sátu einnig á "ingi 1999, e!a 
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42,9%. Hafa ver!ur í huga a! menntun er a!eins einn mælikvar!i til a! meta "ekkingu 

mannau!s skipulagsheildar. Hér er t.d. ekki ger! úttekt á fyrri störfum "ingmanna, en 

"ekking fæst ekki sí!ur "a!an. 

 

Tafla 7. Menntun "ingmanna (1999 og 2008) 

 

Taflan hér a! ne!an s#nir a! ári! 2008 eru Vinstri grænir me! hlutfallslega flesta 

"ingmenn sem loki! hafa háskólaprófi e!a 77,8%. Framsóknarflokkurinn hefur á hinn 

bóginn hlutfallslega fæsta "ingmenn sem loki! hafa háskólaprófi e!a 42,9%. Eins og 

sést hefur hlutfall háskólamennta!ra aukist úr 54% 1999 í 69,8% 2008.  

Tafla 8. Hlutfall "ingmanna me! háskólapróf eftir stjórnmálaflokkum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva! atvinnuvæ!ingu "ingmanna var!ar má segja a! í áliti 2. minni hluta 

allsherjarnefndar um n#mæli! um a!sto!armenn "ingmanna sé óbeint veri! a! vara 

vi! of mikilli atvinnuvæ!ingu "ingmanna ($ingskjal 714, 2007–2008). Í álitinu segir 

m.a.: „Al"ingi hefur auki! mjög fjárveitingar til stjórnmálaflokka og starfsemi 

"ingflokka. $a! er ávallt spurning hversu langt á a! ganga í "eim efnum. $a! er ekki 
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æskilegt a! annar a!ili en Al"ingi hafi me! "essi mál a! gera og gæta "arf "ess a! ekki 

sé e!a ver!i um óe!lilega sjálftöku stjórnmálaflokka a! ræ!a. $á skiptir miklu í "ví 

sambandi a! ekki sé búinn til a!stö!umunur milli ákve!inna "ingmannahópa innbyr!is 

e!a "ingmanna annars vegar og annarra áhugamanna um stjórnmálastarfsemi hins 

vegar. Reglur sem eru mi!a!ar vi! einstaka "ingmenn styrkja stö!u "eirra í eigin 

flokkum gagnvart ö!ru áhugafólki í stjórnmálum. Hætt er vi! a! "a! auki enn á 

"aulsetu "ingmanna almennt og geti veri! til "ess falli! a! koma í veg fyrir e!lilega 

endurn#jun á Al"ingi“. 

Starfsfólk. Í kafla 5.1.4 var viki! a! starfsmannastefnu Al"ingis. Í árssk#rslum 

Al"ingis eru ekki birtar uppl#singar um hlutfall starfsmannaveltu né hlutfall fjarvista 

starfsmanna líkt og í árssk#rslu Ríkisendursko!unar. $ví getur veri! erfitt a! meta 

starfsánægju starfsfólksins. Starfsfólk Al"ingis b#r yfir fjölbreyttri menntun og 

reynslu. 

Skipulag. Fjalla! ver!ur ítarlega um skipulag Al"ingis í næsta kafla. 
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6 Skipulag og stjórnun Al"ingis 

Í kaflanum hér á undan var dregin upp heildarmynd af skipulagsheildinni Al"ingi. 

Heildarmyndin gefur vísbendingar um stefnu "ingsins. Tilgangurinn me! 

heildarmyndinni var einnig a! búa til grundvöll fyrir umfjöllun "essa kafla um 

skipulag og stjórnun Al"ingis, en mikilvægt er a! skipulag og stjórnun sé sett í 

samhengi vi! heildarmyndina. Markmi! ritger!arinnar er eins og á!ur segir a! kanna 

hvort núverandi stefna Al"ingis, skipulag "ess og stjórnun tryggi nægilega gæ!i 

löggjöfar- og eftirlitsstarfs Al"ingis. Hér á eftir ver!ur fyrst fjalla! um skipulag 

Al"ingis og sí!an stjórnun "ess. $á ver!ur ger!ur samanbur!ur á ákve!num 

efnisatri!um milli Al"ingis og "jó!"inga Dana, Finna og Svía. Byggist umfjöllunin a! 

miklu leyti á lagaákvæ!um og túlkun "eirra, sem og árssk#rslum Al"ingis og annarra 

"jó!"inga. 

 

6.1 Skipulag Al"ingis 

Starfsemi Al"ingis fer fram í Reykjavík, beggja vegna Austurvallarins og dreifist um 

nokkrar götur og hús, nánar tilteki! Kirkjustræti, Austurstræti, Vonarstræti og 

Templarasund. Sum húsin bera sérstök heiti, ".e. Al"ingishús, Skáli, $órshamar, 

Kristjánshús og Blöndalshús. Nú er hins vegar fyrirhuga! a! byggja yfir alla 

starfsemina á svoköllu!um Al"ingisreit sem afmarkast af Kirkjustræti, Vonarstræti, 

Tjarnargötu og Templarasundi og eru undirbúningsframkvæmdir hafnar.  

Hausti! 2006 voru ger!ar skipulagsbreytingar á skrifstofu Al"ingis og tók n#tt 

skipurit Al"ingis gildi vi! upphaf 133. löggjafar"ings, "ann 2. október 2006. Í 

inngangi a! árssk#rslu Al"ingis vegna umrædds "ings vék forseti Al"ingis a! 

umræddum breytingum, og sag!i a! "ær hef!u veri! ger!ar me! "a! a! markmi!i „a! 

sk#ra verkefnasvi! skrifstofunnar og auka skilvirkni hennar“. Sí!ar í sk#rslunni er 

teki! fram a! forsætisnefnd Al"ingis hafi sta!fest tillögu skrifstofustjóra um n#tt 

skipulag (Al"ingi, 2007a). Ekki er viki! a! undanfara breytinganna t.d. hvort fagleg 

úttekt hef!i fari! fram á skipulagi og stjórnun "ingsins e!a hvort starfsmenn og a!rir 

stjórnendur hef!u haft a!komu a! breytingunum. Hi! n#ja skipurit lítur svona út: 
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Mynd 12. Skipurit Al"ingis 

 

Skal nú viki! stuttlega a! hverjum "ætti skipuritsins fyrir sig. Textinn er fenginn úr 

uppl#singaritinu „Háttvirtur "ingma!ur“ (Al"ingi, 2007b): 

• Skrifstofustjóri. Í 9. gr. "ingskapa segir a! forseti Al"ingis hafi „æ!sta vald í 

stjórns#slu "ess“. Skrifstofan heyrir "ví undir hann en skrifstofustjóri Al"ingis 

stjórnar henni í umbo!i forseta. Skrifstofustjóra til a!sto!ar eru "rír 

a!sto!arskrifstofustjórar (rekstur, stjórns#sla, "ingstörf) sem ásamt honum 

mynda yfirstjórn skrifstofunnar. A!sto!arskrifstofustjóri sem hefur umsjón 

me! almennum rekstri "ingsins er jafnframt sta!gengill skrifstofustjóra. Undir 

a!sto!arskrifstofustjóra heyra samsvarandi "rjár skrifstofur sem st#rt er af 

forstö!umönnum. Skrifstofa Al"ingis skiptist a! ö!ru leyti í "rjú kjarnasvi! og 

heyra forstö!umenn "eirra beint undir skrifstofustjóra. 

• Forsetaskrifstofa. Hlutverk skrifstofunnar er a! vera forseta Al"ingis og 

skrifstofustjóra til a!sto!ar. Hún hefur á hendi úrlausn sérhæf!ra verkefna er 

lúta einkum a! lögfræ!ilegri rá!gjöf og al"jó!astarfi forseta auk "ess a! hafa 

umsjón me! skjalasafni Al"ingis og sinna sameiginlegu skrifstofuhaldi fyrir 

forseta og skrifstofustjóra. Skrifstofan tekur einnig vi! "eim erindum sem beint 

er til Al"ingis, ö!rum en "eim sem beint er til fastanefnda. 

• #ingfundaskrifstofa. Skrifstofan hefur á hendi verkefni er var!a störf 

"ingfunda. Í "ví felst einkum undirbúningur "ingfunda, m.a. ger! dagskrár 
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"ingfunda, skráning "ingskjala, upptaka og útsending umræ!na á "ingfundum, 

mælendaskrá, umsjón me! atkvæ!agrei!slum og lagaskráning. $á annast 

skrifstofan einnig uppl#singa"jónustu vi! "ingmenn á "ingfundum (m.a. um 

"ingmál og umræ!ur) og útgáfu á vikulegu yfirliti yfir stö!u "ingmála. 

• Fjármálaskrifstofa. Hlutverk skrifstofunnar er a! hafa umsjón me! bókhaldi, 

launavinnslu, uppgjöri á fer!akostna!i innan lands og utan, grei!slu annars 

kostna!ar í tengslum vi! störf "ingmanna og móttöku og grei!slu reikninga 

ásamt umsjón me! eignaskrá. $á veitir skrifstofan "ingmönnum uppl#singar 

um starfskjör og önnur réttindamál. 

• Nefndasvi!. Verkefni svi!sins eru "rí"ætt. Í fyrsta lagi er um a! ræ!a a!sto! 

vi! fastanefndir (undirbúningur nefndarfunda, fagleg a!sto! vi! yfirfer! 

