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1  Inngangur  

Sá sem þetta ritar hefur um árabil stýrt opinberri stofnun með liðlega 120 starfsmönnum. 

Margvísleg sýslan með starfsmannamál og ábyrgð á þeim hefur því verið umtalsverður þáttur 

í daglegum störfum. Þá hefur almennur vinnuréttur ásamt opinberum starfsmannarétti verið 

meðal námskeiða í meistaranámi. Þar með var nærtækt að haga vali á ritgerðarefni þannig að 

hin fræðilega rannsókn hefði snertiflöt við sameinað starfssvið og áhugasvið höfundarins.  

 Ein veigamesta réttarheimild opinbers starfsmannaréttar er lög nr. 70/1996 um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins, hér eftir oftast nefnd starfsmannalög, skammstafað stml. eftir því 

sem henta þykir. Í lögunum er meðal annars að finna afmarkaða kafla um upphaf starfs, 

réttindi, skyldur og lok starfs. Að ráði varð að beina sjónum að hinu síðastnefnda, þ.e. 

réttarreglum sem gilda þegar ríkisstarfsmenn láta af starfi. Þessar reglur gerbreyttust með 

gildistöku laganna, 1. júlí 1996, að því leyti að afnumin var hin svokallaða æviráðning, sem 

lengi hafði verið við lýði. Með ríkisstarfsmönnum er hér átt við þá sem skipaðir eru, settir eða 

ráðnir í þjónustu ríkisins til lengri tíma en eins mánaðar, enda sé starf þeirra aðalstarf, sbr. 

gildissvið starfsmannalaganna. Samkvæmt þeirri afmörkun eru störf forseta Íslands, ráðherra 

og alþingismanna utan umfjöllunarsviðsins. Hið tvíþætta heiti ritgerðarinnar skírskotar til þess 

að starfsmannalögin skipa ríkisstarfsmönnum í tvo meginflokka; annars vegar 

„embættismenn“1 sem veitt er lausn frá embætti þegar þeir láta af störfum, og hins vegar 

„aðra starfsmenn en embættismenn,“ en þar ræðir um starfslok. Um þá sem tilheyra 

síðarnefnda hópnum er einnig jöfnum höndum rætt sem almenna ríkisstarfsmenn til 

aðgreiningar frá embættismönnum. Hugtakið starfslok á sér ennfremur víðari merkingu og 

                                                 
1 Í 1. mgr. 22. gr. stml. eru embættismenn skilgreindir þannig: „Embættismenn teljast samkvæmt lögum þessum 
einvörðungu þeir starfsmenn ríkisins sem taldir eru upp hér á eftir:  
   1. Skrifstofustjóri Alþingis, ríkisendurskoðandi og umboðsmaður Alþingis. 
   2. Forsetaritari, ráðuneytisstjórar og skrifstofustjórar í Stjórnarráði, sendiherrar og sendifulltrúar í 
utanríkisþjónustunni. 
   3. Hæstaréttardómarar, skrifstofustjóri Hæstaréttar og héraðsdómarar. 
   4. Biskup Íslands, vígslubiskupar, prófastar og prestar þjóðkirkjunnar. 
   5. Ríkissaksóknari, vararíkissaksóknari og saksóknarar. 
   6. Ríkislögmaður, ríkissáttasemjari og umboðsmaður barna. 
   7. Sýslumenn, ríkislögreglustjóri, aðstoðarríkislögreglustjórar, lögreglustjórar og aðstoðarlögreglustjórar, 
skólastjóri Lögregluskóla ríkisins, forstjóri Útlendingastofnunar og lögreglumenn. 
   8. Tollstjórinn í Reykjavík og tollverðir. 
   9. Forstjóri fangelsismálastofnunar, forstöðumenn fangelsa og fangaverðir. 
   10. Ríkisskattstjóri, skattrannsóknastjóri ríkisins, yfirskattanefndarmenn sem hafa það starf að aðalstarfi og 
skattstjórar. 
   11. … 
   12. Yfirdýralæknir. 
   13. Forstöðumenn ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja, áður ótaldir.“ 

Samkvæmt 2. mgr. 22. gr. stml. birtir fjármálaráðherra fyrir 1. febrúar ár hvert í Lögbirtingablaðinu lista yfir þá 
starfsmenn er falla undir 13. tölul. 1. mgr. Sjá ennfremur „Listi yfir forstöðumenn 15. janúar 2009“, 
http://www.fjarmalaraduneyti.is,  þar sem tilteknir eru 145 forstöðumenn, sundurliðaðir eftir ráðuneytum.  
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tekur þá til beggja hópanna um þann gjörning að bundinn er endi á ráðningarsamband 

einstaklings í tiltekið starf hjá ríkinu. Í þessu samhengi nær starf yfir hvort sem er embætti eða 

almennt starf. Rétt er að minna á að veiting starfs er mismunandi; embættismenn eru skipaðir 

eða settir í embætti en almennir starfsmenn ráðnir í starf samkvæmt ráðningarsamningi. 

Ónefndur er þriðji hópurinn sem lögin taka til, þ.e. þeir ríkisstarfsmenn sem skipaðir voru eða 

ráðnir í störf ótímabundið og án gagnkvæms uppsagnarfrests fyrir gildistöku 

starfsmannalaganna. Verða þeir nefndir „eldri ríkisstarfsmenn“ þar sem þörf er á aðgreiningu.  

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði laganna, 3. mgr., fer um starfslok þeirra að mestu eftir sömu 

reglum og gilda um embættismenn. Í samræmi við þetta ber að jafnaði að skilja vísanir 

ritgerðarinnar til starfsloka embættismanna svo, að þær taki einnig til eldri ríkisstarfsmanna án 

þess að slíkt sé sérstaklega tekið fram.  

 Samhliða yfirferð um efnisreglur er lögð áhersla á að greina og skýra með hvaða hætti 

málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttarins reisa skorður við því hvernig stjórnvöld beita 

heimildum fyrrnefndra laga og almenns vinnuréttar við starfslok ríkisstarfsmanns. Hin 

fræðilega greining byggir mjög á dómaframkvæmd og álitum umboðsmanns Alþingis. Til 

grundvallar ritgerðinni liggur meðal annars yfirferð allra Hæstaréttardóma og álita 

umboðsmanns Alþingis, sem snerta efnið, allt frá gildistöku starfsmannalaga til 1. desember 

2009. Þá er, eftir því sem við á, stuðst við álitsgerðir nefndar skv. 27. gr. stml. frá sama 

tímabili.2   Ennfremur er litið til réttarframkvæmdar í Danmörku að því leyti sem  hliðstæður í 

löggjöf gefa efni til. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að með hinni heildstæðu yfirferð dóma 

og álita skapist ný þekking eða a.m.k. gleggri skilningur á réttarreglum um starfslok 

ríkisstarfsmanna.  Óhjákvæmilegt er rúmsins vegna að takmarka stjórnsýsluréttarlega 

umfjöllun ritgerðarinnar við valdar reglur. Er hún að því leyti afmörkuð við þær skráðu og 

óskráðu reglur sem algengast virðist að reyni á í framkvæmd.  Í því sambandi skal til dæmis 

bent á að reglur um vanhæfi, valdmörk stjórnvalda og rökstuðning og efni hans liggja utan 

efnissviðs ritgerðarinnar.  

 Framsetning efnis miðast við að lesandi þekki stjórnsýslulögin, þ.e. lög nr. 37/1993, 

skammstöfuð ssl., og kunni skil á helstu hugtökum og undirstöðuatriðum íslensks 

stjórnsýsluréttar. Þar eð ritgerðin er ofin úr þráðum starfmanna- og stjórnsýsluréttar varð í 

upphafi að taka afstöðu til þess hvort réttarsviðið ætti fremur að ráða niðurröðun efnis. Varð 

ofaná að láta hið fyrrnefnda ráða kaflaheitum.  Efnisskipan ritgerðarinnar að öðru leyti dregur 

                                                 
2 Um er ræða nefnd sérfróðra manna sem rannsakar mál embættismanns sem veitt hefur verið lausn um 
stundarsakir og á nefndin að upplýsa hvort rétt sé að veita lausn að fullu eða láta viðkomandi taka aftur við 
embætti – sjá umfjöllun í kafla 5.5.3.  
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dám af því að hún megi öðrum þræði nýtast sem aðgengilegt yfirlitsrit um þau atvik og 

aðstæður sem leitt geta til þess að ríkisstarfsmaður láti af starfi. Ritgerðin skiptist í sex 

aðalkafla sem allir hafa bæði inngang og samantekt.  Í meginefni hvers kafla er jafnóðum 

leitast við að draga fram helstu álitamál er efnið varðar og gera þeim nokkur skil. Fáein valin 

efni, sem vakið höfðu sérstakan áhuga höfundar fyrirfram, fá ítarlega umfjöllun án þess þó að 

raska byggingu ritgerðarinnar að öðru leyti.  Má þar nefna endurnýjun tímabundinna 

ráðningarsamninga og hversu með skuli fara þegar  ástæða uppsagnar er rekstrarlegs eðlis en 

val á viðkomandi starfsmanni byggist á atriðum sem varða framgöngu hans í starfi  

sérstaklega. 

Þegar þessum inngangi sleppir er í fyrstu fjallað um starfslok sem koma til vegna 

persónulegra atriða sem varða starfsmann og ekki verða rakin til aðstæðna eða atvika í 

starfinu sjálfu. Þá kemur kafli um starfslok sem ráðast af fyrirfram gefnum tímamörkum um 

ráðningu, skipun eða setningu, og ennfremur er þar fjallað um þau sérstöku sjónarmið sem 

kunna að gilda um uppsögn á reynslutíma. Þessu næst taka við efnismestu kaflarnir, þar sem 

annars vegar er fjallað um starfslok sem leiða af breytingum á skipulagi og starfsemi, og hins 

vegar þegar starfsmaður brýtur svo af sér að hann fær ekki gegnt starfinu lengur. Nær hið 

síðarnefnda yfir tvo kafla og fer um þá kaflaskiptingu eftir því hvort um er að ræða brot gegn 

skyldum samkvæmt starfsmannalögum fyrst og fremst, ellegar hvort brotið telst til 

refsiverðrar háttsemi samkvæmt almennum hegningarlögum nr. 19/1940. Síðasti kaflinn, að 

lokaorðum frátöldum, er fremur knöpp umfjöllun um starfslokasamninga en þar er í raun 

komið út fyrir starfsmannalögin og gætu slíkir samningar út af fyrir sig verið umfangsmikið 

sjálfstætt rannsóknarefni.  Á hinn bóginn þótti ekki viðeigandi að sneiða með öllu hjá þeim 

vegna skyldleikans við starfslok sem ráðið er til lykta með stjórnvaldsákvörðun.  Helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar eru dregnar saman í lokaorðum hennar.   
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2  Persónulegar aðstæður/atvik 

 
2.1  Inngangur 

Í þessum fyrsta efniskafla ritgerðarinnar eru tekin fyrir starfslok sem verða að ósk starfsmanns 

eða vegna þess að grundvallarskilyrði vinnusambandsins hafa brostið. Með því er átt við atvik 

á borð við að starfsmaður yfirgefi starfið fyrirvaralaust, glati almennu hæfi til að gegna því 

eða hverfi yfir móðuna miklu.  

  

2.2  Ósk um starfslok 

Starfsmannalögin gera að sjálfsögðu ráð fyrir að þær aðstæður komi upp að starfsmaður 

ríkisins óski sjálfur eftir að láta af störfum án þess að um frekari málatilbúnað sé að ræða. Eigi 

almennur ríkisstarfsmaður í hlut veitir 1. mgr. 46. gr. stml. honum rétt til að „[...] segja upp 

störfum eftir því sem mælt er fyrir í ráðningarsamningi.“  Meginreglan er að almennir 

ríkisstarfsmenn séu ráðnir með gagnkvæmum þriggja mánaða uppsagnarfresti sbr. 1. mgr. 41. 

gr. stml. Engu að síður er heimilt að semja um annan uppsagnarfrest í kjarasamningi.3  Þá 

getur uppsagnarfrestur verið styttri á svokölluðum reynslutíma, sem sama grein heimilar 

aðilum  að semja um, og ennfremur ef tímabundinn ráðningarsamningur hefur 

uppsagnarákvæði sbr. 2. mgr. 41. gr. stml.  Uppsagnarréttur starfsmannsins er þó ekki 

fortakslaus því að skv. 2. mgr. 46. gr. stml. er forstöðumanni stofnunar heimilt að lengja 

uppsagnarfrest í allt að sex mánuði „[...] ef svo margir leita lausnar samtímis eða um líkt leyti 

í sömu starfsgrein innan stofnunar að til auðnar um starfrækslu þar mundi horfa ef beiðni hver 

um sig væri veitt.“ 

 Í 3. tölul. 25. gr. stml. er gert ráð fyrir að embættismaður eigi þess kost að fá  lausn úr 

starfi samkvæmt eigin beiðni með vísan til 37. gr. laganna. Í 1. mgr. síðarnefndu greinarinnar 

er kveðið á um að vilji embættismaður biðjast lausnar skuli hann gera það með þriggja 

mánaða fyrirvara nema „[...] ófyrirsjáanleg atvik hafi gert hann ófæran um að  gegna 

embættinu“  eða viðkomandi stjórnvald samþykkir skemmri frest.  Í 2. mgr. 37. gr. stml. er 

hliðstætt ákvæði um embættismenn og gildir um almenna ríkisstarfsmenn þegar margir leita 

lausnar samtímis í sömu starfsgrein.  Í báðum tilvikum kveða lögin á um, að ef heimildar til 

                                                 
3 Sjá „Uppsagnarfrestur“ (í dreifibréfi fjármálaráðuneytis) þar sem segir meðal annars: „Ákvæði um 
uppsagnarfrest er ekki að finna í kjarasamningum við stéttarfélög opinberra starfsmanna, þ.e. félög sem starfa á 
grundvelli laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 en þ. á. m. eru aðildarfélög BHM, BSRB 
og KÍ. Um uppsagnarfrest er aftur á móti samið í kjarasamningum annarra stéttarfélaga, þ.e. félaga sem starfa á 
grundvelli laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 en þ.á m. eru aðildarfélög ASÍ. Samkvæmt þeim getur 
uppsagnarfrestur verið skemmri en þrír mánuðir og allt upp í 6 mánuði en það veltur á starfsaldri og/eða lífaldri 
viðkomandi starfsmanns.“  
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að lengja uppsagnarfrest er neytt, þá skuli sú ákvörðun tilkynnt embættismanni eða almennum 

ríkisstarfsmanni „[...] svo fljótt sem verða má og eigi síðar en þegar sex vikur eru eftir af 

upphaflegum uppsagnarfresti.“  

 Benda má á þann blæbrigðamun sem er á uppsögn almenns starfsmanns og lausnarbeiðni 

embættismanns. Uppsögn er einhliða yfirlýsing um slit ráðningarsambandsins en 

lausnarbeiðni krefst atbeina stjórnvaldsins, sbr. 31. gr. stml. um að lausn skuli veita skriflega 

með tilgreindum ástæðum og nánari skilmálum.4  

 

2.3  Brotthvarf 

Ekki er loku fyrir það skotið að starfsmaður ríkisins yfirgefi starf sitt án þess að tilkynna það 

eða óska formlega eftir starfslokum.  Í starfsmannalögunum eru engin ákvæði um hvernig 

með skuli fara í slíkum tilvikum.  Samkvæmt almennum vinnurétti hvílir ráðningarsamband 

aðila á þeim grundvallarforsendum að vinnuveitandinn geldur kaup fyrir vinnuframlag 

launþegans.5  Bresti önnur hvor forsendan, vinnuframlagið eða kaupið, telst það 

ógildingarástæða samkvæmt ólögfestum reglum samningaréttar.6 Heimfært á 

ráðningarsamning getur hvor aðilinn sem er brugðist við slíkum forsendubresti með því að 

rifta samningnum að því leyti sem eftir er að efna hann.  Með öðrum orðum, ef starfsmaður 

hverfur úr starfi þá getur vinnuveitandinn rift samningnum þegar í stað.7  Ljóst er þó að slíka 

reglu er ekki unnt að yfirfæra fyrirvaralaust á ríkið í hlutverki vinnuveitandans þar eð ekki 

verður vikist undan málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga þegar um starfslok er að ræða.8  Þar 

koma einkum til álita rannsóknarreglan sbr. 10. gr. ssl. og andmælareglan sbr. 13. gr. sömu 

                                                 
4 Sjá til hliðsjónar Viðar Má Matthíasson: „Nokkrir þættir um réttarstöðu ríkisstarfsmanna“, bls. 222. Þótt þar sé 
vísað til ákvæða eldri starfsmannalaga á samanburðurinn jafnt við í dag.   
5 Jens Kristiansen: Grundlæggende Arbejdsret, bls. 19. Þó getur launþegi krafist þeirra launa sem honum ber 
samkvæmt samningi, án vinnuframlags, ef vinnuveitandinn hefur skýrlega afþakkað það. Til dæmis er algengt að 
vinnuframlag sé afþakkað að hluta eða öllu í kjölfar uppsagnar meðan uppsagnarfrestur er að líða. Sjá ennfremur  
Hrd. 8. nóvember 2007 (159/2007) þar sem samið hafði verið um sjálfvirka endurnýjun ráðningarsamnings.   
6 Sjá t.d. Pál Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 302. Einnig má benda á Hrd. 29. mars. 2007 (524/2006) þar sem 
segir í héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna hans: „Í lögum nr. 19/1979 er ekki veitt bein 
heimild til fyrirvaralausra slita ráðningarsamnings.  Almenna reglan er sú að slíkum samningum skal sagt upp 
með ákveðnum fyrirvara.  Í fræðunum er þó talið að slík heimild sé til.  Í sjómannalögum nr. 35/1985 er að finna 
heimildir í 23. og 24. gr. til fyrirvaralausra slita.  Má lýsa þeim reglum með orðunum veruleg vanefnd og 
brostnar forsendur.  Eru þessar heimildir taldar gilda í öllum vinnusamningum, þannig að unnt sé að slíta þeim 
fyrirvaralaust við aðstæður sem lýsa má með þessum hugtökum.“   
7 Sjá til hliðsjónar ummæli í UA  23. maí 2001 (2970/2000) þar sem segir: „Í almennum vinnurétti er talið að 
vinnuveitanda sé unnt að rifta ráðningarsamningi, m.ö.o. að víkja starfsmanni fyrirvaralaust úr starfi, vegna 
verulegra vanefnda hans á skyldum sínum samkvæmt samningnum eða annarra alvarlegra brota starfsmanns í 
starfi. Sé riftun lögmæt er vinnuveitanda ekki skylt að fylgja umsömdum eða lögbundnum ákvæðum um 
uppsagnarfrest.“ Sjá einnig: Ruth Nielsen: Lærebog i Arbejdsret, bls. 271-273. 
8 Til dæmis segir svo í UA  23. maí 2001 (2970/2000): „Riftun felur í sér lok samnings og ef talið yrði að ríkið 
geti í einhverjum tilvikum gripið til þess úrræðis verður ekki annað séð en við undirbúning og töku slíkrar 
ákvörðunar þyrfti að fylgja þeim stjórnsýslureglum sem við eiga.“ 
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laga.  Í starfsmannalögunum er auk þess kveðið sérstaklega á um andmælaréttinn eftir því sem 

við á sbr. 21., 26. og 44. gr.    

 Á hitt er og að líta við aðstæður sem þessar hlýtur stjórnvaldið að eiga þess kost að beina 

málinu í einhvern þann farveg er starfsmannalögin bjóða.  Brotthvarfi starfsmannsins má, að 

minnsta kosti í fyrstu, jafna til ólögmætra fjarvista úr vinnu.  Gera lögin þá ráð fyrir að 

brugðist sé við með áminningu og þá eftir atvikum  uppsögn eða lausn úr embætti í kjölfarið 

en um þessi atriði verður fjallað sérstaklega síðar, sbr. 5. kafla um brot á starfsskyldum. Slíka 

málsmeðferð verður ennfremur að telja í betra samræmi við meðalhófsregluna, sbr. 12. gr. 

ssl., en að beita hugsanlegri riftunarheimild með vísan til samningaréttar. Hér má einnig taka 

undir með umboðsmanni Alþingis í UA 23. maí 2001 (2970/2000) þar sem hann bendir á, að 

með tilliti til þeirrar réttarverndar sem ákvæðum 21. gr. stml.9 er ætlað að veita, verði almennt  

að túlka vafa um hvort þau eigi við starfsmanninum í vil og að „[...] ef ástæða íhlutunar í 

ráðningarsamband starfsmanns við ríkið á rætur að rekja til aðstæðna eða atvika er varða 

starfsmann sjálfan og þau eru þess eðlis að honum er unnt að bæta þar úr verður að telja 

veruleg líkindi á að þau falli undir ákvæðið.“  Þá má einnig vísa til UA 5. október 2007 

(4949/2007)10 þar sem umboðsmaður áréttar að reglur starfsmannalaga geri ráð fyrir að 

starfslokum ríkisstarfsmanna sé ráðið til lykta með skýrum og glöggum hætti þannig að ljóst 

sé hver lagagrundvöllurinn er og við hvaða tíma þau miðist.  

 

2.4  Brestur á hæfi 

2.4.1 Almennt 

Í 1. mgr. 6. gr. stml. eru talin upp í sex liðum almenn hæfisskilyrði til þess að fá skipun eða 

ráðningu í starf hjá ríkinu. Skorti á að eitthvert skilyrðanna sé uppfyllt telst viðkomandi bresta 

almennt hæfi til starfsins og getur hann þá ekki að lögum hlotið skipun eða ráðningu.11 

Skilyrðin eru eftirfarandi: 

 

                                                 
9 Í lagagreininni segir svo:  „Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við 
löglegt boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, hefur ekki náð fullnægjandi árangri í 
starfi, hefur verið ölvaður að starfi eða framkoma hans eða athafnir í því eða utan þess þykja að öðru leyti 
ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar veita honum skriflega 
áminningu. Áður skal þó gefa starfsmanni kost á að tala máli sínu ef það er unnt.“ 
10 Í þessu máli hafði prófessor við Háskóla Íslands verið synjað um launalaust leyfi meðan hann gegndi öðru 
starfi en ekki var gengið frá starfslokum að öðru leyti en því að prófessorinn var tekinn af launaskrá.   
11 Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um hvort almenn hæfisskilyrði til þess að hljóta setningu í embætti geti verið 
rýmri að einhverju leyti sbr. blaðagreinar Sigurðar Líndals: „Að íslenzkir sé lögmenn og sýslumenn á landi 
voru“, bls. 2,  og Ásmundar Helgasonar: „Er heimilt að setja útlending í embætti seðlabankastjóra“, bls. 2.  
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1.   Átján ára aldur. Þó má víkja frá þessu aldurslágmarki um störf samkvæmt námssamningi, 
ræstingastörf, sendilsstörf eða önnur svipuð störf. Einstök ákvæði í lögum, þar sem annað 
aldurstakmark er sett, skulu haldast. 

2.   Lögræði. Þó gildir lögræðiskrafan ekki þegar undanþága er gerð skv. 1. tölul. 
3.   Nauðsynleg heilbrigði, andleg og líkamleg, til þess að gegna þeim starfa sem hverju sinni er 

um að ræða. 
4.   Íslenskur ríkisborgararéttur. Þó má ráða ríkisborgara frá öðrum ríkjum Evrópska 

efnahagssvæðisins eða aðildarríkjum stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða 
Færeyjum til starfa með sömu kjörum og íslenska ríkisborgara. Einnig má víkja frá þessu 
ákvæði þegar um er að ræða aðra erlenda ríkisborgara ef sérstaklega stendur á. 

5.   Almenn menntun og þar að auki sú sérmenntun sem lögum samkvæmt er krafist eða eðli 
málsins samkvæmt verður að heimta til óaðfinnanlegrar rækslu starfans. 

6.   Fjárforræði, ef starfi fylgja fjárreiður, svo sem gjaldkera- eða innheimtustörf, eða ef svo er fyrir 
mælt í lögum eða sérstök ástæða þykir til að gera þá kröfu. 
 

Í 2. mgr. 6. gr. kemur fram það skilyrði til viðbótar að umsækjandi hafi ekki „[...] hlotið dóm 

fyrir refsiverðan verknað, slíkan sem um ræðir í 1. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga.“12  

 Fari svo að einhvern, sem þegar er í starfi, bresti almennt hæfi vegna atvika sem síðar 

koma til, telst hann ekki að lögum hæfur til að gegna starfinu og ber þá viðkomandi 

stjórnvaldi að segja honum upp starfi eða eftir atvikum veita lausn úr embætti sé um 

embættismann að ræða. Kveða starfsmannalögin afdráttarlaust á um þetta að því er varðar 

embættismenn sbr. 2. tölul. 25. gr. Yrði embættismanninum þá veitt lausn skv. 31. gr. stml. 

sem kveður á um  að stjórnvald, er skipar mann í embætti, veiti honum lausn frá því nema 

öðruvísi sé sérstaklega mælt í lögum.  Af samanburði við 3. mgr. 29. gr. stml., sem segir að 

víkja skuli embættismanni frá án fyrirvara við þær aðstæður er þar greinir,13 má álykta að 

lausn skuli veita þegar í stað eftir að brestur á hæfi liggur fyrir.  Starfsmannalögin kveða ekki 

sérstaklega á um hvernig fara skuli með brest á hæfi hjá almennum ríkisstarfsmanni en með 

skírskotun til eðlis málsins,  samanburði við embættismenn og með hliðsjón af ákvæðum 45. 

gr. stml.14 verður að telja að stjórnvaldi beri skylda til að rifta ráðningarsamningi án tafar við 

þessar aðstæður.  Við undirbúning slíkrar ákvörðunar, svo og ef stjórnvald hyggst leysa 

embættismann frá störfum vegna brests á hæfi, er það bundið af málsmeðferðarreglum 

stjórnsýslulaga svo sem rannsóknarreglu og reglu um andmælarétt.  

                                                 
12 Í hegningarlagagreininni segir: „Nú fremur opinber starfsmaður refsiverðan verknað og má þá í sakamáli á 
hendur honum svipta hann heimild til að rækja starfann, ef hann telst ekki lengur verður eða hæfur til þess.“ 
13 Í lagagreininni er vísað til þess að embættismaðurinn hafi játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem 
ætla má að hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga. 
14 Í grein þessari segir: „Starfsmanni skal víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur verið sviptur með 
fullnaðardómi rétti til að gegna því starfi. Nú hefur starfsmaður verið sviptur þeim rétti með dómi í héraði, og 
skal þá í þeim dómi kveða á um hvort það ákvæði hans skuli þegar koma til framkvæmdar eða fresta því þar til 
ráðið verður hvort honum skuli skjóta til æðra dóms eða þar til úrlausn æðra dóms er fengin. Starfsmanni skal og 
víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem ætla má að hefði í 
för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga.“ 
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 Að frátöldum dómi um réttindasviptingu, sbr. 2. mgr. 6. gr. stml., og heilsubresti, sem 

fjallað verður um í næstu grein, koma í reynd fyrst og fremst tvö atriði til greina sem valdið 

geta ótvíræðum bresti á almennu hæfi. Þar er átt við lögræði sbr. 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. stml. 

og fjárforræði sbr. 6. tölul. sömu greinar. Missir lögræðis, þ.e. sjálfræðis eins og  sér, fjárræðis 

eins og sér eða hvors tveggja á sér aðeins stað með dómsúrskurði sbr. II. kafla lögræðislaga 

nr. 71/1997.  Sjaldnast ætti því að leika vafi á því hvort uppi er brestur á hæfi 

ríkisstarfsmanns. Önnur tilvik eru þó ekki með öllu útilokuð. Misferli í skóla gæti uppgötvast 

eftirá með þeim afleiðingum að prófskírteini yrði afturkallað.15 Ef hæfi skv. 5. tölul. 1. mgr. 6. 

gr. stml. hefur oltið á þeirri menntun sem skírteinið átti að sanna, myndi við þessar aðstæður 

vera leiddur í ljós brestur á hæfi.  Ennfremur getur verið að tiltekið próf eitt og sér nægi ekki 

heldur þurfi sérstakt starfsleyfi sbr. lögvernduð starfsheiti á borð við lækna og kennara í leik-, 

grunn- og framhaldsskólum. Í þeim tilvikum er ekki óhugsandi að starfsmaður missi 

starfsleyfi vegna misferlis, sbr. t.d. 1. mgr. 15. gr. laga nr. 41/2007 um landlækni, þar sem 

segir að landlæknir geti að tilteknum skilyrðum uppfylltum ákveðið að læknir skuli sviptur 

starfsleyfi að fullu eða tímabundið. Þar með væri kominn fram brestur á almennu hæfi. Þá er 

hugsanlegt að íslenskur ríkisborgararéttur eða annar áskilinn ríkisborgararéttur skv. 4. tölul. 1. 

mgr. 6. gr. stml. gæti tapast.16 

 

2.4.2 Heilsubrestur 

Í 3. tölul. 1. mgr. 6. gr. stml. er kveðið á um að starfsmaður skuli hafa til að bera nauðsynlega 

heilbrigði, andlega og líkamlega, til að gegna starfi sínu. Um mörk hins nauðsynlega 

heilbrigðis er nánar fjallað í sérkaflanum um embættismenn en hvað almenna ríkisstarfsmenn 

áhrærir er útfærsluna að finna í kjarasamningum.  Heilsubrestur er meðal þeirra atriða sem 

bundið geta endi á starf í embætti skv. 4. tölul. 25. gr. stml. Nánari skilyrðum er lýst í 30. gr. 

og er meginreglan sú að embættismanni skal veita lausn hafi hann verið frá störfum vegna 

sjúkdóma eða slysa samfellt í meira en eitt ár, nema læknir votti að líkur séu á að hann ná 

fullum bata innan næstu þriggja mánaða.  Fyrir almenna ríkisstarfsmenn er viðmiðunin sem 

hér segir, sbr. t.d. samhljóða ákvæði í 12. kafla kjarasamninga bæði Kennarasambands Íslands 

og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga við fjármálaráðherra:  

                                                 
15 Sbr. „Meintur ritstuldur á Bifröst í rannsókn“, bls. 2, þar sem rætt er um meintan ritstuld brautskráðs 
lögfræðings og m.a. vitnað er til þess að ritgerð laganema við HÍ hafi eitt sinn verið úrskurðuð ógild af slíkum 
ástæðum.  
16 Til dæmis gæti starfsmaður hafa fengið tímabundið leyfi frá störfum án launa, jafnvel í einhver ár, og á meðan 
aflað sér ríkisborgararéttar í landi utan Evrópu og afsalað sér þeim íslenska. 
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Ef starfsmaður er óvinnufær vegna veikinda eða slysa svo mánuðum skiptir á hverju ári um 
fimm ára tímabil og ekki er skýlaust vottað samkvæmt ákvæðum gr. 12.3.1 að hann hafi fengið 
heilsubót sem ætla megi varanlega, má leysa hann frá störfum vegna heilsubrests. 
 