"ingmála og ger! nefndarálita og breytingartillagna) og a!sto! vi! 

al"jó!anefndir (fagleg a!sto! á svi!i al"jó!amála, undirbúningur fyrir "átttöku 

í al"jó!legum fundum, gagna- og uppl#singaöflun og undirbúningur fyrir 

al"jó!lega "ingmannafundi sem haldnir eru á Íslandi). Í ö!ru lagi a!sto!ar 

nefndasvi! "ingmenn vi! samningu "ingmála og uppsetningu og málfarslegan 

yfirlestur "ingskjala og veitir "eim lögfræ!ilega rá!gjöf. Í "ri!ja lagi sér svi!i! 

um útgáfu "ingskjala, bæ!i á prenti og vefsí!um, og skjalaparts Al"ingistí!inda 

(A-hluta), svo og uppfærslu og útgáfu lagasafns á vef Al"ingis. Á vegum 

svi!sins er vikulega gefi! út rit me! uppl#singum um "au mál sem liggja fyrir í 

nefndum og á hva!a stigi "au eru í umfjöllun nefndar. Starfsfólk nefndasvi!s 

hefur a!setur í sama húsi og fundarherbergi fastanefnda "ingsins. 

• Uppl$singa- og útgáfusvi!. Verkefni svi!sins eru "rí"ætt. Í fyrsta lagi er um a! 

ræ!a útgáfustarfsemi, en umfangsmesti "átturinn í "eirri starfsemi er útgáfa 

"ingræ!na á vef Al"ingis og í Al"ingistí!indum (B-hluta). $á annast svi!i! 

útgáfu #miss konar kynningarefnis og smárita og hefur umsjón me! 

innskönnun eldri Al"ingistí!inda á vefinn. Í ö!ru lagi er á vegum svi!sins rekin 

uppl#singa- og rannsókna"jónusta og jafnframt annast svi!i! rekstur bókasafns 

Al"ingis. Í "ri!ja lagi felur almannatengslastarf svi!sins m.a. í sér umsjón me! 

vef Al"ingis, rekstur Skóla"ings, móttöku almennings og skólanemenda og 

uppl#singagjöf til almennings. $á hefur svi!i! umsjón me! æviferilsskrám 

"ingmanna og myndasafni "ingsins. 
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Skipurit Al"ingis fyrir breytingar var eftirfarandi (Al"ingi, 2005): 

Mynd 13. Skipurit Al"ingis fyrir breytingar 

 

6.2 Stjórnun Al"ingis 

Stjórnun Al"ingis er í höndum "riggja a!ila, ".e. forseta Al"ingis, forsætisnefndar 

Al"ingis og skrifstofustjóra Al"ingis. Ver!ur nú viki! a! hlutverki "eirra.  

 

6.2.1 Forseti, varaforsetar og forsætisnefnd 

Samkvæmt 9. gr. "ingskapalaga ber forseti ábyrg! á rekstri Al"ingis og hefur æ!sta 

vald í stjórns#slu "ess. Gamla skipurit Al"ingis endurspeglar "essa stö!u forsetans. Í 

árssk#rslu Al"ingis sem vitna! var til hér a! framan í kafla 6.1 er umrædd breyting 

ekki útsk#r!. Í athugasemdum vi! 9. gr. frumvarps "ess sem var! a! "ingskapalögum 

ári! 1991 sag!i: „Grein "essi er n#mæli. Me! henni er sta!fest a! forseti "ingsins fer 

me! æ!stu stjórn í "eim málum er lúta a! rekstri "ess og stjórns#slu (administration). 

Hins vegar skal skrifstofustjóri stjórna daglegum rekstri, framkvæmdum og fjármálum 

í umbo!i forseta.“ 

 Í almennum athugasemdum vi! frumvarpi! sag!i einnig: „Mörku! eru sk#rari skil 

milli yfirstjórnar forseta og hinnar daglegu framkvæmdastjórnar sem ver!ur á hendi 

skrifstofustjóra.“ 
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 Samkvæmt framansög!u er tala! um hugtökin „rekstur“ og „stjórns#sla“. Í n#ja 

skipuritinu eru "essi hugtök einnig notu!, ".e. einn af a!sto!arskrifstofustjórum á a! 

sjá um „rekstur“, annar um „stjórns#slu“ og sá "ri!ji um „"ingstörf“. Almennt má ætla 

a! hugtaki! „stjórns#sla“ sé yfirhugtak og taki til rekstrar. Telja ver!ur or!notkunina í 

skipuritinu villandi "ví spyrja má hvort "ingstörf séu "á undanskilin valdsvi!i forseta, 

en "au eru einmitt eitt af a!alhlutverkum hans samkvæmt "ingskapalögum. Í framhaldi 

af "ví má einnig velta fyrir sér hvers vegna a!sto!arskrifstofustjórar eru í sérmerktum 

kössum "egar "eir eru í raun yfirmenn skrifstofanna sem eru á vinstri hli! skipuritsins, 

".e. forsetaskrifstofu, "ingfundaskrifstofu og fjármálaskrifstofu. 

 Í 8. gr. sömu laga er fjalla! frekar um hlutverk og verkefnasvi! forseta. Hann 

stjórnar umræ!um og sér um a! allt fari fram me! gó!ri reglu. Hann skal sjá til "ess a! 

störf "ingsins séu í samræmi vi! ákvæ!i stjórnarskrár, "ingskapa og annarra laga. 

Forseti tekur vi! öllum erindum til Al"ingis og annast afgrei!slu "eirra mála er frá 

"inginu eiga a! fara. Forseti sk#rir á "ingfundi frá erindum sem send eru Al"ingi og 

"ingskjölum sem lög! eru fram me!an á "ingfundi stendur. Forseti hefur umsjón me! 

starfi "ingnefnda. Hann getur sett almennar reglur um fundarsköp nefndanna og 

starfsa!stö!u, a! höf!u samrá!i vi! formenn nefnda og "ingflokka. 

 $á er í 1. mgr. 51. gr. starfsmannalaga fjalla! um forseta. $ar segir: 

 

Forseti Al"ingis er í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum "ingsins og tekur 
ákvar!anir um réttindi "eirra og skyldur á sama hátt og rá!herra og 
forstö!umenn stofnana samkvæmt lögum "essum. Forseti Al"ingis fer me! 
"a! vald gagnvart starfsmönnum "ingsins sem fjármálará!herra er fengi! í 3. 
mgr. 9. gr. og 2. mgr. 27. gr. 

 

 Hér á eftir í kafla 6.2.3 ver!ur viki! nánar a! ofangreindri málsgrein. 

 Í 10. gr. "ingskapalaga er fjalla! um forsætisnefnd Al"ingis. Samkvæmt henni 

starfa me! forseta varaforsetar og mynda ásamt honum forsætisnefnd. Forseti stjórnar 

fundum hennar. $ingflokki, sem ekki á fulltrúa í forsætisnefnd, er heimilt, me! 

sam"ykki nefndarinnar, a! tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu á fundum hennar. 

Forsætisnefnd skipuleggur "inghaldi! og gerir starfsáætlun fyrir hvert "ing. $á fjallar 

hún um fjárhagsáætlanir "ingsins og stofnana sem undir Al"ingi heyra og hefur 

umsjón me! al"jó!asamstarfi sem Al"ingi á a!ild a!. Nefndin setur almennar reglur 

um rekstur "ingsins og stjórns#slu. Auk "ess fjallar forsætisnefnd um "au mál sem 

forseti leggur fyrir hana e!a varaforsetar óska a! ræ!a. Ver!i ágreiningur í nefndinni 

sker forseti úr. Forsætisnefnd fer me! "au verkefni sem forsetum Al"ingis hafa veri! 
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falin í ö!rum lögum. Hér er væntanlega einkum átt vi! 3. mgr. 3. gr. laga um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986, en "ar segir: „Forsetar Al"ingis 

gera kjarasamninga vi! starfsmenn Al"ingis.“ 

Í forföllum forseta ganga varaforsetar a! öllu leyti í hans sta!, sbr. 8. gr. 

"ingskapalaga. Varaforsetar eru sex talsins, sbr. 3. gr. "ingskapalaga. 

Verkefnum sem forseta, forsetum e!a forsætisnefnd Al"ingis hefur veri! fali! í 

ö!rum lögum eru: 

• Stjórnarskrá l#!veldisins Íslands, nr. 33/1944, 8. gr.  

• Lög um frambo! og kjör forseta Íslands, nr. 36/1945, 13. gr. 

• Lög um landsdóm, nr. 3/1963, 5., 9., 14. og 43. gr. 

• Lög um samstarfsnefnd Al"ingis og "jó!kirkjunnar, nr. 12/1982, 2. gr.  

• Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna, nr. 94/1986, 3. mgr. 3. gr. 

• Lög um me!fer! opinberra mála, nr. 19/1991, 54. gr. 

• Lög um L#!veldissjó!, nr. 125/1994, 6. gr.  

• Lög um "ingfararkaup al"ingismanna og "ingfararkostna!, nr. 88/1995, 10., 

11., 12. og 15. gr. 

• Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, 51. gr. 

• Lög um umbo!smann Al"ingis nr. 85/1997, 1., 13., 14., 15. gr. 

• Lög um Ríkisendursko!un, nr. 86/1997, 2. 3. 5. og 11. gr.  

• Lög um fjárrei!ur ríkisins, nr. 88/1997, 21. gr. 

• Lög um eftirlaun forseta Íslands, rá!herra, al"ingismanna og 

hæstaréttardómara, nr. 141/2003, 20. gr.  

• Forsetabréf um starfsháttu or!unefndar, nr. 144/2005, 8. gr.  

• Lög um rétt nefndar samkvæmt ályktun Al"ingis til a!gangs a! opinberum 

gögnum um öryggismál, nr. 127/2006, 1. gr. 

• Lög um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjó!enda og um uppl#singaskyldu 

"eirra, nr. 162/2006, 4. gr. 

$egar framangreind ákvæ!i eru sko!u! vekur athygli a! í sumum lögunum er enn 

tala! um forseta „sameina!s Al"ingis“ "ótt Al"ingi hafi starfa! í einni málstofu sí!an 

ári! 1991. 