Þegar starfsmaður hefur verið samfellt frá vinnu vegna veikinda eða slysa launalaust í 
jafnlangan tíma og þann tíma er hann átti rétt á að halda launum í fjarveru sinni skv. gr. 12.2.1, 
má leysa hann frá störfum vegna heilsubrests.17 
 

Ákvæði kjarasamninga um lausn frá störfum vegna heilsubrests taka einnig til eldri 

ríkisstarfsmanna sem ekki eru embættismenn en voru skipaðir eða ráðnir án gagnkvæms 

uppsagnarfrests fyrir gildistöku stml., sbr. 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í stml.   

 Þótt framangreind ákvæði séu skýr, um skilyrði þess að starfsmann skuli eða megi leysa 

frá störfum, kann að koma upp vafi um sönnun á heilsufari starfsmanns. Ef starfsmaður telur 

sig hafa náð heilsu áður en skilyrði til lausnar verða uppfyllt ber hann ábyrgð á að tilkynna 

vinnuveitanda um slíkt og leggja fram starfshæfnivottorð, sbr. Hrd. 1. október 2009 

(53/2009). Í dóminum segir: 

 
Fyrir liggur að stefndi taldi atvik sem orðið höfðu á vinnustað áfrýjanda leiða í ljós að heilsufar 
hennar væri með þeim hætti að hún gæti ekki leyst starf sitt af hendi. Er óumdeilt að áfrýjanda 
varð strax á næstu dögum kunnugt um þessa afstöðu stefnda. Þá hefur áfrýjandi lagt fram í 
Hæstarétti bréf  lögmanns Félags framhaldsskólakennara 20. mars 2006 til félagsins, þar sem 
hann meðal annars nefnir að hann hafi í símtali við áfrýjanda lagt til að hún aflaði sér 
læknisvottorðs um vinnufærni sína, mætti með það á vinnustaðinn og lýsti sig reiðubúna að taka 
til starfa aftur. Talið verður að þessi atvik hafi gefið áfrýjanda tilefni til að afla gagna um 
heilsufar sitt til sönnunar um vinnufærni sína og það hafi staðið henni nær en stefnda að afla 
þeirra enda óhægt um vik fyrir hann, eins og tekið er fram í forsendum hins áfrýjaða dóms. 
Verður því lagt til grundvallar dómi að áfrýjandi hafi horfið frá vinnu í desember 2005 vegna 
veikinda. 

 

 

2.5  Andlát 

Í starfsmannalögunum er ekki að finna ákvæði er taka til þess er andlát ber að höndum18 og 

má telja það hina einustu undantekningu þess að starfslok eigi sér stað án uppsagnar, 

samningsriftunar eða lausnar frá störfum.  Um launagreiðslur til hins látna og/eða maka gilda 

sérstakar reglur en þær eru utan viðfangsefnis ritgerðarinnar.   

 

 

                                                 
17 „Kjarasamningur Kennarasambands Íslands og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs undirritaður 18. mars 2005“ , 
bls. 31 og „Kjarasamningur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs undirritaður 
28. mars 2005“, bls. 33. 
18 Þó er í 24. gr. tilgreint að andlát embættismanns geti verið forsenda þess að annar maður er settur til að gegna 
embættinu um stundarsakir. 
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2.6  Samantekt 

Í 2. kafla hefur verið farið yfir helstu tilbrigði starfsloka sem rekja má til persónulegra 

aðstæðna starfsmanns, þar með talið þegar starfsmaður lætur sig hverfa eða hann brestur 

almennt hæfi. Um þessi tilvik eru ekki sérstök ákvæði í starfsmannalögunum utan vissra 

tilvika brests á hæfi. Færð eru rök fyrir því að eðlilegast sé að fella brotthvarf undir óstundvísi 

og að við bresti á hæfi skuli í öllum tilvikum bregðast með því að leysa viðkomandi frá 

störfum að gættum reglum stjórnsýsluréttar.   
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3 Tímamörk og reynslutími 

 
3.1  Inngangur 

Ráðningarsamband ríkisstarfsmanns við vinnuveitandann getur verið misjafnlega varanlegt. 

Mesta ráðningarfestan felst annars vegar í ótímabundinni skipun, sem reyndar lagðist af hvað 

nýskipanir varðar með gildistöku núverandi starfsmannalaga, og hins vegar ótímabundinni 

ráðningu eftir að svokölluðum reynslutíma sleppir. Andstæða þessa hvors tveggja er þegar 

fyrir liggur við upphaf ráðningarsambands, að því muni að óbreyttu ljúka að tilteknum tíma 

liðnum. Ýmist getur verið um að ræða tímabundna ráðningu almenns starfsmanns ellegar 

tímabundna skipun eða setningu embættismanns. Fjallar kaflinn í heild nánar um þessi tilvik, 

svo og þau sérstöku sjónarmið sem gilda um uppsögn á reynslutíma fyrstu mánuði 

ótímabundinnar ráðningar.  

 

3.2  Tímabundinn ráðningarsamningur 

Samkvæmt 2. mgr.  41. gr. stml.  er heimilt að ráðningarsamningur við almennan 

ríkisstarfsmann sé tímabundinn. Í því felst að tilgreint er í samningi aðila að 

ráðningarsambandinu ljúki á tilteknum degi.19 Í slíku tilviki fellur ráðningarsamningurinn úr 

gildi eftir hinn tiltekna dag án þess að annar hvor aðilinn hafi formlega sagt honum upp20 svo 

sem áskilið er þegar ráðning er ótímabundin með gagnkvæmum uppsagnarfresti sbr. 1. mgr. 

41. gr. stml. Heimildinni eru þó sett þau takmörk, sbr. niðurlag lagagreinarinnar, að 

tímabundin ráðning megi aldrei vara samfellt lengur en 2 ár.  

 Eðlilegt er með hliðsjón af framsetningu 41. gr. stml. að líta á heimild til tímabundinnar 

ráðningar sem undantekningu frá því almenna fyrirkomulagi að ráðning sé ótímabundin. Í 

athugasemdum við frumvarp til stml. kemur fram að í 1. mgr. sé sett fram sú meginregla að 

ráða skuli aðra starfsmenn en embættismenn ótímabundið en með gagnkvæmum 

uppsagnarfresti. Því til stuðnings er jafnframt vísað til þeirrar stefnu sem mörkuð var í  

kjarasamningum við stéttarfélög opinberra starfsmanna árið 1989 með yfirlýsingu beggja 

samningsaðila um að ráðning með gagnkvæmum uppsagnarfresti yrði hið ríkjandi 

                                                 
19 Í 42. gr. stml. kemur fram að ráðningarsamningur skuli vera skriflegur og í reglum fjármálaráðherra nr. 
351/1996 sem settar eru skv. 2. mgr. þeirrar greinar segir að skylt sé að fram komi í ráðningarsamningi (sjá 2. gr. 
reglnanna) m.a. upphafsdagur ráðningar, hvort samningurinn sé ótímabundinn eður ei og starfslokadagur ef um 
tímabundna ráðningu er að ræða. Þess má hins vegar geta að almennt hefur hugtakið „tímabundin ráðning“ víðari 
merkingu, þ.e. þegar lok ráðningarsamningsins ákvarðast af hlutlægum ástæðum á borð við tiltekna dagsetningu, 
lok afmarkaðs verkefnis eða tilteknar aðstæður.  (Sjá t.d. Lögfræðiorðabók með skýringum,  bls. 437 og a-lið 1. 
mgr. 3. gr. laga nr. 139/2003 um tímabundna ráðningu starfsmanna.)  
20 Þetta er áréttað í 2. málsl. 1. mgr. 43. gr. stml.  
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ráðningarform.21  Ætla má að heimildinni séu nokkrar skorður settar sbr. lög nr. 139/2003 um 

tímabundna ráðningu starfsmanna. Þau lög taka jafnt til almennra ríkisstarfsmanna22 sem fólks 

á almennum vinnumarkaði, en embættismenn eru undanþegnir gildissviði laganna.  Í 

markmiðsgrein þeirra (2. gr.) segir að þeim sé ætlað „[...] að koma í veg fyrir misnotkun er 

byggist á því að hver tímabundinn ráðningarsamningur taki við af öðrum án hlutlægra 

ástæðna.“ Þá segir í 1. mgr. 5. gr. laganna að vinnuveitandi skuli ávallt leitast við að ráða 

starfsmann ótímabundið. Einnig má benda má á UA  31. desember 2007 (4929/2007) þessum 

sjónarmiðum til stuðnings þar sem m.a. kemur fram að umboðsmaður telur að af 2. mgr. 41. 

gr. stml. verði ekki leidd almenn sjónarmið um að starfsmenn megi ráða til reynslu í alls tvö 

ár.  

 Í síðastnefndu áliti umboðsmanns Alþingis  er fjallað um mál framhaldsskólakennara sem 

kvartaði yfir að hafa ítrekað fengið synjun skólameistara á ósk um ótímabundinn 

ráðningarsamning þrátt fyrir að komið væri fram yfir tveggja ára tímamarkið. Starfaði 

kennarinn við skólann samfleytt í 4 ár þar til skólameistarinn tilkynnti að ráðningin yrði ekki 

framlengd frekar. Niðurstaða umboðsmanns var afdráttarlaus um að starfsskipulag 

framhaldsskóla yrði að lúta þeim takmörkunum á endurnýjun tímabundinnar ráðningar sem 2. 

mgr. 41. gr. stml. felur í sér, og að málsmeðferð skólameistarans hefði verið ólögleg.  Þetta 

sjónarmið er áréttað í UA 8. maí 2009 (5356/2008) sem snerist um annan 

framhaldsskólakennara sem ráðinn var tímabundið lengur en tvö ár samfleytt. Af þessum 

einstöku málum leiðir þó ekki að slegið verði föstu að undir öllum kringumstæðum sé 

ólögmætt að starfsmaður og stofnun geri með sér nýjan tímabundinn samning eftir að tveggja 

ára markinu er náð og fyrri samningur hefur runnið út. Að mati höfundar kunna aðstæður og 

forsendur hinna tímabundnu samninga að vera með þeim hætti að fyrirvaralaus yfirfærsla á 

lögskýringum umboðsmanns í umræddum málum eigi ekki við, sbr. umfjöllum í köflum  

3.3.2-3.3.3. 

 

3.3  Undantekningar frá tveggja ára hámarkstíma 

3.3.1 Ákvæði í sérlögum 

Þrátt fyrir að 41. gr. stml. kveði á um að tímabundin ráðning skuli aldrei vara lengur en 2 ár 

samfellt eru dæmi um heimilar undantekningar í sérlögum.23 Þar má nefna að sé um að ræða 

                                                 
21 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3155. 
22 Þetta má ótvírætt ráða af skilgreiningunni í a-lið 3. gr. laganna með hliðsjón af tæmandi töldum 
undantekningum í 2. mgr. 1. gr.  
23 Í 1. mgr. 5. gr. laga nr. 139/2003 um tímabundna ráðningu starfsmanna er beinlínis gert ráð fyrir slíkum 
undantekningum, en þar segir í upphafsmálslið: „Óheimilt er að framlengja eða endurnýja tímabundinn 
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erlendan ríkisborgara sem aðeins á kost á tímabundu atvinnuleyfi, sbr. lög nr. 97/2002 um 

atvinnuréttindi útlendinga, þá er eitt þeirra skilyrða sem lögin áskilja að „[...] fyrir liggi 

undirritaður ráðningarsamningur til tiltekins tíma eða vegna verkefnis milli atvinnurekanda og 

útlendings.“ 24 Með öðrum orðum; hið tímabundna atvinnuleyfi er bundið því að tilheyrandi 

ráðningarsamningur sé tímabundinn en hins vegar er ekkert í lögunum sem kemur í veg fyrir 

endurnýjun atvinnuleyfis og ráðningar.25 Þá skal nefnt að lög um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla nr. 87/2008 kveða á 

um vissar undantekningar meðal kennara í framhaldsskólum. Þannig segir til að mynda í 3. 

mgr. 13. gr. að ef um er að ræða kennslu sem nemur 240 mínútum eða minna á viku þá sé 

heimilt að ráða sérfræðing sem ekki hefur öðlast leyfi til að bera starfsheitið 

framhaldsskólakennari til slíkrar kennslu enda sé ráðningin takmörkuð við í mesta lagi eitt 

skólaár í senn. Sömu tímamörk gilda um þann sem ráðinn er á grundvelli heimildar frá 

undanþágunefnd framhaldsskóla sbr. 3. mgr. 19. gr. sömu laga. Loks skal nefnt að í 5. og 6. 

gr. reglugerðar um starfslið og skipulag framhaldsskóla nr. 1100/2007 er kveðið á um heimild 

skólameistara til þess að ráða aðstoðarskólameistara og áfangastjóra í nánar tiltekinn 

hámarkstíma26 og ennfremur segir í báðum þessum greinum að endurráðning sé heimil að 

undangenginni auglýsingu.  

 

3.3.2 Breyttar forsendur 

Í athugasemdum við 5. gr. laga nr. 139/2003 um tímabundna ráðningu starfsmanna er vikið að 

því að hugtök laganna um endurnýjun og framlengingu samnings nái yfir það „[...] að nýr 

samningur taki við af öðrum milli sömu aðila“.27 Ástæða er til þess að gefa nánari gaum 

lykilhugtökum laganna á borð við ráðningu og ráðningarsamning. Slíkan samning má 

skilgreina sem persónubundinn samning „[...] þar sem annar samningsaðilinn, launþeginn, 

skuldbindur sig til að starfa hjá hinum samningsaðilanaum, vinnuveitandanum, undir stjórn 

hans og ábyrgð hans gegn greiðslu í peningum eða öðrum verðmætum.“28 Við blasir að 

grundvöllur ráðningarsamnings er starfið sjálft sem hann áskilur. Um það vitna einnig reglur 

fjármálaráðherra nr. 351/1996 um lágmarksákvæði ráðningarsamninga.  Þar segir í 3. tölul. 2. 

gr. að fram skuli koma eðli starfsins þ.e. „[...] starfsheiti skv. kjarasamningi og tegund starfs 

                                                                                                                                                         
ráðningarsamning þannig að hann vari samfellt lengur en í tvö ár nema annað sé tekið fram í lögum.“ [Skáletrun 
höf.]   
24 Sjá c-lið 1. mgr. 7. gr. laganna 
25 Sjá ennfremur athugasemdir við 5. gr. frumvarps til laga nr. 139/2003 í Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 2434. 
26 Aðstoðarskólameistara má ráða til allt að 5 ára í senn en áfangastjóra til allt að 4 ára í senn.  
27 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 2433-2434.  
28 Viðar Már Matthíasson: „Um ráðningarsamninga“, bls. 368. 
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sem starfsmaður er ráðinn í eða stutt útlistun eða lýsing á starfinu.“  Með hliðsjón af því er, 

burtséð frá nýjum ráðningartíma, vart um sama ráðningarsamning að ræða ef starfið telst ekki 

vera hið sama jafnvel þótt aðilarnir séu hinir sömu í fyrri og síðari samningi.  Því kann að vera 

eðlilegt að líta ekki sömu augum á endurnýjaðan ráðningarsamning milli aðilanna A og B um 

starfið y, eins og vera myndi um endurnýjaðan ráðningarsamning milli A og B um starfið x 

sem fyrri samningur þeirra snerist um. Tilvitnun umboðsmanns Alþingis29 í bréf 

fjármálaráðuneytis frá 2. júlí 2007 rennir stoðum undir þetta þar eð skotið er inn sviga með 

athugasemdinni „í sama starfi“ þar sem segir að ráðningar megi ekki vara samfellt lengur en 

tvö ár.30 Álitamálið verður þá hvort slíkur efnislegur munur á innihaldi upphaflegs 

ráðningarsamnings og endurnýjaðs ráðningarsamnings (þegar fyrra og síðara starf er ekki eitt 

og hið sama)  geti leitt til þess að atvik, sem að óbreyttu féllu undir gildissvið 2. mgr. 41. gr. 

stml., geri það ekki. Um þetta verður fjallað í næsta kafla.  

 

3.3.3 Verndarsjónarmið 

Í UA  31. desember 2007 (4929/2007) eru ákvæði 2. mgr. 41. gr. stml. skýrð með hliðsjón af 

5. gr. laga nr. 139/2003 og þeim markmiðum sem fram koma í athugasemdum með frumvarpi 

til síðarnefndu laganna.31  Víkur umboðsmaður að því að þeim lögum sé ætlað „[...] að stuðla 

að félagslegu öryggi launþega með því að koma í því að koma í veg fyrir að tímabundnar 

ráðningar starfsmanna séu misnotaðar með því að hver tímabundni samningurinn taki við af 

öðrum“. Forsendu þessa markmiðs er að finna í tilskipun 1999/70/EB um rammasamninginn 

um tímabundna ráðningu sem ETUC, UNICE og CEEP32 hafa gert, en lögin voru sett til 

innleiðingar á tilskipuninni.33 Í rammasamningnum kemur fram að honum er ætlað að tryggja 

beitingu meginreglunnar um bann við mismunun og  koma í veg fyrir misnotkun sem byggist 

á endurnýjun tímabundinna ráðningarsamninga eða ráðningarsambanda jafnharðan og þeim 

lýkur.34 Þessi skýru verndarmarkmið lagaákvæða um hámarkstímabil samfelldra 

tímabundinna ráðningarsamninga hljóta að koma til athugunar við mat á því hversu rúmt  beri 

að skýra ákvæðin um bann við endurnýjun tímabundinnar ráðningar. 

                                                 
29 Sjá UA  31. desember 2007 (4929/2007). 
30 Í bréfinu segir m.a. undir 2. tl.: „Á heimasíðu ráðuneytisins er fjallað um tímabundnar ráðningar og kemur þar 
m.a. fram að tímabundnar ráðningar megi ekki vara samfellt lengur en í tvö ár (í sama starfi), sbr. 2. mgr. 41. 
gr.stml.“ 
31 Markmiðsskýringu má almennt lýsa sem „[...] lögskýringaraðferð þar sem sjónarmið sem leidd verða af 
afmörkun á markmiði (eða markmiðum) lagaákvæðis er ljáð vægi við ákvörðun um merkingu þess þegar um 
hana er deilt“ – sjá Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 182-183. 
32 Skammstafanirnar þrjár standa fyrir Evrópusamband verkalýðsfélaga, Samtök evrópskra iðn- og 
atvinnurekenda og Evrópusamband fyrirtækja með opinberri aðild.  
33 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 2429. 
34 Stjórnartíðindi EB, L175, 10. 7. 1999, bls. 46.  
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 Í því sem hér er til athugunar veltur ákvörðun um merkingu á því, hvernig skýra beri 

hugtakið ráðningarsamning með tilliti til þess hvenær slíkur samningur teljist endurnýjaður og 

hvenær sé um nýjan sjálfstæðan samning að ræða. Með öðrum orðum þarf, við afmörkun á 

því hvaða tilvik heyri undir „endurnýjun tímabundins ráðningarsamnings“ sbr. orðalag 1. 

málsl. 1. mgr. 5. gr. laga nr. 139/2003, að huga að því hvað falli best að fyrrnefndum 

verndarmarkmiðum. Enginn vafi leikur á um  kjarnatilvikin, þ.e. þegar starfið sem 

samningurinn snýst um er óbreytt að öllu leyti.  Til að glöggva okkur á jaðartilvikum skulum 

við í fyrstu hugsa okkur ríkisstofnum með tveimur deildum A og B,  með ólíkum störfum en 

þó ekki sérhæfðari en svo að ýmsir geta uppfyllt hæfisskilyrði starfa í báðum deildum. Upp 

koma þær aðstæður að tímabundnu starfi tiltekins starfsmanns í A deild er lokið tveimur árum 

eftir upphaf þess. Samtímis er laust afleysingastarf í B deild næstu 6 mánuði sem umræddur 

starfsmaður er fær um að gegna. Göngum í bili út frá að gerður væri tímabundinn 

ráðningarsamningur við starfsmanninn um afleysingastarfið, sem teldist löglegur á þeim 

forsendum að annað starf lægi til grundvallar, þ.e. samningurinn teldist ekki endurnýjun 

heldur nýr samningur. Er hægt að halda því fram með réttu að þessi framgangsmáti feli í sér 

misnotkun af einhverju tagi samanborið við hinn kostinn að ráða starfsmanninn 

ótímabundinni ráðningu? Í því tilviki yrði stofnunin að segja honum upp störfum í samræmi 

við uppsagnarákvæði ráðningarsamningsins vegna fyrirsjáanlegs verkefnaskorts þegar hinn 

fasti starfsmaður kemur til baka. Í reynd hefði skyldan til að hafa ráðningarsamninginn 

ótímabundinn engin áhrif á öryggi afleysingamannsins í starfi nema e.t.v. til hins verra að því 

leyti að stofnuninni kynni að þykja viðurhlutaminna að ráða nýjan starfmann í afleysinguna 

og losna þar með undan þeim stjórnsýsluréttarlegu skyldum sem fylgja uppsögn.35  Með því er 

átt við andmælarétt (á grundvelli góðra stjórnsýsluhátta), meðalhóf og hæfnismat, en nánar er 

fjallað um þessi atriðí í 4. kafla.  Við þessar aðstæður verður því ekki séð að fyrri 

skýringarkosturinn vinni gegn verndarmarkmiði laganna. Virðist hann þvert á móti falla betur 

                                                 
35 Nefna má tilvik það sem fjallað er um í UA 8. maí 2009 (5356/2008) sem dæmi, en ráða mátti af gögnum 
skólameistara að slíkt hagræðissjónarmið hefði haft vægi við ákvörðun um ráðningu. Taldi umboðsmaður það 
orka tvímælis lagalega séð sbr. eftirfarandi ummæli: „[...] tel ég að almennt verði ekki á það fallist að það geti 
talist málefnalegt að ljá því sjónarmiði verulegt vægi við ráðningar í opinber störf, þ. á. m. í starf við tímabundin 
verkefni á sviði kennslu, að tiltekinn umsækjandi sé þegar í tímabundnu ráðningarsambandi við opinbera stofnun 
sem varað hafi samfellt í tvö ár og því verði frekari ráðning hans í starf að vera ótímabundin. Lagareglur sem 
setja tímabundnum ráðningum mörk eru settar til hagsbóta fyrir starfsmanninn. Þau hafa það ekki að markmiði 
að gera stöðu slíkra starfsmanna lakari en annarra umsækjenda um opinber störf, jafnvel þótt störf, sem auglýst 
eru, kunni einungis að fela í sér rækslu tímabundinna verkefna. Við þær aðstæður geta umræddar lagareglur hins 
vegar leitt til þess að teljist sá umsækjandi, sem er þegar í tímabundnu ráðningarsambandi, að öðru leyti hæfastur 
umsækjenda, þá beri að lögum að gera við hann ótímabundinn ráðningarsamning, krefjist hann þess, jafnvel þótt 
í starfi felist að rækja tímabundin verkefni. Sé ekki um að ræða frekari verkefni hjá opinberri stofnun, eins og 
framhaldsskóla, þegar slíku tímabundnu verkefni lýkur verður þá að fara með starfslok hlutaðeigandi 
starfsmanns með þeim hætti sem mælt er fyrir um í lögum um uppsögn ótímabundinna ráðningarsamninga.“ 
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að markmiði umræddra lagaákvæða, þ.e.a.s. það virðist starfsmanninum í hag að líta megi svo 

á að ráðningarsamningur um afleysingastarfið sé ekki endurnýjun fyrri ráðningarsamnings 

heldur nýr tímabundinn samningur án tengsla við fyrra ráðningarsamband.   

 Framangreint dæmi var sett upp miðað við að fyrra og síðara starf væri ekki hið sama. Ef 

fallist er á að ráðning sama starfsmanns í slík störf sé ekki túlkuð sem samfelld tímabundin 

ráðning í skilningi starfsmannalaga og laga um tímabundna ráðningu þá rís álitamál um hvar 

mörkin liggi. Með öðrum orðum, hvað skilur milli þess að fyrra og síðara starf teljist ekki vera 

sama starfið í þessu samhengi?  Eru það viðfangsefnin sem mestu máli skipta eða forsendur 

þess að störfin urðu laus um tíma? Til glöggvunar má hugsa sér að starfsmaður sé ráðinn í eitt 

ár til afleysinga fyrir A, næsta ár til afleysinga fyrir B og þriðja árið til afleysinga fyrir C. 

Vera má að störf A, B og C séu svo lík að séð frá sjónarhóli afleysingastarfsmannsins gegni 

hann sama starfinu öll þrjú árin. Ef störfin teldust ólík, þ.e. ekki eitt og hið sama, við þessar 

aðstæður mætti fikra sig lengra og spyrja hvað gilti ef um sama fastráðna starfsmanninn væri 

að ræða öll þrjú árin, þ.e. afleysing fyrir hann framlengdist eitt ár í senn en af ólíkum og 

ófyrirséðum ástæðum. Hann gæti t.d. hafa verið færður tímabundið í annað starf fyrsta árið, 

verið í fæðingarorlofi annað árið og veikindaleyfi þriðja árið. Til stuðnings því að þessi dæmi 

séu verð nánari greiningar má benda á eftirfarandi athugasemd sem fram kom hjá 

umsagnaraðila til danska Þjóðþingsins um frumvarp til laga nr. 370/2003 þar í landi („Lov nr. 

370 af 28.5.2003 om tidsbegrænset ansættelse“):  

 
I sagen 2000.144536 lægges vægt på at der er tale om forskellige vikariater. I en voldgiftssag í 
KL-regi hvor der også var tale om 5 vikariater var de 4 første for den samme person. Her 
tilkendegav opmanden, at såfremt alle 5 vikariater havde været for den samme person ville han 
have været tilbøjelig til at acceptere tidsbegrænsningen.37  
 

Minnt skal á téð lög í Danmörku voru, svo sem hliðstæð lög hérlendis, sett til innleiðingar á 

sömu tilskipuninni þ.e. 1999/70/EB sem fyrr var getið. Athygli vekur að Danir töldu ekki 

henta að takmarka endurnýjun tímabundinna ráðningarsamninga á sama hátt og gert var á 

                                                 
36 Hér mun vera átt við dóm Eystri Landsréttar, UFR 2000, bls 1445.  Stéttarfélag höfðaði mál fyrir hönd 
afleysingastarfsmanns sem hafði ítrekað verið ráðinn tímabundið hjá sama vinnuveitanda. Var um að ræða fjóra 
starfsmenn sem hann leysti af á samtals meira en 3 ára tímabili. Krafist var viðurkenningar á uppsagnarfresti og 
tilsvarandi launa á þeim forsendum að í heild sinni gæti ráðningin ekki talist tímabundin. Eystri Landsréttur 
sýknaði vinnuveitandann og sneri þar með við dómi undirréttar. Í Landsréttardómnum sagði að afleysingastörfin 
hefðu verið óháð hvert öðru og ráðning í þau grundvallast á málefnalegum ástæðum. Þannig segir orðrétt í 
dómnum: „Appellanten findes at have godtgjort, at hvert af de tidsbegrænsede vikariater, indstævnte i perioden 
28. februar 1994 til 31. juli 1997 var ansat i, var selvstændige og af de øvrige vikariater uafhængige ansæettesler, 
og at indstævnte i hert vikariat, der alle var sagligt velbegrundede i appellantens forhold, var ansat som afløser 
for en navngiven funktionær, der på grund af barsel eller anden orlov ikke var i arbejde.“  
37 „Svar på høring om udkast til lovforslag om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om 
retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer“, bls. 3. 
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Alþingi Íslendinga. Til að mynda er í 5. gr. dönsku laganna tekið fram að heimilt sé að 

endurnýja tímabundna samninga, sem hver tekur við af öðrum, ef um er að ræða ófyrirséð 

forföll vegna sjúkdóms, þungunar, barnsburðar, orlofs eða borgaralegra umboðsstarfa. Sama 

gildir ef nauðsyn ber til vegna lausnar eða úrbóta verkefnis sem í  upphafi var talið 

tímabundið. 38 Samkvæmt tilskipuninni hafa þjóðir nokkurt val um ráðstafanir sem þær setja í 

landslög í því augnamiði að koma í veg fyrir misnotkun tímabundinna ráðningarsamninga. 

Tilteknar eru þrjár leiðir, þ.e. að  

a)   setja ákvæði um hlutlægar ástæður sem réttlæta endurnýjun slíkra samninga eða sambanda, 
b)  setja ákvæði um hámark fyrir heildartíma ráðningarsamninga eða ráðningarsambanda og 

endurnýjun þeirra, 
c)   setja ákvæði um hversu oft megi endurnýja slíka samninga eða sambönd.39 

Að mati höfundar fellur danska útfærslan betur að verndarmarkmiði tilskipunarinnar en sú 

íslenska. Með vísan til dæma og annars sem að framan er rakið orkar tvímælis að hið 

fortakslausa ákvæði íslenskra laga um hámarkstíma samfelldra tímabundinna ráðninga veiti þá 

vernd sem tilskipun 1999/70/EB mælir fyrir um, sé ákvæðið skýrt samkvæmt orðanna 

hljóðan. Með hliðsjón af  3. gr. laga nr. 2/1993 um evrópska efnahagssvæðið40 má því með 

nokkrum rökum halda fram, að í undantekningartilvikum geti verið löglegt að endurnýja 

tímabundinn ráðningarsamning framyfir tveggja ára tímabilið. Að óbreyttum lögum verður 

óvissunni fyrst eytt þegar dómstólar hafa fjallað um efnið en svo hefur ekki verið til þessa.  

 

3.4  Skipun eða setning rennur út 

Samkvæmt 23. gr. stml. eru embættismenn skipaðir til fimm ára í senn nema annað sé tekið 

fram í lögum.41  Þegar skipunartími er útrunninn lýkur starfssambandinu nema viðkomandi sé 

skipaður að nýju í embættið. Veitingarvaldshafa ber að ákveða áður en 6 mánuðir eru eftir af 

skipunartímanum hvort starfið verði auglýst eða skipunin skuli framlengjast sbr. 2. mgr. 23. 

                                                 
38 Fyrsta málsgrein 5. gr. lagannna er þannig. „Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede 
ansættelsesforhold kan kun ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold, jf. dog undtagelsen i stk. 2. Det 
gældar f. eks. fornyelse,  

 1)   der skyldes uforudselige forfald som sygdom, graviditet, barsel, orlov, borgerligt ombud,  
 2)   der følger efter ophør af tids- eller opgavebestemt akkord, eller  
 3)  der er nødvendig til løsning, herunder udbedring, af en oprindelig bestemt arbejdsopgave af midlertidig   
 karakter“ 

39 Stjórnartíðindi EB, L175, 10. 7. 1999,  bls. 47. 
40 Í greininni segir að skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn 
og þær reglur sem á honum byggja.  
41 Sem dæmi má nefna að í 23. gr. laga nr. 36/2002 um Seðlabanka Íslands segir að bankastjórar hans séu 
skipaðir til 7 ára.  Í Hrd. 1998, bls. 3194 reyndi á hvort gera mætti undantekingu frá reglunni og skipa 
lögreglumann ótímabundið en Hæstiréttur taldi lagaskilyrði bresta til slíks. 
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gr. stml.42 Vikið er frá hefðbundnum skipunartíma sé viðkomandi orðinn 65 ára þegar skipað 

er í embættið og skal þá tíminn miðast við að embættismaðurinn láti af störfum frá og með 

næstu mánaðamótum eftir að 70 ára aldri verður náð sbr. 2. mgr. 33. gr. stml.  