 $ær reglur sem forsætisnefnd hefur sam"ykkt eru eftirfarandi: 

• Reglur um me!fer! erinda til "ingnefnda frá 5. desember 1994. 

• Reglur um frágang fundarger!a fastanefnda Al"ingis frá 5. desember 1994. 
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• Reglur um áheyrnarfulltrúa á fundum fastanefnda Al"ingis frá 9. nóvember 

1995. 

• Reglur um "ingfararkostna!. Tóku gildi 1. janúar 2008. 

• Reglur um "inglega me!fer! sk#rslna Ríkisendursko!unar frá 12. febrúar 2008. 

• Reglur um a!sto!armenn formanna stjórnmálaflokka og al"ingismanna úr 

Nor!vestur-, Nor!austur- og Su!urkjördæmum frá 14. mars 2008 og breytt 18. 

ágúst 2008 (breytingar eru ekki merktar). 

• Brá!abirg!areglur um opna fundi fastanefnda Al"ingis frá 3. júní 2008. 

 

6.2.2 Skrifstofustjóri Al"ingis 

Skrifstofustjóri Al"ingis telst til embættismanna ríkisins, sbr. 22. gr. laga um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996 (starfsmannalög). Ríkisendursko!andi og 

umbo!sma!ur Al"ingis, ".e. yfirmenn undirstofnana Al"ingis, teljast einnig til 

embættismanna ríkisins samkvæmt sömu grein. Í 11. gr. "ingskapalaga segir: 

 

Forsætisnefnd ræ!ur skrifstofustjóra til sex ára í senn. Hann stjórnar 
skrifstofu Al"ingis og framkvæmdum á vegum "ingsins, hefur umsjón me! 
fjárrei!um "ess og eignum í umbo!i forseta. 
  Skrifstofustjóri situr fundi forsætisnefndar og er forseta og nefndinni til 
a!sto!ar í öllu er var!ar stjórn "ingsins. 
  Skrifstofustjóri ræ!ur a!ra starfsmenn "ingsins. 

 

Me! hli!sjón af "ví sem kom fram hér a! framan í kafla 6.2.1 um a! forseti skeri úr 

ver!i ágreiningur í forsætisnefnd má ætla a! komi forsætisnefnd sér ekki saman um 

rá!ningu skrifstofustjóra geti forseti rá!i! "ví upp á einsdæmi. 

Í athugasemdum vi! 11. gr. frumvarps "ess sem var! a! "ingskapalögum ári! 1991 

kom eftirfarandi fram: „Me! greininni er reynt a! marka sk#rari skil milli yfirstjórnar 

forseta og hinnar daglegu framkvæmdastjórnar, "ar á me!al starfsmannahalds, sem 

ver!ur á hendi skrifstofustjóra.“ Rétt er a! taka fram a! 3. mgr. 11. gr. frumvarpsins 

hljó!a!i "á svo: „Skrifstofustjóri gerir tillögur til forseta um rá!ningu annarra 

starfsmanna "ingsins.“ Henni var breytt ári! 2007 eins og nánar ver!ur viki! a!. 

Eins og fram kom í kafla 6.1 segir eftirfarandi í uppl#singaritinu „Háttvirtur 

"ingma!ur“:  
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Í 9. gr. "ingskapa segir a! forseti Al"ingis hafi „æ!sta vald í stjórns#slu 
"ess“. Skrifstofan heyrir "ví undir hann en skrifstofustjóri Al"ingis stjórnar 
henni í umbo!i forseta. 

 

Hér ver!ur velt upp nokkrum spurningum í tengslum vi! umrædda setningu. Í fyrsta 

lagi er í setningunni vísa! til „skrifstofunnar“ án "ess a! vita! sé hva!a skrifstofu sé átt 

vi!. Af 11. gr. er "ó ljóst a! átt er vi! skrifstofu Al"ingis. $ótt skrifstofa Al"ingis sé 

nefnd fjórum sinnum í lögunum, ".e. í 11., 33., 66., og 77. gr., er hlutverk og 

verkefnasvi! hennar ekki sk#rt skilgreint. $eir efnis"ættir sem fram koma um 

skrifstofu Al"ingis í "ingskapalögum fyrir utan 11. gr. sem fjalla! hefur veri! um, eru 

eftirfarandi: 

• „Heimilt er "ingnefnd a! afla sér sérfræ!ilegrar a!sto!ar vi! afgrei!slu 

"ingmála frá stofnunum e!a einstaklingum utan skrifstofu Al"ingis. Forseti 

setur nánari reglur um "etta efni“, sbr. 33. gr. 

• „Skrifstofan var!veitir afrit allra atkvæ!agrei!slna me! rafeindabúna!i“, sbr. 4. 

málsl. 2. mgr. 66. gr. 

• „Umræ!ur á Al"ingi og "ingskjöl skal prenta í Al"ingistí!indum. Skrifstofa 

Al"ingis annast útgáfu Al"ingistí!indanna“, sbr. 1. mgr. 77. gr. 

$á ber a! nefna a! í lögum um "ingfararkaup al"ingismanna og "ingfararkostna!, 

nr. 88/1995, segir í 15. gr.: 

• „Skrifstofa Al"ingis úrskur!ar um reikninga "á sem al"ingismanni skulu 

endurgreiddir samkvæmt lögum "essum. Vilji al"ingisma!ur ekki una úrskur!i 

skrifstofunnar getur hann skoti! honum til forsætisnefndar sem fellir 

endanlegan úrskur!.“ 

Af "essum ákvæ!um má lei!a a! skrifstofa Al"ingis hafi a.m.k. yfir a! rá!a 

sérfræ!ilegri a!sto!, og a! hún sjái um atkvæ!agrei!slur og útgáfu Al"ingistí!inda, og 

a! hún hafi úrskur!arvald í ákve!nu tilviki. Athygli vekur a! í sí!astnefnda ákvæ!inu 

er ekki kve!i! á um form og efni úrskur!ar og hvernig málsme!fer! skal a! ö!ru leyti 

hátta!. Til samanbur!ar má nefna a! "egar rá!uneyti úrskur!ar í málum "arf "a! a! 

fara eftir stjórns#slulögum, nr. 37/1993. Í "essu sambandi má einnig nefna a! settar 

hafa veri! reglur um "ingfararkostna!. Í reglunum er teki! fram a! "ær séu settar me! 

sto! í "ingfararkaupslögum. Í "ingfararkaupslögum er forsætisnefnd heimilt a! setja 

reglur um nánar tiltekin ákvæ!i, en umræddar reglur taka til mun fleiri atri!a. Í  10. gr. 

"ingskapalaga er hins vegar a! finna almenna heimild til handa forsætisnefnd til 

almennrar reglusetningar: „Nefndin setur almennar reglur um rekstur "ingsins og 
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stjórns#slu.“ Ætla má a! "ingfararkostna!ur teljist til rekstrar "ingsins. Hva! sem "ví 

lí!ur er tilvísunin um a! reglur um "ingfararkostna! séu settar me! sto! í 

"ingfararkaupslögum ekki rétt. Hér er ekki veri! a! líta til sjónarmi!a hvort reglur séu 

í"yngjandi e!a ekki, heldur a!eins hvort formkröfur séu uppfylltar og gæ!i séu höf! a! 

lei!arljósi vi! laga- og reglusetningu. 

Í ö!ru lagi ver!ur or!alagi! „a! stjórna skrifstofunni í umbo!i forseta“ teki! til 

athugunar. $a! hl#tur a! vera erfi!leikum bundi! a! stjórna skrifstofu sem hefur ekki 

sk#rt skilgreint hlutverk og verkefnasvi!. $á er ekki nógu ljóst hva! sé átt vi! me! „í 

umbo!i forseta“. Skulu nú athugasemdir vi! 11. gr. rifja!ar upp, en "ar sag!i: „Me! 

[greininni] er sta!fest a! forseti "ingsins fer me! æ!stu stjórn í "eim málum er lúta a! 

rekstri "ess og stjórns#slu (administration). Hins vegar skal skrifstofustjóri stjórna 

daglegum rekstri, framkvæmdum og fjármálum í umbo!i forseta.“ Hér er ekki nota! 

or!alagi! a! hann stjórni „skrifstofunni“ í umbo!i forseta, heldur a!eins a! hann 

stjórni nánar tilteknum "áttum. $á er ekki viki! a! hugtakinu „umbo!“ í 

athugasemdum vi! 9. gr., en "ar kemur fram eins og á!ur segir: „Me! greininni er 

reynt a! marka sk#rari skil milli yfirstjórnar forseta og hinnar daglegu 

framkvæmdastjórnar, "ar á me!al starfsmannahalds, sem ver!ur á hendi 

skrifstofustjóra.“ $á var 3. mgr. eins og á!ur segir svohljó!andi, ".e. fyrir 

breytingarnar 2007: „Skrifstofustjóri gerir tillögur til forseta um rá!ningu annarra 

starfsmanna "ingsins.“ M.ö.o. ná!i umbo!i! hva! "etta atri!i var!ar ekki lengra en svo 

en a! gera tillögur. Me! hli!sjón af "essu ver!ur a! telja a! sú or!notkun sem notu! er 

í uppl#singaritinu „Háttvirtur "ingma!ur“ sé óljós, ekki síst vegna "ess a! ekki er 

tilgreint í lögum í hverju umbo!i! felst. 

Ver!ur nú viki! nánar a! 3. mgr. 11. gr. "ingskapalaga eftir a! henni var breytt í 

mars ári! 2007. Málsgreinin er nú svohljó!andi: „Skrifstofustjóri ræ!ur a!ra 

starfsmenn "ingsins.“ Í athugasemdum frumvarpsins vi! umrædda grein segir:  

 
Samkvæmt gildandi lögum ræ!ur forseti starfsmenn Al"ingis a! tillögu 
skrifstofustjóra. Lagt er til a! "essu ákvæ!i ver!i breytt "annig a! 
skrifstofustjóri annist rá!ningu starfsmanna "ingsins og er breytingin í 
samræmi vi! "á framkvæmd sem veri! hefur í mörg ár. Er sú skipan sem ger! 
er tillaga um enn fremur í samræmi vi! meginstefnu laga um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, a! forstö!umenn stofnana rá!i 
starfsmenn "eirra. 

 

 Me! hli!sjón af ummælunum má spyrja hvers vegna Al"ingi hafi ekki fari! eftir 

"eim ákvæ!um sem "a! setti sjálfu sér. 
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Í 12. gr. "ingskapalaga segir a! skrifstofustjóri, e!a fulltrúi hans, sitji "ingfundi og 

er forsetum til a!sto!ar. Skrifstofustjóri skuli ásamt forseta sjá um a! sam"ykktir 

"ingsins séu skrásettar og riti forsetinn og skrifstofustjórinn undir "ær. 

Í lögum eru ekki ger!ar sérstakar menntunar- e!a hæfniskröfur til skrifstofustjóra. 

Hins vegar eru í 6. gr. starfsmannalaga tilgreind almenn skilyr!i til "ess a! fá skipun 

e!a rá!ningu í starf. Me!al skilyr!a er almenn menntun og "ar a! auki sú sérmenntun 

sem lögum samkvæmt er krafist e!a e!li málsins samkvæmt ver!ur a! heimta til 

óa!finnanlegrar rækslu starfans. Til samanbur!ar má nefna a! í lögum eru ger!ar 

sérstakar hæfiskröfur til yfirmanna undirstofnana Al"ingis. Ríkisendursko!andi skal 

hafa löggildingu sem endursko!andi, sbr. 2. gr. laga um Ríkisendursko!un, nr. 

86/1997, og umbo!sma!ur Al"ingis skal uppfylla skilyr!i laga til a! mega gegna 

embætti hæstaréttardómara, sbr. 1. gr. laga um umbo!smann Al"ingis, nr. 85/1997. 

 Gylfi Dalmann A!alsteinsson (2007) bendir á a! "ær breytingar sem kynntar voru 

til sögunnar me! hugmyndafræ!i n#skipunar í ríkisrekstri (sjá kafla 3.4) hafi gert rá! 

fyrir a! stjórnendur myndu tileinka sér n#jungar og vi!hafa bestu a!fer!ir í stjórnun. 

Hann vitnar sí!an í 38. gr. starfsmannalaga. Í "eirri grein er kve!i! á um a! rá!herra 

setji sérhverjum forstö!umanni stofnunar erindisbréf "ar sem tilgreind skulu helstu 

markmi! í rekstri stofnunar og verkefni hennar, bæ!i til lengri og skemmri tíma liti!. 

Einnig er kve!i! á um a! forstö!uma!ur beri ábyrg! á "ví a! rekstrarútgjöld og 

rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi vi! fjárlög og a! fjármunir séu n#ttir á 

árangursríkan hátt. Gylfi bendir á a! ekkert sé kve!i! á um í lögunum um "ekkingu 

e!a reynslu í stjórnun æ!stu yfirmanna og sama sé a! segja um erindisbréf til 

forstö!umanna. $ví næst birtir hann úttekt á hæfniskröfum æ!stu yfirmanna 12 

ríkisstofnana samkvæmt "eim lögum sem vi! eiga. Hann bendir á a! athyglisvert sé 

me! hve ólíkum hætti lög um einstakar stofnanir greini frá hæfniskröfum til stjórnenda 

og ekki sé algilt a! krafist sé háskólamenntunar. $á sé athyglisvert a! af "essum 12 

stofnunum gildi um 10 "eirra lög sem sett voru eftir a! hugmyndafræ!i n#skipunar í 

ríkisrekstri var innleidd í opinberan rekstur. Velta megi "ví fyrir sér hvers vegna 

löggjafinn geri ekki sk#rari kröfur til hæfni stjórnenda "egar kemur a! stjórnun. $a! 

væri í anda n#skipunar í ríkisrekstri a! tilgreina me! sk#rari hætti, anna!hvort í lögum 

e!a í erindisbréfi um stjórnunar"áttinn. 

 Önnur ákvæ!i um skrifstofustjóra Al"ingis er a! finna í 2. mgr. 51. gr. 

starfsmannalaga en hún hljó!ar svo:  
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Rá!uneytisstjórar eru í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum rá!uneyta og taka 
ákvar!anir um réttindi "eirra og skyldur á sama hátt og forstö!umenn 
stofnana skv. 9., 11., 13., 17. og 21. gr. Skrifstofustjóri Al"ingis er á sama 
hátt í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum "ingsins, svo og ríkisendursko!andi 
og umbo!sma!ur Al"ingis gagnvart starfsmönnum sínum. 

 

Í næsta kafla ver!ur viki! nánar a! ofangreindri málsgrein. 

 

6.2.3 Verkaskipting forseta Al"ingis og skrifstofustjóra Al"ingis 

Nefna má 51. gr. starfsmannalaga sem dæmi um grein sem „afmynda!ist“ í me!förum 

"ingsins "egar frumvarpi! sem var! a! lögunum var "ar til umfjöllunar. Efnis"átturinn 

var!ar samspil forseta Al"ingis og skrifstofustjóra Al"ingis. Í frumvarpinu hljó!a!i 

greinin svo: 

 
Forseti Al"ingis er í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum "ingsins og tekur 
ákvar!anir um réttindi "eirra og skyldur á sama hátt og rá!herra og 
forstö!umenn stofnana samkvæmt lögum "essum. 
  Rá!uneytisstjórar eru í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum rá!uneyta og 
taka ákvar!anir um réttindi "eirra og skyldur á sama hátt og forstö!umenn 
stofnana skv. 9., 11., 13., 17. og 21. gr. 

 

 Í athugasemdum vi! greinina sag!i eftirfarandi: 

 

Í 1. mgr. er a! finna hli!stætt ákvæ!i og nú er í 35. gr. laga nr. 38/1954. 
  Rá!herrar eru a! sjálfsög!u forstö!umenn hvers rá!uneytis í skilningi 
laganna, en í 2. mgr. er gert rá! fyrir a! rá!uneytisstjórar komi í "eirra sta! 
"egar um er a! ræ!a #msar minni háttar ákvar!anir er var!a starfsmenn 
rá!uneyta. 

 

 Meiri hluti efnahags- og vi!skiptanefndar lag!i til breytingar á 51. gr. „sem snúa a! 

stö!u Al"ingis og stofnana "ess innan ríkisvaldsins“, sbr. nefndarálit meiri hlutans 

($ingskjal 886, 1995–1996). Breytingatillagan fólst í "ví a! bæta n#jum málsli!um vi! 

bá!ar málsgreinarnar. Breytingatillagan var sam"ykkt og er 51. gr. "ví svohljó!andi 

(málsli!irnir sem bættust vi! upprunalegan frumvarpstexta eru feitletra!ir): 

 

 Forseti Al"ingis er í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum "ingsins og tekur 
ákvar!anir um réttindi "eirra og skyldur á sama hátt og rá!herra og 
forstö!umenn stofnana samkvæmt lögum "essum. Forseti Al"ingis fer me! 
"a! vald gagnvart starfsmönnum "ingsins sem fjármálará!herra er 
fengi! í 3. mgr. 9. gr. og 2. mgr. 27. gr. 
  Rá!uneytisstjórar eru í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum rá!uneyta og 
taka ákvar!anir um réttindi "eirra og skyldur á sama hátt og forstö!umenn 
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stofnana skv. 9., 11., 13., 17. og 21. gr. Skrifstofustjóri Al"ingis er á sama 
hátt í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum "ingsins, svo og 
ríkisendursko!andi og umbo!sma!ur Al"ingis gagnvart starfsmönnum 
sínum. 

 

 Í ofannefndri grein er vísa! í a!rar greinar. Ver!ur nú leitast vi! a! sk#ra út "ær 

tilvísanir, ".e. í fyrsta lagi 3. mgr. 9. gr., í ö!ru lagi 2. mgr. 27. gr., og í "ri!ja lagi 9., 

11., 13., 17. og 21. gr.: 

 

3. mgr. 9. gr.: Valdi! sem fjármálará!herra er fengi! í 3. mgr. 9. gr., tengist heimild 

forstö!umanna stofnana til a! grei!a einstökum starfsmönnum vi!bótarlaun vegna 

sérstakrar hæfni er n#tist í starfi e!a sérstaks álags í starfi, svo og fyrir árangur. 

Samkvæmt nefndri 3. mgr. getur fjármálará!herra a! eigin frumkvæ!i m.a. breytt 

ákvör!unum forstö!umanna um vi!bótarlaun ef "ær brjóta í bága vi! reglurnar sem 

hann á a! setja samkvæmt sömu grein. Fjármálará!herra getur jafnframt afnumi! 

heimild einstakra forstö!umanna til a! ákvar!a starfsmönnum vi!bótarlaun ef 

rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunar er ekki í samræmi vi! fjárlög.  

Me! hinu n#ja ákvæ!i er forseta Al"ingis fengi! "etta vald í hendur „gagnvart 

starfsmönnum "ingsins“. Skrifstofustjóri Al"ingis telst "á til „forstö!umanna 

stofnana“, "annig a! taki hann ákvör!un um a! grei!a einstökum starfsmönnum 

Al"ingis vi!bótarlaun getur forseti Al"ingis breytt ákvör!un hans ef "ær brjóta í bága 

vi! reglur sem hann hefur sett. Forsetinn getur einnig afnumi! heimild skrifstofustjóra 

til a! ákvar!a starfsmönnum vi!bótarlaun ef rekstrarútgjöld og rekstarafkoma 

stofnunar er ekki í samræmi vi! fjárlög. 