 Rétt er að benda á að svigrúmi veitingarvaldshafa til að auglýsa embætti laust að loknum 

lögbundnum skipunartíma, án þess að viðkomandi embættismaður hafi beðist lausnar, kunna 

að vera nokkur takmörk sett. Í fyrsta lagi eru stjórnvöld, við meðferð mála almennt, bundin af 

óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar svo sem um jafnræði og málefnaleg sjónarmið, og í 

öðru lagi er ekki útilokað að slík ákvörðun teljist stjórnvaldsákvörðun sem þá myndi virkja 

frekari ákvæði stjórnsýslulaganna. Í athugasemdum við frumvarp til starfsmannalaga segir að 

ákvæði 2. mgr. 23. gr. sé ætlað að stuðla að stöðugleika í röðum embættismanna sem hljóti að 

teljast æskilegur, a.m.k. að vissu marki.43 Framkvæmdin hefur nær undantekningarlaust verið 

á þann veg að embættismenn hafa verið endurskipaðir án undangenginnar auglýsingar.44 

Nærtækt er að ætla að þessi framkvæmd styðjist við minnisblað til ríkisstjórnarinnar frá 

fjármálaráðherra sem dagsett er 30. mars 2000. Fram kemur í minnisblaðinu að 

menntamálaráðuneytið hafi til skoðunar að setja verklagsreglu um að auglýsa ávallt embætti 

forstöðumanna sem undir það heyra.  Vísað er til 2. mgr. 23. gr. stml. og segir m.a. í 

minnisblaðinu:  

 

Samkvæmt orðanna hljóðan verður ekki séð að það hafi verið ætlun löggjafans að embætti yrðu 
almennt auglýst laus til umsóknar á fimm ára fresti heldur eingöngu í þeim tilvikum þegar tilefni 
væri til. [...] Í þessu sambandi er rétt að minna á að meginreglan um fimm ára skipunartíma 
embættismanna sætti nokkurri gagnrýni á sínum tíma. Því er m.a. haldið fram að reglan geti haft 
óheppileg áhrif á hefðbundna faglega starfsemi á sviði framkvæmdavalds og gæti þannig stuðlað 
að óstöðugleika. Þá var vakin athygli á að það fyrirkomulag að skipa menn tímabundið í 
embætti væri almennt á undanhaldi meðal þeirra þjóða sem Íslendingar bera sig jafnan saman 
við.45 

 

Þegar minnisblaðið var ritað voru enn ekki liðin fimm ár frá gildistöku stml. 1. júli 1996 svo 

að ekki hafði reynt á framkvæmdina. Í dag stappar hins vegar nærri að myndast hafi 

stjórnsýsluvenja um endurskipun sem ríkjandi meginreglu.46 Hér má einnig nefna sjónarmið 

                                                 
42 Þess finnast þó dæmi að sérlög kveði á um að tiltekið embætti skuli ætíð auglýst að loknum 5 ára skipunartíma 
sbr. lokamálslið 1. mgr. 6. gr. leiklistarlaga nr. 138/1998 þar sem segir að menntamálaráðherra skuli ætíð auglýsa 
embætti þjóðleikhússtjóra laust til umsóknar í lok hvers skipunartímabils. 
43 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3152. 
44 Eina dæmið sem höfundi er kunnugt um er þegar dómsmálaráðherra ákvað að auglýsa embætti 
lögreglustjórans á Suðurnesjum árið 2008. Sjá t.d. fyrrverandi dómsmálaráðherra, Björn Bjarnason: „Dagbók“, 
www.bjorn.is. 
45 „Um auglýsingu embætta skv. ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.“ 
46 Í úrskurðum kjaranefndar koma fram athyglisverð sjónarmið þessu tengd. Þannig segir í úrskurði nefndarinnar 
um breytingar á launum embættismanna frá 18. júní 2003 að nefndinni beri samkvæmt 11. gr. laga nr. 120/1992 
að taka tillit til ráðningarkjara við ákvörðun launa. Segir að með ráðningarkjörum sé fyrst og fremst átt við 
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um réttmætar væntingar. Með því er átt við að tiltekin venjubundin stjórnsýsluframkvæmd 

hafi í för með sér að stjórnvaldi sé skylt að taka tillit til þeirra væntinga borgarans sem af 

henni leiðir.47  Þess vegna beri stjórnvaldinu að gæta þess, vilji það breyta venjubundinni 

framkvæmd, að kynna slíka fyrirætlan áður en breytingin tekur gildi.48 Í því tilviki sem hér 

um ræðir kunna réttmætar væntingar embættismanns til þess að hljóta endurskipun að hafa 

áhrif í þá átt að ákvörðun um auglýsingu embættisins teljist stjórnvaldsákvörðun gagnvart 

þeim sem fyrir er í embættinu. Ekki er að sjá að leyst hafi verið úr því álitaefni.49 Sé fallist á 

að hún sé stjórnvaldsákvörðun ber að veita embættismanninum andmælarétt enda ótvírætt að 

um íþyngjandi ákvörðun væri að ræða. Þá er þess að geta að jafnvel þótt hafnað sé að 

auglýsingin feli í sér stjórnvaldsákvörðun getur andmælaréttur komið til álita á grundvelli 

góðra stjórnsýsluhátta. Burtséð frá stjórnvaldsákvörðun eða ekki eru hin efnislegu rök einkum 

þau að tilefni auglýsingar væri mat veitingarvaldshafa á stjórnunarháttum og árangri 

embættismannsins sem að einhverju leyti hefði verið neikvætt.50 Möguleiki hans til að koma 

                                                                                                                                                         
ráðningartíma, þ.e. hvort um ótímabundna eða tímabundna skipun til embættis sé að ræða. Til að koma til móts 
við þetta ákvæði setti kjaranefnd þá almennu reglu að greitt skyldi 5% álag á laun þeirra síðarnefndu og var það 
„[...] gert til að vega upp á móti minna starfsöryggi.“ Í úrskurðinum víkur kjaranefnd að þróuninni frá gildistöku 
starfsmannalaganna 1996, sem sé að í fyrstu hafi tímabundin skipun verið undantekning frá hinni almennu reglu 
um ótímabundnu skipun en nú, þ.e. árið 2003, sé svo komið að meirihluti embættismanna sé skipaður 
tímabundið. Síðan segir orðrétt: „Kjaranefnd telur að ekki séu lengur forsendur til að greiða álag vegna 
tímabundinnar skipunar og því sé rétt að fella ákvæði um 5% álag á mánaðarlaun úr reglum um almenn starfskjör 
þeirra sem undir kjaranefnd heyra.“ Hér vaknar spurningin hvort kjaranefnd hafi litið svo á að sjónarmiðið um 
minna starfsöryggi hefði nú minna vægi en áður eða hvort einungis almenn samræmingarsjónarmið hafi legið að 
baki þessari ákvörðun. 
47 Í doktorsritgerð sinni færir Daninn Søren H. Mørup ítarleg rök fyrir tilvist óskráðrar meginreglu í 
stjórnsýslurétti um réttarvernd réttmætra væntinga. Í lokakafla ritgerðarinnar kemst hann meðal annars svo að 
orði: „Reglerne om forvetningsbeskyttelse er gennem tiden løbende blevet udviklet. Hvornår reglerne må anses 
for at være blevet til en almindelig  retsgrundsætning, lader sig selvsagt ikke tidsfæste præcist. Helt forkert er det 
dog næppe at pege på, at tanken om berettigede forventninger har fået stadig større gennemslagkraft gennem de 
sidste ca. 50 år, både i teori og praksis – en udvikling, som måske har været lidt senere end i tysk ret, men 
omvendt lidt tidligere end i engelsk ret – og udviklingen har efter min opfattelse nu nået et punkt hvor man kan 
fastslå, at der er tale om en almindelig grundsætning. Det er således min opfattelse, at der gælder en almindelig 
forvaltningsretlig retsgrundsætning om retsbeskyttelse af berettigede forventninger – hvad man mere mundret 
kunne kalde for forventningsprincippet.“ (Sjá Søren H. Mørup: Berettigede forventninger i forvaltningsretten, 
bls. 1024.) 
48 Sjá t.d. UA 10. maí 2002 (3307/2001) þar sem segir:  „Áður er rakið að þegar stjórnsýsluframkvæmd er breytt 
verður almennt á grundvelli vandaðra stjórnsýsluhátta að kynna breytinguna fyrirfram þannig að þeir aðilar sem 
málið snertir geti brugðist við og gætt hagsmuna sinna. Ef stjórnvöld hafa ekki gert reka að slíkri kynningu tel ég 
að það kunni að hafa þau áhrif að fremur verði lagt til grundvallar við mat á einstökum tilvikum að ekki hafi 
verið rétt að láta hinar breyttu reglur gilda um eldri tilvik, a.m.k. þegar ganga verður út frá því að viðkomandi 
hafi haft málefnalegar og eðlilegar væntingar til þess að leyst yrði úr máli hans á grundvelli hinnar eldri reglu.“  

Sjá ennfremur Pál Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 134 og Jens Garde ofl. Forvaltningsret – 
almindelige emner, bls. 148. 
49 Ásmundur Helgason: „Er heimilt að setja útlending í embætti seðlabankastjóra“, bls. 2. Segir þar ennfremur að 
ekki hafi heldur verið leyst úr því á hvaða forsendum slík ákvörðun gæti byggst.  
50 Til dæmis um slíkt má nefna bréf menntamálaráðherra til skólameistara framhaldsskóla um fyrirhugaða 
áminningu þar sem  meðal annars er tekið fram um réttaráhrifin „[...] að slík áminning kann að skipta máli þegar 
ákveðið verður um skipan skólameistara að nýju eftir að skipunartími yðar rennur út.“ (Heimild: „Tilkynning um 
ráðagerð um áminningu vegna óhlýðni við lögleg fyrirmæli“, bls. 4-5.) Hér má reyndar velta fyrir sér sanngirni 
þess að embættismaður myndi hugsanlega vera látinn gjalda sömu yfirsjónar tvívegis. Í því samhengi skal bent á  
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að sínum sjónarmiðum myndi þannig stuðla að því að betur væri upplýst um atvik áður en til 

ákvörðunar kæmi.  

 Í 24. gr. stml. er mælt fyrir um heimild til þess að setja mann í embætti um stundarsakir. Á 

þetta við þegar skipaður embættismaður fellur frá eða forfallast um lengri tíma, en 

hámarkstími slíkrar setningar er eitt ár. Ennfremur er samkvæmt sömu lagagrein heimilt að 

setja mann til reynslu í embætti áður en hann er skipaður í það. Slík setning er til eins árs en 

heimilt er að endurnýja hana einu sinni. Rétt er að benda á að setning í embætti víkur ekki 

almennri auglýsingaskyldu til hliðar nema í því sérstaka tilviki að hún sé til komin vegna 

forfalla sbr. 7. gr. stml.51 Um leið og fyrirfram ákveðinn setningartími rennur út eða skilyrði 

það sem setningin er bundin fellur úr gildi lýkur starfssambandinu sjálfkrafa án frekari 

málsmeðferðar. Augljós undantekning er þó ef ákveðið hefur verið að nýta heimild til að 

endurnýja setninguna eða þá að viðkomandi hlýtur skipun í embættið að loknum reynslutíma 

sem settur. Álitamál um málsmeðferð kunna að vakna í því tilviki að veitingarvaldshafi álíti 

setningu til reynslu ekki gefa tilefni til eftirfarandi skipunar. Til dæmis er ekki að finna í 

lögum ákvæði um hvort og þá hvaða fyrirvara beri að hafa á tilkynningu ákvörðunar um að 

viðkomandi hljóti ekki skipun að útrunnum setningartíma til reynslu. Eðli málsins samkvæmt 

og með hliðsjón af öðrum lagareglum er þó ljóst að á því ber að hafa nokkurn fyrirvara. Þar 

má nefna ákvæði um uppsagnarfrest á reynslutíma almenns ríkisstarfsmanns og að vegna 

skyldu til að auglýsa laust embætti og leggja mat á umsækjendur er óhjákvæmilegt að ætla 

nokkurn tíma til þess ráðningarferlis. Um hugsanlegan andmælarétt hins setta gilda sömu 

sjónarmið og sett voru fram um það álitamál í tengslum við ákörðun um að endurskipa ekki 

embættismann.  

 

3.5  Hámarksaldri náð  

Þegar ríkisstarfsmaður hefur náð 70 ára aldri ber honum að láta af störfum. Í 1. mgr. 33. gr. 

stml. segir að veita skuli embættismanni lausn frá og með næstu mánaðamótum eftir að hann 

nær 70 ára aldri. Hliðstætt ákvæði gildir um almenna ríkisstarfsmenn; skv. 2. mgr. 43. gr. 

stml. skal segja slíkum manni upp störfum frá og með næstu mánaðamótum eftir að 

umræddum aldri er náð. Um slíka uppsögn gildir hefðbundinn uppsagnarfrestur skv. 1. mgr. 

41. gr. stml. Hins vegar er ekki lögákveðinn frestur um hvenær tilkynna skuli um lausn úr 

                                                                                                                                                         
athyglisverða pælingu um að matskennd stjórnvaldsákvörðun megi ekki vera „augljóslega ósanngjörn“ í Jens 
Garde og Michael Hansen Jensen: „Åbenbar urimelighed som prøvelsesgrundlag i forvaltningsretten“, bls. 70, 72 
og víðar.  
51 Sjá einnig UA 5. desember 2000 (2850/1999) og UA 29. desember 2008 (5519/2008) þar sem að gefnum 
tilefnum var ítarlega fjallað um auglýsingaskyldu við setningu í embætti.  



 23 

embætti, þótt telja megi æskilegt að miða við sama fyrirvara og við uppsögn almenns 

ríkisstarfsmanns.52 

 

3.6  Uppsögn á reynslutíma 

Í starfsmannalögunum kemur hugtakið reynslutími einungis fyrir einu sinni, þar sem segir í 

41. gr. að gagnkvæmur uppsagnarfrestur almennra ríkisstarfsmanna, sem ráðnir eru 

ótímabundið, skuli vera þrír mánuðir „[...] að loknum reynslutíma.“ Þá er hvorki að finna 

skilgreiningu á hugtakinu í greinargerð með frumvarpi til laganna né öðrum 

lögskýringargögnum. Í reglum nr. 351/1996 um form ráðningarsamninga og um skyldu til að 

upplýsa starfsmenn um ráðningarkjör er ekki minnst á reynslutíma sérstaklega, aðeins að fram 

skuli koma uppsagnarfrestur af hálfu vinnuveitanda og starfsmanns sbr. 13. tölul. Á vefsíðu 

fjármálaráðuneytisins er að finna fyrirmynd að ráðningarsamningi þar sem tekið er fram að 

uppsagnarfrestur ótímabundins samnings sé þrír mánuðir. Síðan segir: „Þó skal gagnkvæmur 

uppsagnarfrestur vera einn mánuður á fyrstu þremur mánuðum í starfi.“53 Á öðrum stað á vef 

fjármálaráðuneytisins segir að sú regla gildi við nýráðningar hjá ríkinu, líkt og almennt tíðkist 

á vinnumarkaði, að fyrstu mánuðirnir teljist til reynslutíma. Meðan á honum standi hafi aðilar 

færi á að athuga alla þætti starfsins og meta hvort rétt sé að ráðningin verði varanleg. Af þessu 

leiði að hvor aðili um sig geti á reynslutíma sagt upp ráðningarsamningi með 

samningsbundnum uppsagnarfresti, án þess að tilgreina ástæður.54  Sú framkvæmd sem þarna 

er lýst er í fullu samræmi við niðurstöðu í Hæstaréttarmálinu sem reifað er  hér að neðan. 