 

2. mgr. 27. gr.: Valdi! sem fjármálará!herra er fengi! í 2. mgr. 27. gr. tengist 

tímabundinni brottvikningu embættismanns vegna meintra misfellna hans í starfi en í 

1. mgr. 26. gr. er kve!i! á um a! stjórnvald sem skipar í embætti veitir og tímabundna 

lausn frá "ví. Vald fjármálará!herra skv. 2. mgr. 27. gr. felst nánar tilteki! í "ví a! 

skipa nefnd sérfró!ra manna til a! rannsaka mál embættismannsins svo a! uppl#st 

ver!i hvort rétt sé a! veita honum lausn a! fullu e!a láta hann taka aftur vi! embætti 

sínu. Auk "ess a! skipa nefndina, skipar fjármálará!herra formann hennar og 

varamann hans. $á segir í ákvæ!inu: „A!rir nefndarmenn taka sæti í nefndinni í hvert 

sinn og skal annar "eirra tilnefndur af "eim rá!herra sem í hlut á en hinn af samtökum 

ríkisstarfsmanna sameiginlega. Ef samtökin koma sér ekki saman skal fjármálará!herra 

skipa nefndarmanninn án tilnefningar.“ 
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Af starfsmönnum "ingsins er a!eins einn embættisma!ur, ".e. skrifstofustjóri 

Al"ingis, sbr. 22. gr. starfsmannalaga. Me! hinu n#ja ákvæ!i er forseta Al"ingis 

fengi! "a! vald a! skipa nefnd sem rannsaka á mál embættismannsins vegna meintra 

misfellna í starfi. $a! sem veldur hins vegar vandkvæ!um er a! veri! er a! fela forseta 

Al"ingis vald sem á rætur a! rekja til skipunar „stjórnvalds“ í embætti e!a veitingu 

lausnar frá "ví um stundarsakir. Sá a!ili sem ræ!ur skrifstofustjóra í embætti er hins 

vegar forsætisnefnd, en ver!i ágreiningur í nefndinni sker forseti úr. Hér ver!ur ekki 

fjalla! um hi! lögfræ!ilega álitaefni hver sé stjórns#sluleg sta!a forsætisnefndar, ".e. 

hvort hún geti hugsanlega talist stjórnvald í skilningi stjórns#sluréttar. 

Hva! skipun annarra nefndarmanna var!ar er ljóst a! enginn rá!herra á í hlut "egar 

starfsmannamál "ingsins eru til umræ!u og "ví er ekki ljóst hvernig skipa á nefndina. 

 

9., 11., 13., 17. og 21. gr.: Í umræddum greinum er fjalla! um #msar 

heimildir/ákvar!anir forstö!umanna, ".e. a! grei!a einstökum starfsmönnum 

vi!bótarlaun (9. gr.), a! ákve!a orlofstöku starfsmanna (11. gr.), a! ver!a vi! óskum 

starfsmanns um sveigjanlegan vinnutíma (13. gr.), a! ákve!a vinnutíma starfsmanna 

(17. gr.) og a! veita áminningu (21. gr.). 

Me! hinu n#ja ákvæ!i er skrifstofustjóra fengi! "etta vald gagnvart starfsmönnum 

"ingsins, svo og ríkisendursko!andi og umbo!sma!ur Al"ingis gagnvart sínum 

starfsmönnum. Hva! skrifstofustjóra "ingsins var!ar stangast "essar n#ju 

valdheimildir hans á vi! valdheimildir forseta Al"ingis skv. 1. málsl. 1. mgr. "ar sem 

segir a! forseti Al"ingis er í fyrirsvari gagnvart starfsmönnum "ingsins og tekur 

ákvar!anir um réttindi "eirra og skyldur á sama hátt og rá!herra og forstö!umenn 

stofnana samkvæmt lögum "essum. 

 

6.3 Samanbur!ur vi! Danmörk, Finnland og Sví"jó! 

Í "essum kafla ver!ur ger!ur samanbur!ur á nánar tilteknum "áttum skipulags og 

stjórnunar Al"ingis vi! "jó!"ing Dana, Finna og Svía. Ákve!i! var a! sleppa 

"jó!"ingi Nor!manna. Helgast "a! af "ví a! norska "ingi! er eina "ingi! á 

Nor!urlöndunum sem enn starfar í tveimur deildum (Lög"ingi! og Ó!als"ingi!). Ári! 

2007 voru "ó sam"ykktar breytingar "ess efnis a! leggja af umrædda tvískiptingu en 

"eirri vinnu mun ekki ljúka fyrr en í október 2009 (Norden, 2007). Líklegt er a! sú 

breyting hafi í för me! sér breytingar á skipulagi og stjórnun "ingsins í ví!ara 

samhengi. 
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 Samanbur!urinn tekur til eftirfarandi "átta: 

• Hvar í lögum eru ákvæ!i um stjórns#slu "ingsins? 

• Hvernig er forsætisnefnd (e!a æ!sta stjórn "ingsins) samsett? 

• Hvernig fer ákvar!anataka fram í forsætisnefnd? 

• Hva!a a!ili er efstur í skipuritinu? 

• Hvernig fer val á skrifstofustjóra fram? 

Einkum ver!ur stu!st vi! stjórnarskrá og "ingskapalög vi!komandi landa, auk 

uppl#singa af heimasí!um "inganna. Á!ur en leitast ver!ur vi! a! svara fyrrnefndum 

spurningum ver!ur viki! almennt a! skipulagi, stjórnun og helstu n#jungum í danska, 

finnska og sænska "inginu: 

• Danmörk: Í formála árssk#rslu danska "ingsins fyrir ári! 2001 er sagt frá 

vi!amikilli endurskipulagning á stjórns#slu danska "ingsins í kjölfar skipunar 

n#rrar stjórnar (management board). Eitt af a!alhlutverkum n#ju stjórnarinnar 

hafi veri! a! innlei!a n#ja skipulagi! í samvinnu vi! a!ra stjórnendur og 

starfsfólk. $ar a! auki hafi stjórnin unni! a! "ví a! móta framtí!ars#n og stefnu 

fyrir komandi ár. Teki! var fram a! nau!synlegt væri a! skipulag og stjórnun 

stjórns#slunnar gæti tryggt hagkvæma n#tingu au!linda til a! ná tilsettum 

markmi!um. $#!ingarmiki! væri a! la!a a! og halda í hæft starfsfólk me! "ví 

a! bjó!a upp á gó!a starfsa!stö!u og gefa "ví kost á a! "róa í sífellu 

sérfræ!ilega og persónulega hæfni sína. $á væri mikilvægt a! tryggja a! 

framtí!ar"róun stjórns#slunnar leg!i ekki a!eins áherslu á hef!bundna 

fjármálastjórn heldur einnig á yfirvega!a og heilsteypta stefnu sem tæki 

skilvirk vinnuferli og trygg! starfsmanna me! í reikninginn. Næsta skref væri 

a! setja af sta! verkefni var!andi markmi!a- og árangursstjórnun og 

gæ!ast#ringu (quality control). Sí!ar í sk#rslunni er sagt frá "ví a! 

forsætisnefnd hafi ákve!i! a! kynna n#tt stjórnskipulag. Deildum hafi veri! 

fækka!, n#rri stjórn (management board) hafi veri! komi! á fót og stjórns#slan 

hafi veri! skipulög! me! markvissari dreifingu á hæfni og ábyrg!. Til a! 

tryggja bestu virkni hins n#ja skipulags hafi samvinnunefndin (cooperation 

committee) ákve!i! a! setja á fót nokkra starfshópa sem samanstó!u af 

starfsfólki og stjórnendum úr allri stjórns#slunni. Markmi! starfshópanna hafi 

a!allega veri! a! fá starfsfólk til a! taka "átt í innlei!ingu n#ja skipulagsins og 

tryggja breidd samstarfs "vert á deildir. Allir starfsmenn hafi fengi! tækifæri á 

a! taka "átt í hinum #msu hópum og hafi áhuginn veri! mikill. Nokkrar tillögur 



 111 

og rá!leggingar frá starfshópum hafi "egar veri! n#ttar. Hva! lagasetningu 

var!ar er í árssk#rslunni teki! fram a! langtímaáætlun um löggjafarvinnu og 

samræmingu á starfsemi "ingsalar og nefnda hafi or!i! mikilvægari. Nokkrir 

samningar hafi tekist milli "ings og fyrri ríkisstjórnar um a! bæta gæ!i 

lagasetningar. Sú vinna hafi leitt til breytinga á "ingskapalögum bæ!i ári! 1999 

og 2001. N#ja ríkisstjórnin hafi fullvissa! "ingi! um a! sú vi!leitni mundi 

halda áfram. $á er teki! fram a! vinnan vi! a! tryggja gæ!i lagasetningar muni 

halda áfram í forsætisnefnd "ingsins og "ingskapanefnd. Sí!an segir a! "ingi! 

vilji ver!a "ekkt fyrir hágæ!a innri uppl#singar til a! au!velda starfsfólki á 

öllum stigum skipulagsheildarinnar a! taka ígrunda!ar ákvar!anir og bera 

ábyrg! á a!ger!um sínum. Verkefnahópur sé nú starfandi sem vinni a! tillögu 

a! stefnu um innri bo!skipti í "inginu. Til a! "róa samvinnu "vert yfir 

skipulagsheildina er lagt til a! notast ver!i vi! verkefnahópa í meira mæli til a! 

leysa verkefni. Loks er í sk#rslunni birt yfirlit yfir forgangsverkefni, skipt í 

eftirfarandi "rjá flokka: 1) stu!ningur vi! "ingstörf, 2) "jónusta vi! "ingmenn, 

stjórnun, starfsfólk, fjármál og byggingar, og 3) uppl#singar um starfsemi 

"ingsins. $á kemur fram í yfirlitinu hvar verkefnin eru stödd, ".e. hvort "au séu 

n#, í vinnslu e!a loki! (Folketinget, 2001). Í árssk#rslu danska "ingsins 2007 

koma fram uppl#singar um framtí!ars#n og gildi "ingsins, listi yfir "au 

markmi! sem ná!ust og ná!ust ekki á árinu, sundurli!a! eftir "remur flokkum. 