  
  Hrd. 1999, bls. 4956 (296/1999).  J var ráðin sem framkvæmdastjóri heilsugæslustofnunar 

með ótímabundnum ráðningarsamningi 1. ágúst 1998. Tekið var fram að uppsagnarfrestur 
væri þrír mánuðir nema á fyrstu þremur mánuðunum í starfi væri fresturinn einn mánuður. 
Hinn 20. október 1998 var  J sagt upp starfi frá og með 1. nóvember sama árs. Í umbeðnum 
rökstuðningi fyrir uppsögn  J  kom fram að hún hefði átt sér stað á reynslutíma samningsins 
og væri að öllu leyti í samræmi við umsaminn uppsagnarfrest. J krafði 
heilsugæslustofnunina um skaðabætur vegna ólögmætrar uppsagnar þar eð hún taldi að 
uppsögnin hefði átt rætur að rekja til ávirðinga í starfi, sem getið væri í 21. gr. stml. og því 
hefði verið brotinn á henni andmælaréttur sbr. 44. gr. stml. Niðurstaða Hæstaréttar var hins  
vegar að þessi grein laganna ætti ekki við, enda neitaði heilsugæslustofnunin því að 
uppsögnin væri til komin vegna ávirðinga í starfi. Því hefði ekki verið skylt að gefa J færi á 
að tjá sig áður en til uppsagnarinnar kom. Taldi Hæstiréttur að líta bæri til þess, að uppsögn 
J hafi farið fram á reynslutíma, en samkvæmt eðli máls hlyti svigrúm aðila til uppsagnar að 
vera rýmra þá en ella. Í þessu ljósi var og talið að rökstuðningur fyrir uppsögninni af hálfu 

                                                 
52 Þetta sjónarmið fær stuðning í „Aldurshámark starfsmanna ríkisins“ (dreifibréfi fjármálaráðuneytis),  þar sem 
segir m.a.:  „Lausn úr embætti þarf ekki að tilkynna með tilteknum fresti. Þegar um lausn úr embætti sökum 
aldurs er að ræða er þó eðlilegt að hafa sambærilegan frest og almennt gildir um ríkisstarfsmenn, þ.e. með 
þriggja mánaða fyrirvara.“ 
53 „Ráðningarsamningur – fyrirmynd að samningi“,  www.fjarmalaraduneyti.is.  
54 „Athyglisverður dómur“ (í fréttabréfi fjármálaráðuneytis). 
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heilsugæslunnar hefði verið nægilegur. Fallist var á þá niðurstöðu héraðsdóms að uppsögnin 
hefði verið lögmæt samkvæmt 43. gr. stml. og bæri að sýkna heilsugæsluna af 
skaðabótakröfu. Tekið var fram í forsendum héraðsdóms, að af þeirri staðreynd að 41. gr. 
stml. tiltaki ekki lengd reynslutíma megi álykta „[...] að það hafi verið vilji löggjafans að 
eftirláta forstöðumönnum ríkisstofnana að ákveða lengd reynslutíma hverju sinni.“ 
Jafnframt skírskotaði héraðsdómurinn til þess að tilgangur með setningu 
starfsmannalaganna 1996 hafi meðal annars verið sá að gera réttarstöðu opinberra 
starfsmanna sem líkasta réttarstöðu starfsmanna hjá einkafyrirtækjum. 

 

Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi tilgreint neitun heilsugæslustofnunarinnar sem rök fyrir því að 

44 gr. stml. ætti ekki við virðist þýðing þess í raun ekki afgerandi sbr. Hrd. 2005, bls. 1086 

(378/2004). Í þeim dómi voru  málsatvik hliðstæð að öðru leyti en því að í uppsagnarbréfi til 

starfsmannsins var tiltekið, að ástæða uppsagnarinnar hafi einkum verið sú að þekkingu og 

starfreynslu hans væri ábótavant. Þetta taldi héraðsdómur að væri skýr tilvísun til ástæðna, 

sem taldar eru upp í 21. gr. stml., og hefði borið að fara með uppsögnina skv. 44. gr. stml., 

þ.e. veita áminningu og gefa starfsmanni kost á að tjá sig um uppsögnina áður en hún var 

ákveðin. Uppsögnin hefði því verið ólögmæt. Þessari niðurstöðu sneri Hæstiréttur við og lagði 

áherslu á að ákvæði ráðningarsamnings um þriggja mánaða reynslutíma væri afgerandi. Segir 

svo í dómi Hæstaréttar:   

 
Þennan reynslutíma nota bæði vinnuveitandi og starfsmaður til þess að athuga alla þætti 
starfsins, faglega þætti sem aðra. Eðli máls samkvæmt er hvorum aðila um sig á reynslutíma 
heimilt að segja ráðningarsamningi upp með samningsbundnum uppsagnarfresti án þess að 
tilgreina ástæður. Uppsögn gagnáfrýjanda úr starfi fór fram á þeim tíma, með samningsbundnum 
uppsagnarfresti. Engu getur hér breytt að aðaláfrýjandi hafi tiltekið sérstakar ástæður fyrir 
uppsögninni, sem að loknum reynslutíma kynnu að hafa fallið undir ákvæði 21. gr. laga nr. 
70/1996. Var heldur ekki skylt að gefa gagnáfrýjanda kost á að tjá sig áður en til uppsagnar 
kom, sbr. síðari málslið 1. mgr. 44. gr. laganna.  
 

Samkvæmt þessum síðastgreinda dómi virðast tekin af öll tvímæli um túlkun á andmælarétti 

starfsmanns skv. 44. gr. stml. gagnvart uppsögn á reynslutíma. Starfsmaðurinn á ekki 

lögvarinn andmælarétt við slíkar aðstæður og gildir þá einu hverjar ástæður liggja að baki 

uppsögninni. Jafnframt er hér dæmi um að ákvæði stjórnsýslulaga um andmælarétt víkur fyrir 

sérákvæði yngri laga, þ.e. starfsmannalaganna. Í þessu samhengi er vert að geta UA 8. febrúar 

1993 (707/1993) en þar hafði lögreglumaður í starfsnámi kvartað vegna uppsagnar á 

reynslutíma. Taldi umboðsmaður Alþingis að lögreglumaðurinn hefði átt að njóta 

andmælaréttar þótt um væri að ræða reynslutíma55 með eins mánaðar uppsagnarfresti. Á 

þessum tíma giltu eldri starfsmannalög, þ.e. lög nr. 38/1954 um réttindi og skyldur 
                                                 
55 Tekið skal fram að reynslutíminn var hér skilgreindur sem 2 ár sbr. 1. málsl.  3. gr. reglugerðar  nr. 660/1981 
um veitingu lögreglustarfs, lögregluskóla o.fl. Þar segir: „Nú hefur umsækjandi verið ráðinn í 
lögreglumannsstarf, og skal þá líta á fyrstu 2 starfsár hans sem reynslu- og námstíma, sem skiptist í grunnnám og 
starfsnám.“ 
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starfsmanna ríkisins, stjórnsýslulög höfðu ekki verið sett og andmælaréttur byggði á ólögfestri 

meginreglu stjórnsýsluréttar. Í álitinu eru málsatvik rakin og segir umboðsmaður að ljóst sé að 

lögreglumanninum hafi ekki verið gefinn kostur á að tjá sig um þær aðfinnslur og neikvæðu 

umsagnir sem lágu að baki ákvörðun um uppsögn hans.  Síðan segir orðrétt: „Ég tel að í 

samræmi við grunnreglu 1. mgr. 11. gr. laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins56 hafi borið að gefa honum kost á að tala máli sínu áður en ákvörðun var tekin. Til 

undirbúnings því hafi hann jafnframt átt rétt á því í samræmi við grundvallarreglur 

stjórnsýsluréttar að fá afrit af umræddri greinargerð, svo að hann gæti kynnt sér hana og 

komið að sjónarmiðum sínum, leiðrétt upplýsingar og varið hagsmuni sína, áður en ákvörðun 

var tekin í máli hans.“  

 Almennt er við það miðað að uppsögn taki gildi um mánaðamót og að uppsagnarfrestur 

byrji að líða við fyrstu mánaðamót eftir að uppsögn á sér stað.57  Fyrsti dagur uppsagnarfrests 

getur þannig hæglega verið annar en sá dagur er uppsögnin sjálf fer fram.  Síðarnefnda 

dagsetningin sker úr um hvort uppsögn hefur orðið á reynslutíma en ekki fyrsti dagur tímabils 

uppsagnarfrests. Á þetta atriði reyndi í Hrd. 2001, bls. 3756 (131/2001): 

   
  Starfsmaður nokkur var ráðinn ótímabundið til starfa hjá ríkisstofnun 10. jan. 2000.  

Ráðningarsamningur kvað á um þriggja mánaða uppsagnarfrest, en gagnkvæmur 
uppsagnarfrestur skyldi vera einn mánuður á fyrstu þremur mánuðum í starfi. Þá var mælt 
fyrir um að uppsögn væri miðuð við mánaðamót.  Starfsmanninum var sagt upp störfum 
hinn 7. apríl 2000 þ.e. skömmu áður en þrír mánuðir voru liðnir. Aðilar málsins deildu um 
hvort uppsagnarfresturinn í þessu tilviki væri einn eða þrír mánuðir. Í dómi Hæstaréttar 
segir að uppsögnin hafi farið fram innan reynslutímans. Starfsmanninum hafi því réttilega 
verið sagt upp með eins mánaðar fyrirvara og skipti ekki máli þótt sá frestur hafi ekki 
byrjað að líða samkvæmt ákvæðum ráðningarsamningsins fyrr en 1. maí sama árs og þar 
með að loknum þriggja mánaða reynslutíma hans í starfi. Var íslenska ríkið sýknað af kröfu 
starfsmannsins um greiðslu launa miðað við þriggja mánaða uppsagnarfrest. 

 
 

3.7  Samantekt 

Í kaflanum hefur verið farið skipulega yfir þau tilvik er starfslok ákvarðast af fyrirfram gefnu 

tímamarki, þ.e. þegar ráðningartími, skipunartími eða setningartími rennur út. Undir þessa 

flokkun heyra einnig starfslok fyrir aldurs sakir, þ.e. þegar ríkisstarfsmaður hefur náð 70 ára 

aldri.  Helstu vafamál, sem lúta að tímabundnu ráðningarsambandi, eru annars vegar hvort til 

séu lögmætar undantekningar frá því að eftir að starfsmaður hefur verið ráðinn tímabundið í 

samtals tvö ár hjá sama aðila sé þeim hinum sama aðeins heimilt að gera við hann 
                                                 
56 Í greininni segir í 1. málslið:  „Jafnan skal starfsmanni, sem víkja skal úr stöðu, veittur kostur á að tala máli 
sínu, áður en ákvörðun er tekin, ef þess er kostur.“ 
57 Sjá til dæmis „Ráðningarsamningur – fyrirmynd að samningi“,  www.fjarmalaraduneyti.is.  
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ótímabundinn samning, og hins vegar hvort ákvörðun um að auglýsa embætti, sem 

viðkomandi embættismaður er reiðubúinn að gegna áfram eftir að fimm ára skipunartími 

rennur út, sé stjórnvaldsákvörðun. Komist var að þeirri niðurstöðu að við endurnýjun 

tímabundins ráðningarsamnings kunni að þurfa að greina á milli þess hvort um sama starf er 

ræða eða ekki. Þannig geti í undantekningartilvikum verið lögmætt að tímabundin ráðning 

vari samfleytt lengur en tvö ár ef um ólík störf er að ræða þótt aðilar ráðningarsamningsins 

séu hinir sömu. Óljóst er hvað þarf til þess að störf teljist ólík í þessu samhengi og við túlkun 

þess verður að gæta þess að missa ekki sjónar á tilgangi ákvæðisins um hámarkstíma; að 

koma í veg fyrir misnotkun heimildar til að gera tímabundna ráðningarsamninga. Varðandi 

auglýsingu embætta að loknum lögbundnum skipunartíma, þegar viðkomandi embættismaður 

hefur ekki beðist lausnar, verður að álíta að stjórnvöld hafi ekki með öllu frjálsar hendur. 

Þeim ber að gæta jafnræðis og málefnalegra sjónarmiða þegar ákveðið er hvort embætti skuli 

auglýst. Ennfremur er sú venja sem skapast hefur, að embættismenn séu að jafnaði 

endurskipaðir, til þess fallin að vekja réttmætar væntingar hjá þeim sem í hlut á hverju sinni. 

Ákvörðun um að auglýsa er að því leyti íþyngjandi fyrir hinn sitjandi embættismann, og þótt 

hún teljist ekki stjórnsýsluákvörðun væri það í anda góðrar stjórnsýslu að gefa honum kost á 

að tjá sig um slíka ætlan fyrirfram.  

 Þá var fjallað stuttlega um uppsögn á reynslutíma. Með vísan til fordæma Hæstaréttar var 

slegið föstu að við uppsögn á reynslutíma eigi starfsmaðurinn ekki lögvarinn andmælarétt 

jafnvel þótt ástæður uppsagnar megi rekja til ástæðna sem varða hann sjálfan.   
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4 Breytt skipulag og starfsemi 

 
4.1  Inngangur 

Grundvallarskipulag stjórnsýslunnar ákvarðast af stjórnarskránni og settum lögum svo sem 

nánar verður gerð grein fyrir í kafla 4.2. Skipulagsbreytingar geta átt sér stað annað hvort með 

því að lögum um einstakar stofnanir eða málaflokk er breytt, eða með því að ráðherra eða 

forstöðumaður nýtir heimildir starfsmannalaga til breytinga á innra skipulagi, verkefnum eða 

störfum. Ýmist er þá um að ræða að starf eða embætti er varanlega lagt niður ellegar 

viðkomandi ríkisstarfsmanni er gert að sæta breytingum á starfi sínu. Algeng ástæða þess að 

fækka þarf störfum er krafa fjárveitingavaldsins um hagræðingu í rekstri stofnunar og er 

fjallað sérstaklega um uppsagnir við þær aðstæður.  