Einn flokkur var!ar neytendur (almenning), annar verkefni og ferla og sá "ri!ji 

starfsfólk. Um er a! ræ!a stefnumi!u! verkefni og svi! sem eru mæld. $á er 

viki! a! "eim verkefnum sem eiga a! hefjast á næsta ári (Folketinget, 2007a). 

• Finnland: Í október 2007 ákva! finnska "ingi! a! fá a!sto! rá!gjafarfyrirtækis 

til a! kanna "örfina á a! "róa stjórns#slu "ingsins og bestu lei!ina a! "ví 

marki. Verkefni! var kynnt á fundi sem norrænu "ingforsetarnir áttu í 

nóvember 2007 (Parliament of Finland, 2008).  

• Sví"jó!: Sænska "ingi! fór í ákve!nar breytingar ári! 2006 var!andi skipulag 

og vinnuferla. $ær fólust m.a. í aukinni áherslu á rannsóknir og 

framtí!armálefni, sem og eftirfylgni vi! ákvar!anir "ingsins og mat á "eim 

(Sveriges Riksdag, 2007). 
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Hvar í lögum eru ákvæ!i um stjórns$slu "ingsins? 

• Ísland: Íslensku "ingskapalögin hafa ekki a! geyma sérstakan kafla um 

stjórns#slu "ingsins, heldur eru ákvæ!in í I. kafla um "ingskipan. 

• Danmörk: 17. kafli dönsku "ingskapalaganna nefnist „Stjórns#sla "ingsins og 

undirstofnanir "ess“. 

• Finnland: 7. kafli finnsku "ingskapalaganna nefnist „Stjórns#sla "ingsins“. 

• Sví"jó!: 9. kafli sænsku "ingskapalaganna nefnist „Ákvæ!i var!andi starfsfólk 

og stjórnun“. Einnig eru í gildi lög (2000:419) „med instruktion för 

riksdagsförvaltningen“. 

  

Hvernig er forsætisnefnd (e!a æ!sta stjórn "ingsins) samsett? 

• Ísland: Í 10. gr. "ingskapalaga kemur fram a! me! forseta starfi varaforsetar 

og myndi ásamt honum forsætisnefnd. Samkvæmt 3. gr. eru varaforsetar sex 

talsins. Me! breytingum sem ger!ar voru á "ingskapalögum ári! 1992 var "eim 

fjölga! úr fjórum í sex. Í greinarger! me! breytingafrumvarpinu kom fram a! 

breytingin mi!a!i a! "ví a! gera öllum "ingflokkum kleift a! fá a!ild a! 

forsætisnefnd en "ó "annig a! höf! væri hli!sjón af "ingstyrk flokkanna. 

• Danmörk: Samkvæmt "ingskapalögum velur "ingi! forsætisnefndina sem 

samanstendur af forseta og allt a! fjórum varaforsetum, auk fjögurra "ingritara. 

• Finnland: Í 4. gr. "ingskapalaga er fjalla! um kosningu forseta og varaforseta. 

Í 34. gr. finnsku stjórnarskrárinnar kemur fram a! varaforsetar séu tveir, og a! 

forsætisnefnd (Speaker´s Council) samanstandi af forseta, varaforsetum og 

formönnum nefnda. $á ber "ess a! geta a! í 7. kafla finnsku "ingskapalaganna 

(um stjórns#slu "ingsins) er í 72. gr. mælt fyrir um skrifstofunefndina (office 

commission) sem sjá á um stjórns#slu "ingsins. Nefndin samanstendur af 

forseta, varaforsetum og fjórum "ingmönnum sem "ingi! k#s sín á me!al, auk 

fjögurra varamanna "eirra.  

• Sví"jó!: Í 5. gr. 1. kafla "ingskapalaga kemur fram a! stjórn "ingsins (Riksdag 

Board) samanstandi af forseta, sem gegnir formennsku, og 10 ö!rum 

"ingmönnum sem "ingi! k#s sín á me!al. Á heimasí!u sænska "ingins kemur 

fram a! varaforsetarnir "rír, fulltrúar stjórnmálaflokka sem eru ekki me!limir 

nefndarinnar, og skrifstofustjóri, geti teki! "átt í umræ!um í nefndinni 

(Sveriges Riksdag, e.d.). 
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Hvernig fer ákvar!anataka fram í forsætisnefnd? 

• Ísland: Ver!i ágreiningur í forsætisnefnd sker forseti úr. 

• Danmörk: Í 17. kafla dönsku "ingskapalaganna um stjórns#slu "ingsins er 

fjalla! um #mis verkefni forsætisnefndar, t.d. reglusetningu. Einnig er fjalla! 

um #msar ákvar!anir forseta. Stundum er mælt fyrir a! forseti "urfi a! hafa 

samrá! vi! varaforseta og eftir atvikum vi! a!ra a!ila á!ur en ákvar!anataka 

fer fram. Stundum "arf einnig sam"ykki "ingskapanefndar. 

• Finnland: Á heimasí!u "ingsins kemur fram a! forsætisnefnd skipuleggi og 

sam"ykki dagskrá "ingfunda og önnur málefni sem tengjast nái! starfsemi 

"ingfunda. Nefndin gefi einnig út almennar lei!beiningar um nefndastörf og 

gegni hlutverki rá!gjafara!ila gagnvart forseta um málefni sem hann tekur 

ákvör!un um. Teki! er fram a! forsætisnefnd komi saman fyrir hvern "ingfund 

(Parliament of Finland, e.d.). Í 6. gr. "ingskapalaga eru skyldur forsætisefndar 

raktar í 15 li!um. Í lok greinarinnar er fjalla! um heimild forseta til a! taka 

brá!abirg!aákvör!un um málefni sem undir nefndina heyrir "egar ekki er unnt 

a! beina málefninu til hennar vegna br#nna ástæ!na. Brá!abirg!aákvör!unin 

skuli lög! fyrir forsætisnefnd til sta!festingar svo fljótt sem unnt er. Hva! 

skrifstofunefndina var!ar skal hún samkvæmt 72. gr. "ingskapalaga hafa 

tilskilinn meirihluta og "urfa fimm nefndarmenn a! vera vi!staddir. Í "eim 

tilvikum "egar atkvæ!i falla jafnt ræ!ur atkvæ!i forseta. Nefndinni er einnig 

heimilt a! taka ákvar!anir me! fjórum nefndarmönnum séu "eir sammála. 

Skrifstofustjóri auk nokkurra annarra sem tilheyra "ingskrifstofunni geta lagt 

mál fyrir nefndina. Sé mál innan valdsvi!s skrifstofunefndar svo a!kallandi, a! 

ekki gefst tími til a! kynna "a! í nefndinni, skal forseti taka 

brá!abirg!aákvör!un. Brá!abirg!aákvör!unin skal borin undir 

skrifstofunefndina til sam"ykkis eins fljótt og au!i! er. Í 73. gr. eru skyldur 

skrifstofunefndarinnar tilgreindar í níu li!um.  

• Sví"jó!: Í gildi eru sérstök lög um stjórns#slu sænska "ingsins, ".e. „Lag 

(2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen.“ $ar eru ítarleg ákvæ!i 

um verkefnasvi! stjórnar "ingsins og skrifstofustjóra.  
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Hva!a a!ili er efstur í skipuritinu? 

• Ísland: Skrifstofustjóri Al"ingis. 

• Danmörk: Skipurit danska "ingsins er óhef!bundi!, ".e. "a! sn#r á hli!inni. 

$a! skiptist annars vegar í stjórnun og hins vegar í deildir/einingar. Hvorki 

forseti né forsætisnefnd er hluti af skipuritinu. Skrifstofustjóri er efsti ma!ur í 

stjórnunarhlutanum. 

 

 

 

Mynd 14. Skipurit danska "ingsins 

 

 

• Finnland: $ingskrifstofan (parliamentary office) er efst í skipuritinu og skiptist 

í nokkrar einingar. Skrifstofustjóri er æ!sti yfirma!ur "ingskrifstofunnar. $ótt 

skrifstofan heyri undir svokalla!a kanslaranefnd, er sú nefnd ekki hluti af 

skipuritinu. Í 74. gr. "ingskapalaga er fjalla! um "ingskrifstofuna. Hún skal sjá 
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til "ess a! skapa og vi!halda "eim a!stæ!um a! "ingi!, sem opinber stofnun, 

geti sinnt verkefnum sínum. $ingskrifstofan er há! eftirliti 

skrifstofunefndarinnar. Settar hafa veri! reglur um "ingskrifstofuna 

(reglemente för riksdagens kansli, 1987/320).  

 

 

Mynd 15. Skipurit finnska "ingsins 

 

 

• Sví"jó!: Stjórn "ingsins er efst í skipuritinu, en hún samanstendur af forseta og 

10 "ingmönnum (varaforsetar eru ekki hluti af stjórninni). Hún er yfir 

stjórns#slu "ingsins og gerir áætlanir um starfsemi "ingsins. Beint undir 

stjórnina heyrir sérstakt rá! um málefni "ingmanna (The Council for Members' 

Affairs). Skrifstofustjóri "ingsins er yfirma!ur rá!sins. Rá!i! sér um 

stjórns#sluleg málefni sem hafa sérstaka "#!ingu fyrir "ingmenn, eins og 

húsnæ!i, fer!aheimildir og tæknibúna!. Auk skrifstofustjóra á einn "ingma!ur 

úr hverjum flokki sæti í rá!inu. 
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Mynd 16. Skipurit sænska "ingsins 

 

Hvernig fer val á skrifstofustjóra fram? 

• Ísland: Forsætisnefnd ræ!ur skrifstofustjóra. Forseti getur "ó rá!i! "ví upp á 

sitt einsdæmi "ví ver!i ágreiningur í forsætisnefnd sker forseti úr. 

• Danmörk: Í dönsku "ingskapalögunum eru ekki ákvæ!i um rá!ningu 

skrifstofustjóra. Sí!ast "egar augl#st var eftir skrifstofustjóra fékk "ingi! til 

li!s vi! sig rá!gjafarfyrirtæki (Folketinget, 2007b). Hins vegar liggja fyrir 

uppl#singar um hvernig brottrekstri skrifstofustjóra er hátta!. Ári! 2000 ákva! 

"ingskapanefnd danska "ingsins (udvalget for forretningsordenen) a! reka 

skrifstofustjórann vegna áralangrar og útbreiddrar óánægju me!al starfsmanna 

me! stjórnunarstíl hans. Ákvör!unin hafi veri! tekin á grundvelli samdóma 

álits forsætisnefndar "ingsins. $etta kemur fram á vefmi!li Børsen 
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(„Folketingets direktør“, 2000). Ákvör!unin hafi ekki veri! án kostna!ar "ar 

sem skrifstofustjórinn er opinber starfsma!ur og eigi rétt á sem samsvarar 

"remur árslaunum auk eftirlauna. Forsætisnefnd ná!i samkomulagi vi! hann 

um a! hann fengi sem samsvari fjórum og hálfum árslaunum auk eftirlauna – 

samtals 6,2 milljónir danskra króna. 

• Finnland: Í 2. mgr. 16. gr. finnsku "ingskapalaganna kemur fram a! "ingi! 

skuli kjósa skrifstofustjóra (Secretary General) eftir a! tilkynnt hefur veri! um 

lausa stö!u og skrifstofunefnd (Office Commission) hefur skila! umsögn um 

umsækjendur. Sé um nokkra umsækjendur a! ræ!a, skuli kosning fara fram. $á 

kemur fram í 75. gr. a! skrifstofustjóri, sem kosinn er af "inginu, skuli gegna 

hlutverki ritara "ingsins og yfirmanns "ingskrifstofunnar. Sé embætti 

skrifstofustjóra laust, e!a sé hann/hún forfalla!ur, skuli varaskrifstofustjóri 

framkvæma skyldur skrifstofustjóra. Sé varaskrifstofustjóri einnig forfalla!ur 

skuli forseti bjó!a einstaklingi vi! hæfi a! framkvæma skyldur skrifstofustjóra. 

• Sví"jó!: Skrifstofustjóri er kosinn af "inginu. Hann ber ábyrg! á og st#rir 

stjórns#slunni í samræmi vi! tilskipanir (directives) og lei!beiningareglur frá 

stjórn "ingsins. Hann gegnir einnig hlutverki "ingritara (clerk of the chamber). 

Skrifstofustjóri n#tur a!sto!ar nokkurra a!ila a!alskrifstofunnar (Secretariat). 

(Sveriges Riksdag, 2008a). Samkvæmt 1. gr. 9. kafla k#s "ingi! "ingritara. 

Kosning hans er leynileg. $ingritari sér um um a! "ingfundir séu skrásettir. $á 

gengur hann frá ákvör!unum "ingsins og a!sto!ar forseta í starfsemi "ingsins 

einnig a! ö!ru leyti.  

 

 

Af "essum samanbur!i sést a! í "ingskapalögum Dana, Finna og Svía eru sérstakir 

kaflar um stjórns#slu "ingsins á me!an ákvæ!i um stjórns#slu Al"ingis eru í kaflanum 

um "ingskipan. Í "essu sambandi er vert a! geta sk#rslu sem Hansard Society gaf út 

ári! 2006 "ar sem m.a. var fjalla! um skipulagsbreytingar innan breska "ingsins. 

Hansard Society er sjálfstæ! (non-profit) bresk stofnun sem sinnir rannsóknum og 

fræ!slu á svi!i stjórnmála og hefur a! markmi!i a! styrkja "ingl#!ræ!i og hvetja til 

meiri a!komu almennings a! stjórnmálum. Kjarni starfseminnar felst í reglunni um a! 

samfélagi! sé árangursríkast "egar borgararnir séu í samskiptum vi! stofnanir og 

fulltrúa "eirra í hinu l#!ræ!islega ferli. Í sk#rslunni kemur fram a! skilin milli 

ábyrg!arinnar á a! reka starfsemina í "inginu á snur!ulausan hátt, og ábyrg!arinnar á 
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a! reka "ingi! sem stóra stofnun og eina heild, væru óljós. Mikilvægt væri a! skilja a! 

"essi tvö hlutverk. $á var einnig teki! fram a! almennt skorti stefnumi!a!a hugsun í 

"inginu (Ettinghausen, 2006). 
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7 Samantekt 

Í "essari ritger! hefur veri! fjalla! um #msa "ætti sem snúa a! Al"ingi. Fyrst var 

byrja! á "ví a! rekja tilefni ritger!arinnar í fjórum "áttum. $ví næst var fjalla! á 

fræ!ilegan hátt um vi!fangsefni!, frá sjónarhóli lögfræ!i, stjórnmálafræ!i og 

stjórnunarfræ!i. Sú umfjöllun var nau!synlegur grundvöllur til a! unnt væri a! r#na í 

skipulagsheildina Al"ingi, skipulag "ess og stjórnun. Sjónarhóll lögfræ!i var dreginn 

fram til a! sko!a lagaumhverfi Al"ingis og hvernig me!fer! lagafrumvarpa er hátta!. 

Sjónarhóll stjórnmálafræ!i var dreginn fram "ar sem Al"ingi er einn mikilvægasti 

vettvangur stjórnmálanna. Sjónarhóll stjórnunarfræ!i var sí!an dreginn fram til a! 

víkka út hina hef!bundnu s#n á Al"ingi. Ver!ur nú rannsóknarspurningm svara! og 

helstu ni!urstö!ur dregnar saman. A! lokum ver!a ger!ar tillögur til frekari rannsókna 

á "essu svi!i.  

 

Hver er stefna Al"ingis a! "ví er var!ar skipulag og stjórnun "ess? 

Af heildarmynd Al"ingis má draga ályktanir um stefnu "ess. Al"ingi vir!ist ekki hafa 

sett sér stefnu um skipulag og stjórnun. Eina stefnan sem vita! er um er 

starfsmannastefna Al"ingis. $egar n#tt skipulag var innleitt ári! 2006 var ekki viki! a! 

neinni stefnu í "ví sambandi. Breytt skipulag var heldur ekki rökstutt me! vi!hlítandi 

hætti, ".e. hvers vegna breytingarnar voru ger!ar, hvers vegna "ær voru nau!synlegar 

og í hverju „aukin skilvirkni“ fælist. Hugsanlegt er a! stjórnendur Al"ingis telji "a! 

ekki í verkahring sínum a! setja stefnu umfram "ann ramma sem kemur fram í 

"ingskapalögum. Í Danmörku kom frumkvæ!i! a! skipulagsbreytingum frá 

forsætisnefnd, en hér á landi var frumkvæ!i! í höndum skrifstofustjóra, og sam"ykkti 

forsætisnefnd tillögur hans. 

 

Hvernig er lagaákvæ!um um skipulag og stjórnun Al"ingis hátta!? 

Lagaákvæ!i um skipulag og stjórnun Al"ingis eru ósk#r um margt, t.d. um 

verkaskiptingu forseta Al"ingis og skrifstofustjóra Al"ingis. Ekki er nægilega sk#rt 

hva! felst í or!alaginu „a! stjórna Skrifstofu Al"ingis í umbo!i forseta“. Heppilegra 

hef!i veri! a! hafa sérstakan kafla í "ingskapalögum um stjórns#slu "ingsins – eins og 

er í Danmörku, Finnlandi og Sví"jó! – í sta! "ess a! hafa ákvæ!in í I. kafla laganna 

um "ingskipan.  
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$rátt fyrir a! mörg ákvæ!i um skipulag og stjórnun Al"ingis séu ósk#r er ákvæ!i 

10. gr. "ingskapalaga sk#rt, ".e. a! ver!i ágreiningur í forsætisnefnd sker forseti úr. 

Ver!ur a! telja a! slík skipan sé ekki í anda l#!ræ!is. Í Finnlandi er forseti "ingsins í 

fyrirsvari fyrir tvær nefndir, ".e. annars vegar forsætisnefnd og hins vegar 

stjórns#slunefnd, en "a! gefur til kynna a! sk#r skil séu á milli "ingstarfa og 

stjórns#slu. Í stjórns#slunefndinni fer ákvar!anataka fram me! atkvæ!agrei!slu. $á eru 

í dönsku "ingskapalögunum ákvæ!i "ess efnis a! forseti "urfi a! hafa samrá! vi! 

varaforseta og eftir atvikum a!ra a!ila á!ur en ákvar!anataka fer fram. 

Í kafla 7 var "versögn 51. gr. starfsmannalaga rakin. $á var einnig viki! a! röngum 

lagatilvísunum í reglum forsætisnefndar í kafla 1. 

 

Hversu fagleg er stjórnun Al"ingis? 