 

4.2  Tilurð og starfskipulag ríkisstofnana 

Öll stjórnvöld og sýslan þeirra er bundin af lögum.58 Þannig er bæði í stjórnarskrá og lögum 

frá Alþingi kveðið á um ytri ramma stjórnsýslunnar. Fyrst ber að nefna 2. gr. 

stjórnarskrárinnar þar sem segir í 2. málslið: „Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt 

stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið.“ Í 13. gr. 

stjórnarskrárinnar er síðan tiltekið að forsetinn láti ráðherra framkvæma vald sitt og að 

ráðuneytið hafi aðsetur í Reykjavík. Í 14. gr. er kveðið á um að ráðherrar beri ábyrgð á 

stjórnarframkvæmdum öllum og í 15. gr. segir að forsetinn skipi ráðherra og veiti þeim lausn, 

ákveði tölu þeirra og skipti með þeim störfum. Af þessum ákvæðum stjórnarskrárinnar má 

draga þá ályktun að ráðherrar séu í raun æðstu embættismenn stjórnsýslunnar hver á sínu 

sviði. Þá segir í 2. mgr. 4. gr. laga nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands að ráðuneyti megi „[...] 

eigi á stofn setja né af leggja nema með lögum.“ Í 7. gr. sömu laga segir að ráðherra kveði á 

um skiptingu ráðuneytis í skrifstofur og starfsdeildir eftir verkefnum og í 1. mgr. 9. gr. 

laganna kemur fram að ráðuneyti hafi eftirlit með starfrækslu stofnana, sem undir það ber.  Í 

reglugerð um Stjórnarráð Íslands nr. 177/2007 er síðan að finna upptalningu á verkefnum 

ráðuneytanna. Er hún í allt að 25 liðum fyrir hvert og eitt ráðuneyti. Framkvæmd verkefnanna 

er ýmist á vegum ráðuneytanna sjálfra eða sérstakra stofnana/stjórnvalda utan þeirra. Slíkar 

stofnanir eða stjórnvöld eru þá annað hvort undir yfirstjórn hlutaðeigandi ráðherra eða þau eru 

sjálfstæð en heyra þó stjórnarfarslega undir ráðherrann.59  Í báðum tilvikum er meginreglan að 

stjórvöldum eða nýjum stofnunum er komið á fót með lögum sem kveða á um starfsemina og 

                                                 
58 Sjá t.d. Ólaf Jóhannesson: Lög og réttur, bls. 48. 
59 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 88. 
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ytra skipulag þeirra. Sem dæmi skulu nefnd lög nr. 168/2000 um Námsmatsstofnun. Í þeim 

kemur m.a. fram að stofnunin annist framkvæmd samræmdra prófa, sé sjálfstæð en heyri 

stjórnarfarslega undir menntamálaráðherra (1. gr.) og að ráðherrann skipi forstöðumann sem 

annist yfirstjórn stofnunarinnar og daglegan rekstur, beri ábyrgð á fjárreiðum og ráði aðra 

starfsmenn (3. gr.).  

 Af framangreindu er ljóst að meginreglan er sú að verkefnum stjórnsýslunnar er skipt milli 

stjórnvalda skv. settum lögum eða með stoð í þeim. Að því marki sem stjórnsýsluverkefnum 

er ekki útdeilt með lagafyrirmælum fylgir svokallað verkskipulagsvald (sbr. danska hugtakið 

„organisationsmagten“) uppbyggingu og þeirri stigskiptingu sem felst í stjórnsýslukerfinu.60 

Af því leiðir að heimildir til skipulagsbreytinga innan ráðuneyta og stofnana eru eftir atvikum 

byggðar á lögum og óskráðum reglum um stjórnunarrétt. Þannig segir í 3. mgr. 20. gr. 

stjórnarskrárinnar að forseti geti vikið þeim frá embætti, er hann hefur veitt það, og í 34. gr. 

stml. eru ákvæði um  launakjör þess er gegnt hefur embætti sem lagt er niður. Hvað almenna 

ríkisstarfsmenn áhrærir gilda uppsagnarákvæði í ráðningarsamningi sbr. 1. mgr. 43. gr. stml. 

Þá heimilar  4. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar að embættismaður sé fluttur til í starfi, en nánar 

er kveðið á um tilflutning embættismanna í 36. gr. stml.   

 Meðal markmiða með setningu starfsmannalaganna 1996 var að auka valddreifingu og 

ábyrgð stjórnenda ríkisstofnana.61 Birtist það m.a. í 38. gr. stml. sem segir að ráðherra setji 

sérhverjum forstöðumanni stofnunar erindisbréf  og að forstöðumaðurinn beri ábyrgð á að 

stofnun, sem hann stýrir, starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og slíkt erindisbréf. 

Forstöðumaðurinn beri ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í 

samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Sú ábyrgð sem 

forstöðumanninum er þannig ætlað að axla er samofin stjórnunarrétti hans. Stjórnunarétt 

forstöðumanns má telja til hinna ólögfestu reglna í vinnurétti almennt og felur hann í sér 

heimildir til að ráða starfsmenn og ákveða starfslok þeirra, skipuleggja starfsemi og 

vinnutíma, stjórna daglegum verkefnum og hafa með þeim eftirlit.62  

 

4.3  Starf lagt niður 

Það er eðli ríkisstofnana eins og annarrar starfsemi að þær breytast og þróast í takt við 

umhverfið. Tiltekinn hluti starfseminnar kann að líða undir lok og þar með brestur 

                                                 
60 Sjá t.d. Berglindi Báru Sigurjónsdóttur: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti,“ Úlfljótur 
2006, 4. tbl., bls. 549. Ennfremur má benda á Bent Christensen: Forvaltningsret – opgaver, hjemmel, 
organisation,  bls. 282, og Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett, bls. 194. 
61 Sjá II. kafla athugasemda við frumvarp til stml. í Alþingistíðindum 1995-96, A-deild, bls. 3137. 
62 Jens Kristiansen: Grundlæggende Arbejdsret, bls. 135-136. 
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tilveruréttur viðkomandi starfa; þau eru lögð niður.  Að leggja niður starf lýtur annars vegar 

að ákvörðun um breytt skipulag stofnunar og hins vegar að þeim einstaklingi sem gegnt hefur 

starfinu. Þarf þá annaðhvort að binda endi á vinnusambandið með uppsögn eða lausn úr 

embætti ellegar flytja viðkomandi í annað starf/embætti. Ákvörðun um að leggja niður tiltekið 

starf liggur innan stjórnunarréttar yfirmanns, eftir atvikum ráðherra eða forstöðumanns 

stofnunar.63  Þess eru einnig dæmi að störf séu lögð niður með lögum sem að öðru leyti kveða 

á um skipulagsbreytingu svo sem sameiningu stofnana.64 Niðurlagning starfs einkennist af því 

að verkefnin sem því tilheyrðu eru varanlega lögð niður og enginn annar tekur við þeim.65 Í 

markatilvikum kann að vera álitamál hvort starf hefur verið lagt niður eða því breytt sbr. 

heimild 19. gr. stml., en fjallað verður um breytingar á störfum í kafla 4.4. Dulda ástæðu fyrir 

niðurlagningu starfs kann einnig í jaðartilvikum að megja rekja til framgöngu viðkomandi 

starfsmanns, en slíkt er að jafnaði ólöglegt sbr. meginregluna um bann við misbeitingu 

valds.66  

  Ótvírætt er, að ef ekki er mælt fyrir um niðurlagningu starfs með lögum, þá er um 

stjórnvaldsákvörðun að ræða í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl., hvort sem viðkomandi 

ríkisstarfsmanni er boðið annað sambærilegt starf eður ei. Slík ákvörðun verður jafnframt að 

lúta þeirri óskráðu grundvallarreglu stjórnsýsluréttar að vera efnislega ákveðin og skýr með 

                                                 
63 Hér athugast að stjórnunarréttur forstöðumanns er ekki óskoraður í öllum tilvikum sbr. UA 8. janúar 1996 
(1355/1995). Þar var til athugunar skipulagsbreyting innan Tryggingarstofnunar ríkisins sem m.a. fól í sér að 
tiltekin deildarstjórastaða var lögð niður. Í álitinu er vísað til 2. mgr. 2. gr. þágildandi laga um almannatryggingar 
nr. 117/1993: „Hver grein trygginganna, sbr. 1. gr., er sjálfstæð deild í Tryggingastofnuninni og hefur þar 
sérstakan fjárhag. Engin deildanna ber ábyrgð á skuldbindingum annarrar. Að öðru leyti er forstjóra heimilt, að 
fengnu samþykki tryggingaráðs og ráðherra, að skipa starfsemi stofnunarinnar í deildir eftir því sem henta 
þykir.“ Í þessu máli lá hið áskilda samþykki ekki fyrir með ótvíræðum hætti og var því talið að forstjórinn hefði 
við breytingarnar farið á svig við lög.  
64 Hér má t.d. nefna lög nr. 37/2007 um sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands þar sem segir í 3. 
mgr. 3. gr.: „Við gildistöku laga þessara verður embætti rektors Kennaraháskóla Íslands lagt niður.“ 
65 Í UA 14. nóvember 2006 (4212/2004) og UA 14. nóvember 2006 (4218/2004), sem vörðuðu mál á sama 
vinnustað, er bent á að í lögum sé ekki skilgreint hvað átt sé við með uppsögn starfsmanns annars vegar og hins 
vegar því að starf sé lagt niður. Ennfremur segir í báðum álitunum: „Það að forstöðumaður byggi ákvörðun sína 
um starfslok starfsmanns á því að starf hans sé lagt niður felur í sér þann rökstuðning að af einhverri ástæðu sé 
ekki lengur þörf á því að viðkomandi starfi sé áfram sinnt hjá stofnuninni. Það verkefni sem undir starfið fellur 
sé ekki lengur til staðar eða hægt sé að sinna því með öðrum hætti innan stofnunar.“ 
66 Í UA 31. ágúst 1990 (227/1990) hafði málsaðili kvartað undan niðurlagningu á stöðu í tíð eldri 
starfsmannalaga. Í álitinu er vikið að því að hvorki í lögunum né lögskýringargögnum sé að finna skilgreiningu á 
því, hvað átt sé við með niðurlagningu stöðu. Því sé erfiðleikum bundið að skilgreina hugtakið með afgerandi 
hætti, en þó talið unnt að leiða af ákvæðunum í heild, um lausn úr stöðu,  þá niðurstöðu „[...] að til 
niðurlagningar stöðu megi almennt heimfæra þau tilvik, þar sem ríkisstarfsmaður á þess ekki lengur kost að 
gegna stöðu sinni vegna atvika, sem ekki verða rakin til starfsmannsins sjálfs.“ Ennfremur segir: „Það leiddi 
augljóslega til mikillar skerðingar á lögvörðum réttindum skipaðra ríkisstarfsmanna og væri til þess fallið að rýra 
starfsöryggi þeirra, ef stjórnvöld ættu óheft mat á því, hvaða tilvik féllu undir niðurlagningu stöðu í skilningi 14. 
gr. starfsmannalaga. Með því væri opnuð leið til að fara kringum ófrávíkjanlegar reglur um lausn úr starfi og um 
þær afleiðingar, sem ólögmæt frávikning getur haft í för með sér.“ Í kafla 7.3.5 er fjallað um regluna um bann 
við misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls.  
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tilliti til réttaröryggis starfsmannsins.67 Dæmi eru um vafa í þessu sambandi sbr. Hrd. 1998, 

bls. 750 (359/1997). Í því máli krafði skólastjóri grunnskóla menntamálaráðherra um greiðslu 

biðlauna vegna þess að skólahald hafði lagst niður. Hæstiréttur lagði til grundvallar að þótt 

ákveðið hefði verið tímabundið að starfrækja ekki skólann hefði ekki verið tekin ákvörðun um 

leggja niður stöðu skólastjórans, sem að eigin frumkvæði tók að sér að gegna starfi 

tímabundið við annan skóla. Því var íslenska ríkið sýknað af biðlaunakröfu skólastjórans að 

svo komnu máli, en Hæstiréttur tók fram að ekki væri úr því leyst hvaða réttarúrræði kæmu til 

álita ef skólastjórinn gerði kröfu um að taka að nýju við fyrra skólastjórastarfi.68 Einnig skal 

nefndur Hrd. 2000, bls. 468 (357/1999) þar sem Landsbanki Íslands hafði gert samning um 

starfslok við tiltekinn starfsmann bankans sem hafði að baki langan starfsaldur (sjá einnig 

umfjöllun í 7. kafla). Í  dómnum eru leidd rök að því að í raun hafi staða viðkomandi 

starfsmanns verið lögð niður án þess þó að honum hafi verið gerð grein fyrir þeirri réttarstöðu 

sem af því leiddi.   

 Um málsmeðferð og réttaráhrif við niðurlagningu starfs fer að nokkru leyti eftir því 

hvernig til viðkomandi starfssambands var stofnað. Í fyrsta lagi skulu nefnd störf sem teljast 

til embætta. Í 9. tölul. 25. gr. stml. er niðurlagning embættis nefnd sem ein ástæða starfsloka 

embættismanna og í 34. gr. er kveðið á um biðlaunarétt69 þess sem gegnt hefur embætti sem 

lagt er niður. Í öðru lagi eru störf eldri ríkisstarfsmanna. Um starfslok þeirra almennt er í 3. 

mgr. ákvæðis til bráðabirgða í stml. vísað til 25. gr. og VI. kafla stml. sem gilda um 

embættismenn. Sé slíkt starf lagt niður á viðkomandi starfsmaður rétt til bóta samkvæmt 5. 

mgr. bráðabirgðaákvæðisins. Segir þar að bæturnar nemi launum í sex mánuði hafi hann verið 

í þjónustu ríkisins skemur en 15 ár en ella fái hann laun í 12 mánuði. Skilyrðin svara til þeirra 

sem ákvarða tímabil biðlauna embættismanna við niðurlagningu embættis, sbr. 34. gr. stml., 

en sá munur er á að embættismennirnir halda „óbreyttum launakjörum” þ.e. heildarlaunum, en 

eldri ríkisstarfsmenn halda „launum“ sem túlkað hefur verið sem mánaðarlaun fyrir dagvinnu 

að viðbættum föstum umsömdum greiðslum hafi verið um slíkt að ræða.70  Í þriðja lagi eru 

                                                 
67 Tilvist slíkrar reglu hefur margsinnis komið fram í álitum umboðsmanns Alþingis. Í dæmaskyni skulu nefnd 
UA 18. maí 2005 (4182/2004) og UA 1. desember 2008 (5132/2008) 
68 Tekið skal fram að málsatvik áttu sér stað meðan rekstur grunnskóla var enn á hendi ríkisins og í gildi voru 
eldri starfsmannalög nr. 38/1954. Í 14. gr. þeirra var hliðstætt ákvæði um biðlaunarétt vegna niðurlagningar á 
stöðu og er að finna í 1. mgr. 34. gr. núverandi starfsmannalaga vegna embættis sem lagt er niður.  
69 Biðlaunaréttur er 6 eða 12 mánuðir eftir því hvort hinu niðurlagða embætti hefur verið gegnt skemur en 15 ár 
eður ei. Réttur þessi er þó skilyrtur við að starfsmaðurinn hafi ekki hafnað öðru sambærilegu starfi. 
70 Um þetta atriði má vísa til Hrd. 1990, bls. 452 (283/1998) enda má rekja bráðabirgðaákvæðið um bótarétt til 
samsvarandi ákvæðis eldri starfmannalaga. Á því byggir dómurinn sbr. eftirfarandi orð: „Stefnandi var forstjóri 
Landssmiðjunnar, og verður að telja, að með samkomulagi hans við iðnaðarráðuneytið hafi sú fasta greiðsla, er 
hann fékk mánaðarlega fyrir yfirvinnu, hvort sem vinna hans reyndist meiri eða minni í tímum talið, orðið hluti 
af þeim föstu launum, sem starfanum fylgdu, samkvæmt 1. mgr. 14. gr. 1. nr. 38/1954.“ Varðandi samsvörun 
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svo störf almennra ríkisstarfsmanna (þ.e. önnur störf en embætti sbr. kaflaskiptingu stml.) sem 

ráðið var í eftir gildistöku stml. Þeir starfsmenn eiga ekki rétt til launa eða bóta við 

niðurlagningu starfs umfram það sem kjarasamningur og ráðningarsamningur segir til um sbr. 

1. mgr. 41. gr. stml. og 1. mgr. 44. gr. stml.  