Í íslensku "ingskapalögunum er ekki kve!i! á um a! vi! "ingi! skuli starfa yfirstjórn 

skrifstofu Al"ingis. $ví má ætla a! skrifstofustjóri á hverjum tíma geti teki! ákvör!un 

um hverjir og hversu margir eigi sæti í henni a! eigin vild. Burtsé! frá lögmæti 

yfirstjórnarinnar er athyglisvert a! í núverandi yfirstjórn á hvorki lögfræ!ingur né 

sérfræ!ingur í stjórnun "ar sæti. $á er ekki kve!i! á um hlutverk hennar né samspil 

hennar og yfirstjórnar forseta, ".e. forsætisnefndar. 

Til a! átta sig á hversu fagleg stjórnun Al"ingis er, ver!ur a! hafa í huga a! æ!sti 

yfirma!ur stjórns#slu "ingsins er stjórnmálama!ur. Hér á landi er venja a! "eir sem 

hafa átt langan "ingferil a! baki, og hafa jafnvel gegnt rá!herraembætti, ver!i forsetar. 

$rátt fyrir a! hér sé "ví um a! ræ!a atvinnustjórnmálamenn er ekki hægt a! líta á "á 

sem faglega stjórnendur. Hins vegar er mikilvægt a! ger!ar séu faglegar kröfur til 

"eirra sem eiga a! sjá um rekstur Al"ingis. Nánast hvert sem liti! er, eru ger!ar auknar 

faglegar kröfur enda hefur flækjustig og hra!i samtímans aukist verulega me! tilkomu 

#missa tæknin#junga og al"jó!avæ!ingar og "ví mikilvægt a! djúpur skilningur á 

vi!fangsefninu sé til sta!ar. Úttekt Gylfa Dalmann á menntunar- og hæfniskröfum 

#missa forstö!umanna samkvæmt lagaákvæ!um gefur til kynna a! "rátt fyrir 

stefnuyfirl#singu ríkisstjórnarinnar um n#skipan í ríkisrekstri endurspeglist hún ekki í 

lögum sem sett voru eftir a! sú yfirl#sing kom fram.  

$ar sem löggjöf á hverjum tíma er mikilvæg fyrir samkeppnishæfni "jó!ar, ættu 

ekki sí!ri kröfur a! vera ger!ar til stjórnenda "jó!"inga um a! stjórna á árangursríkari 

og samkeppnishæfari hátt en veri! hefur. Einn "áttur altækrar gæ!astjórnunar felst í 

"ví a! spyrja sífellt hvernig megi gera hlutina betur. 
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Hversu fagleg eru vinnubrög! Al"ingis a! "ví er var!ar lagasetningu og eftirlit? 

Velta má upp "eirri spurningu hvort margnefnd afgrei!sla Al"ingis á "ingmálum í júní 

2006 hafi talist til faglegra vinnubrag!a. $ótt samsta!a sé um mál krefst frágangsvinna 

oft mikils tíma og vandvirkni. $a! kemur í hlut starfsfólks Al"ingis a! ganga frá 

"ingskjölum. Oft liggja fyrir vi!amiklar breytingartillögur sem gera "arf grein fyrir. 

Verkefnastjórnunarfræ!in fjallar um gæ!i, tíma og mannafla. Sé ætlunin a! uppfylla 

tiltekin gæ!amarkmi! er gert rá! fyrir ákve!num tíma og mannafla. $urfi a! fl#ta 

verkinu "arf aukinn mannafla. $urfi a! skera ni!ur mannafla, "arf aukinn tíma. Í 

umræddu tilviki má segja a! af "ví a! gæ!amarkmi! skorti hafi umrædd regla 

verkefnastjórnunar ekki veri! höf! a! lei!arljósi. Takmörk hljóta a! vera fyrir "ví 

hversu miki! álag er hægt a! leggja á starfsfólk "ingsins.  

Í rannsóknarhlutanum var ger! könnun á vi!veru "ingmanna í nefndum vi! 

afgrei!slu mála úr fastanefndunum tólf á 135. löggjafar"ingi fram a! sumarhléi. 

Hlutfall vi!veru "ingmanna vi! afgrei!slu mála var 77,4%. Sú tala segir a!eins til um 

vi!veru "ingmanna á ákve!num tímapunkti. Mætingarhlutfall í nefndum á heildina 

liti! getur "ví veri! meira e!a minna, en á!ur en mál er afgreitt hefur yfirleitt veri! 

funda! nokkrum sinnum um "a!. $á ver!ur einnig a! gera "ann fyrirvara a! 

hugsanlegt er a! "eir sem skrifa undir nefndarálit, einkum "eir sem ekki eiga fast sæti í 

vi!komandi nefnd, hafi veri! fengnir til a! koma inn á fundinn a!eins í "ví augnami!i 

a! vera vi! afgrei!sluna, og hafi "ví ekki a!komu a! vi!komandi máli a! ö!ru leyti. 

$ví er hugsanlegt a! hlutfall varamanna (8,3%) gefi ekki raunsanna mynd. Hva! sem 

"ví lí!ur hl#tur a! vera umhugsunarvert hvort vi!veruhlutfall "ingmanna vi! 

afgrei!slu mála úr nefndum sé ásættanlegt og teljist til faglegra vinnubrag!a. Líklegt er 

a! kenningin um "inglega einokunarhringi eigi hér vi!, ".e. a! "ingmenn 

stjórnarflokka framselji vald til formanna og varaformanna nefnda sem samkvæmt 

hef! koma úr rö!um stjórnarflokkanna, og "ví skipti vi!vera annarra stjórnarli!a í 

nefndum minna máli. $á er umhugsunarvert a! yngri "ingmenn eru hlutfallslega oftar 

fjarstaddir afgrei!slu mála. Hlutfall vi!veru "ingmanna 60 ára og eldri er 85% á me!an 

hlutfall vi!veru "ingmanna 39 ára og yngri er 67,9%. Til samanbur!ar var vi!vera vi! 

lokaatkvæ!agrei!slu lagafrumvarpa mæld, og var hlutfall vi!veru 76,1%. 

Í inngangskafla var fjalla! um ábendingar umbo!smanns um meinbugi á lögum, og 

ábendingar Ríkisendursko!unar um vankanta á hinu íslenska rammafyrirkomulagi 

fjárlagager!ar og a! verklagsregla í tengslum vi! aukafjárveitingar bryti í bága vi! 

stjórnarskrá, lög og regluger!. Hva! ábendingar umbo!smanns var!ar eru "ingmenn 
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me!vita!ir um a! gæ!um lagasetningar sé ábótavant, samanber tilvitnanir í ræ!ur 

"eirra. Engu a! sí!ur vir!ist vera líti! a!hafst. T.d. hefur Al"ingi ekki leita! sk#ringa á 

"ví hvers vegna hnökrar á íslenskri löggjöf séu mun fleiri en annars sta!ar á 

Nor!urlöndum. Me! hli!sjón af "ví a! ekki hefur veri! nægilega vanda! til löggjafar 

um #mislegt var!andi starfsemi Al"ingis er e!lilegt a! spyrja hvort búast megi vi! 

betri gæ!um annarra laga. Hva! var!ar gæ!i eftirlits Al"ingis felst vandamáli! e.t.v. í 

"eim misskilningi a! eftirlit eigi fyrst og fremst a! vera í höndum 

stjórnarandstö!unnar. Athyglisvert er a! "ingi! skuli ekki breg!ast vi! ábendingum 

Ríkisendursko!unar me! meira afgerandi hætti. 

Í hnotskurn benda ni!urstö!ur rannsóknarinnar til "ess a! Al"ingi hafi óljósa stefnu 

a! "ví er var!ar skipulag og stjórnun "ess. Ekki er a! finna uppl#singar um a! a!fer!ir 

stjórnunarfræ!innar, samanber t.d. markmi!asetning, gæ!astjórnun, verkefnastjórnun 

og "ekkingarstjórnun, séu nota!ar á markvissan hátt í starfsemi "ingsins. $á eru 

ákvæ!i "ingskapalaga og starfsmannalaga, sem fjalla um skipulag og stjórnun, ósk#r 

um margt og stangast jafnvel á. Loks er vinnubrög!um "ingsins var!andi lagasetningu 

og eftirlit ábótavant. Gagnr#na umræ!u og eftirfylgni skortir.  

Arter (2000) bendir á a! Al"ingi hafi veri! 20 til 30 árum á eftir ö!rum norrænum 

"jó!"ingum seint á 9. áratugi 20. aldar. Er hugsanlegt a! núverandi sta!a Al"ingis 

kristallist í "ví a! enn er tala! um forseta „sameina!s Al"ingis“ í nokkrum lögum "ótt 

"ingi! hafi starfa! í einni málstofu frá árinu 1991? A.m.k. gefur "a! til kynna a! 

lagasetningarferli! sé ekki nægilega kerfisbundi!. 

Í ritger!inni var fjalla! lítillega um vinnubrög! og venjur. Áhugavert væri a! r#na 

betur í menningu Al"ingis og kanna hvort, og "á a! hva!a leyti, hún er frábrug!in 

menningu í "jó!"ingum hinna Nor!urlandanna.  

 Eins og fram kom í kafla 5.1.3 hefur veri! komi! á fót nefnd "riggja lögfræ!inga til 

"ess a! gera úttekt á eftirlitshlutverki Al"ingis, lagaheimildum og framkvæmd, bera 

"a! saman vi! stö!u og n#lega "róun í nágrannalöndum og leggja fram hugmyndir um 

hugsanlegar breytingar. Velta má "ví upp hvort ekki hef!i veri! æskilegra a! nálgast 

nefndaskipanina me! "verfaglegri hætti eins og stjórnunarfræ!in leggja áherslu á, 

"annig a! teki! sé tillit til fleiri sjónarmi!a. 
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