 Við ákvörðun um niðurlagningu starfs er stjórnvaldi skylt að gæta meðalhófs sbr. 12. gr. 

ssl. Má um það vísa til eftirfarandi mála til skýringar.  

 
UA 6. júlí 2004 (3769/2003). A hafði verið leyst frá störfum við heilbrigðisstofnun með 
skírskotun til skipulagsbreytinga. Umboðsmaður taldi gögn málsins leiða í ljós að af hálfu 
heilbrigðisstofnunarinnar hefði ekki verið tekin nein afstaða til þess hvort önnur úrræði en að 
leysa A frá störfum hefðu verið nærtæk. Áleit hann ekki ótvírætt að aðrir valkostir, sem voru 
minna íþyngjandi en uppsögn, hafi verið útilokaðir við þær aðstæður sem uppi voru. Því taldi 
umboðsmaður að heilbrigðisstofnunin hefði ekki sýnt fram á að nægjanlega hefði verið gætt að 
meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga þegar ákveðið var leysa A frá störfum. Benti 
umboðsmaður m.a. á að „[...] þegar litið er til heimilda forstöðumanna samkvæmt lögum nr. 
70/1996 er ljóst að ekki er sjálfgefið að breyting á skipuriti stofnunar og starfsheitum, sem þar 
eru tilgreind, skuli umsvifalaust leiða til þess að leysa þurfi þá starfsmenn varanlega frá störfum 
sem bera starfsheiti sem ekki falla að hinu nýja skipuriti. Þannig er t.d. í 1. málsl. 19. gr. laganna 
kveðið á um að starfsmönnum sé skylt að hlíta breytingum á störfum sínum og verksviði frá því 
er hann tók við starfi.“ 
 
Hrd. 2000, bls. 383 (277/1999). Háskóli íslands sagði upp lektor í spænsku frá og með 1. ágúst 
1995 með vísan til uppsagnarákvæðis ráðningarsamnings.  Rök deildarforseta fyrir uppsögninni 
voru  að með henni væri heimspekideild að fylgja eftir þeirri stefnu sinni, að kennarar skyldu 
keppa um stöður eftir að þær hefðu verið auglýstar og að enginn gæti setið í stöðu nema hann 
hefði hlotið hæfnisdóm. Í framhaldinu sótti lektorinn um hið auglýsta starf. Var hann, auk eins 
annars umsækjanda, metinn hæfur til að gegna stöðunni, en hlaut minnihluta atkvæða á 
deildarfundi og var ekki ráðinn. Í málinu lá fyrir að lektorinn hafði sótt um dósentsstöðu við 
háskólann í Osló vorið 1994 gagngert, að eigin sögn, til þess að fá hæfnisdóm. Í nóvember 1995 
lá fyrir álit norskrar dómnefndar, sem mat hann hæfan til að gegna dósentsstöðu. Upplýsingar 
um umsóknina og meðferð hennar hjá dómnefnd lágu ekki fyrir á fundi deildarráðs 
heimspekideildar, þegar ákvörðun var tekin um að auglýsa stöðuna lausa til umsóknar. Í 
Hæstarétti var tekið undir með héraðsdómi að „[…] önnur og vægari úrræði hefðu verið 
nærtækari en að segja gagnáfrýjanda upp og auglýsa stöðu hans og að verulegu máli hefði getað 
skipt, ef honum hefði verið gefinn kostur á að tala máli sínu áður en uppsögn var ákveðin.“ Sló 
rétturinn föstu að  með þessu hefði verið brotið gegn 12. og 13. gr. ssl.71 
 

 Andmælaréttur kemur til álita þegar niðurlagningu starfs má fremur rekja til atriða sem 

varða þann er gegnir því en til skipulagsbreytinga sbr. framangreindan dóm í lektorsmáli HÍ 

og Hrd. 2004, bls. 1293 (275/2003). Í slíkum tilvikum hefur Hæstiréttur sagt að ekki sé um að 

ræða niðurlagningu stöðu í skilningi 34. gr. stml., eða 14. gr. laga nr. 38/1954 meðan þau 

giltu.72 Þess í stað hefði stjórnvaldi borið að fara að þeim málsmeðferðarreglum 

starfsmannalaga sem giltu um uppsögn. Þegar um almenn störf (þ.e. ekki embætti) er að ræða 
                                                                                                                                                         
ákvæðanna í heild kemur þó fram í Hrd. 1999, bls. 4234 (223/1999)  að inntak bótaréttarins skv. núgildandi 
lögum sé ekki óbreytt frá eldri lögunum en sá munur lýtur að öðru en skýringu á föstum launum.  
71 Um uppsagnarmál þetta er einnig fjallað í UA 20. mars 1997 (1725/1996). 
72 Sjá t.d. Hrd. 1995, bls. 1347 (41/1993) frá gildistíma eldri laga.  
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leiðir af 43. og 44. gr. stml að ekki verður greint á milli niðurlagningar starfs og uppsagnar 

starfsmanns sem stafar af öðrum ástæðum en þeim er greinir í 21. gr. stml. Í stuttu máli eru 

framangreind dæmi til marks um að stjórnvöld eru, við ákvörðun um niðurlagningu starfs sem 

endranær, bundin af réttmætisreglunni, þ.e. að að byggja matskenndar ákvarðanir einungis á 

málefnalegum sjónarmiðum.  

 

4.4  Starfi/starfssviði breytt 

4.4.1 Heimildir skv. starfsmannalögum 

Í 19. gr. stml. er kveðið á um að starfsmanni sé skylt að hlíta breytingum á störfum sínum og 

verksviði frá því er hann tók við starfi. Jafnframt er tiltekið að starfsmaður eigi þess kost að 

segja upp starfi sínu vegna slíkra breytinga enda skýri hann ráðherra eða eftir atvikum 

forstöðumanni stofnunar frá því innan mánaðar frá því að breytingarnar voru tilkynntar. Þá er 

og kveðið á um, að ef breytingarnar hafi í för með sér skert launakjör eða réttindi, skuli 

starfsmaðurinn halda óbreyttum launakjörum og réttindum þann tíma sem eftir er af 

skipunartíma í embætti eða, ef um almennan ríkisstarfsmann er að ræða, í jafnlangan tíma og 

nemur uppsagnarfresti skv. ráðningarsamningi. Í 36. gr. stml. er að finna heimild til handa 

stjórnvaldi að flytja mann úr einu embætti í annað, að því tilskyldu að bæði embættin heyri 

undir það. Ennfremur heimilar greinin að stjórnvald samþykki flutning í embætti á vegum 

annars stjórnvalds enda óski síðarnefnda stjórnvaldið eftir því.73 Þá er í sömu grein samskonar 

efnisákvæði og í 19. gr. um að embættismaður sem fluttur er til haldi fyrri kjörum það sem 

eftir er af skipunartíma í fyrra embætti.74  Bent skal á að 36. gr. stml. styðst við ákvæði í 20. 

gr. stjórnarskrárinnar þar sem í 4. mgr. hennar segir að forseti geti „[...] flutt embættismenn úr 

einu embætti í annað, enda missi þeir einskis í af embættistekjum sínum, og sé þeim veittur 

kostur á að kjósa um embættaskiptin eða lausn frá embætti með lögmæltum eftirlaunum eða 

lögmæltum ellistyrk.“  Orðalag stjórnarskrárinnar um „forseta“ breytir því ekki að eftir 

gildistöku núverandi starfsmannalaga er það viðkomandi ráðherra eða lægra sett stjórnvald 

                                                 
73 Til dæmis um síðarnefndu framkvæmd ákvæðisins má nefna fréttatilkynningu sem birt var á vefsíðu mennta – 
og menningarmálaáðuneytisins 3. nóv. 2009 þar sem segir í upphafi: „Mennta- og menningarmálaráðherra hefur 
í dag fallist á ósk fjármálaráðherra [skál. höf.] um að Guðmundur Árnason, ráðuneytisstjóri í mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, flytjist í embætti ráðuneytisstjóra í fjármálaráðuneytinu frá og með 1. nóvember 2009.“  
(„Breytingar á yfirstjórn mennta- og menningarmálaráðuneytis“, www.menntamalaraduneyti.is).  Tekið skal 
fram að þegar maður er fluttur í embætti víkur hin almenna skylda til þess að auglýsa laus störf og embætti á 
vegum ríkisins - sjá t.d. umfjöllun í UA 15. október 1996 /1611/1995). 
74 Á þetta atriði reyndi t.d. í Hrd. 2002, bls. 2901 (92/2002) þar sem rannsóknarlögreglumaður hafði verið fluttur 
milli embætta og missti við það bakvaktargreiðslur sem hann hafði notið í fyrra embættinu. Krafði hann ríkið um 
þennan launamismun. Niðurstaðan var sýkna ríkisins þar eð launabreytinguna leiddi af breyttu fyrirkomulagi og 
væru launakjör lögreglumannsins óbreytt að öðru leyti. Má hér ennfremur vísa til kafla 4.4.4 þar sem fjallað eru 
um ákvæði 19. gr. um vernd launakjara við breytingu á starfi. Þar kemur fram að það eru fyrst og fremst 
grunnlaunin, þ.e. föst samningsbundin laun sem slíkt verndarákvæði tekur til.  
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sem fer með þessa heimild sbr. Hrd. 2001, bls.1885 (25/2001).75 Forsögu ákvæðis 4. mgr. 20. 

gr. stjórnarskrárinnar má rekja allt aftur til fyrstu dönsku stjórnarskrárinnar frá 1849 en þar 

segir í 22. gr. að konungur geti vikið þeim frá embætti er hann hefur veitt það. Réttur 

viðkomandi til eftirlauna skuli ákveðinn í lögum. Konungur geti flutt embættismenn til án 

þeirra samþykkis, þó þannig að þeir missi einskis í tekjum og eigi þess kost að velja milli 

flutnings og þess að taka eftirlaun skv. venjubundum reglum (lausleg þýðing höf.).76 Nánar 

verður fjallað síðar um þýðingu lokamálsliðarins um að embættismaður skuli eiga val um að 

láta af starfi með lögmæltum eftirlaunum.  

 Fyrirmynd ákvæðisins um að skylt sé skylt að hlíta breytingum á störfum og verksviði er 

að finna í 33. gr. eldri starfsmannalaga nr. 38/1954 þar sem sagði: „Skylt er starfsmanni að 

hlíta breytingum lögum samkvæmt á störfum hans og verkahring frá því, er hann tók við 

starfi, enda hafi breytingin ekki áhrif til skerðingar á launakjörum hans eða réttindum. Sama 

er um breytingar, er yfirmaður ákveður, en þeirri ákvörðun má skjóta til ráðherra.“ Í 

athugasemdum með frumvarpi til starfsmannalaga 1996 var ekki frekari skýringar að finna en 

tilvísun til fyrri laganna.77 Í frumvarpi til þeirra laga var ákvæðið ekki skýrt nánar en ætla má 

að rekja megi tilurð þess til enn eldri laga, þ.e. laga nr. 71/1919 um laun embættismanna og 

laga nr. 14/1875 um laun íslenzkra embættismanna. Í lögunum frá 1919 var ákvæðið orðað 

þannig: „Embættismenn skulu skyldir að láta sér lynda breytingar þær og aukningu á 

embættisstörfunum, sem síðar kann að verða mælt fyrir um, þótt eigi sé neitt um það skráð í 

veitingabréfum þeirra.“  

 Af orðalagi og forsögu 19. gr. stml. verður vart dregið í efa að ótvíræð heimild sé til þess 

að breyta störfum og verksviði ríkisstarfsmanns og er það komið undir mati ráðherra eða 

forstöðumanns  hvort tilefni sé til slíkra breytinga. Matinu  eru að sjálfsögðu settar almennar 

skorður á grundvelli óskráðra meginreglna stjórnsýsluréttar og verða ástæður slíkra breytinga 

að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. Ennfremur verður að gæta meðalhófs sbr. 12. gr. 
                                                 
75 Í þessu máli hafði dómsmálaráðherra ákveðið að flytja sýslumann til í starfi. Taldi sýslumaður, með vísan til 
stjórnarskrárinnar, að ráðherrann væri ekki bær að lögum til að taka ákvörðun um flutninginn. Um það atriði 
segir í dómi Hæstaréttar: „Eftir 1. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar veitir forseti lýðveldisins þau embætti, er lög 
mæla. Samkvæmt 26. gr. og 31. gr. starfsmannalaga veitir stjórnvald sem skipar mann í embætti einnig lausn frá 
því bæði um stundarsakir og að fullu, nema öðruvísi sé sérstaklega mælt fyrir um í lögum. Samkvæmt þessu ber 
að leggja gildandi lög til grundvallar þegar leyst er úr hvaða stjórnvald veitir lausn frá embætti. Af því leiðir að 
sömu lögum verður ekki beitt við lausn frá embætti og giltu við skipun í það, nema þau væru enn í gildi þegar 
ákvörðun um lausn er tekin. Telja verður að eins fari um flutning á milli embætta eða lausn frá embætti með 
lögmæltum eftirlaunum á grundvelli 4. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar. Var dómsmálaráðherra því ekki nauðsyn 
að leita atbeina forseta Íslands þegar tekin var ákvörðun um flutning aðaláfrýjanda eftir 36. gr. starfsmannalaga.” 
76 Danski textinn er eftirfarandi: „Kongen kan afskedige de af ham ansatte embedsmænd. Disses berettigelse til 
pension vil blive bestemt ved lov. Kongen kan forflytte embedsmænd uden deres samtykke, dog således, at de 
ikke derved taber i indtægter og at der gives dem valget mellem sådan forflyttelse og afsked med pension efter de 
almindelige regler". (Heimild:  UA  21. júní 1996 (1448/1995).  
77 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3150. 
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ssl. Þetta viðhorf birtist glögglega í Hrd. 4. maí 2005 (475/2004) þar sem segir að  

forstöðumaður ríkisstofnunar, eða annar yfirmaður sem til slíks er bær samkvæmt skipulagi 

stofnunar, hafi á grundvelli 19. gr. stml.  ótvíræða heimild til að breyta störfum og verksviði 

ríkisstarfsmanns og er það komið undir mati hans hvort tilefni sé til slíkra breytinga. 

Breytingarnar verði þó að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum og megi ekki vera meira 

íþyngjandi fyrir starfsmann en nauðsyn ber til. Í téðum dómi kemur einnig skýrt fram að 

ákvörðun um breytingu á starfi eða verksviði ríkisstarfsmanns er almennt talin lúta að innra 

skipulagi stjórnsýslunnar ef hún hefur ekki jafnframt í för með sér skert launakjör eða önnur 

réttindi starfsmanns. Samkvæmt því má slá föstu að breyting á störfum og verksviði skv. 19. 

gr. stml. teljist því aðeins stjórnvaldsákvörðun að hún feli í sér skert launakjör eða réttindi 

viðkomandi starfsmanns. Á hinn bóginn telst tilflutningur milli embætta skv. 36. gr. stml. ætíð 

vera stjórnvaldsákvörðun þar eð slík ráðstöfun felur hvort tveggja í sér; lausn úr hinu fyrra 

embætti og skipun í hið síðara.78 

 Helstu álitamál við túlkun 19. gr. og 36. gr. stml. eru í fyrsta lagi hvort ástæður að baki 

breytingar á starfi (almennu starfi eða embætti) eða tilflutnings embættismanns standist hið 

málefnalega próf, í öðru lagi hversu langt breyting á starfi megi ganga án þess að starfið teljist 

hafa verið lagt niður í raun og stofnað til nýs starfs, og í þriðja lagi hvenær launakjör og/eða 

réttindi teljist hafa skerst? Verður fjallað nánar um þessi atriði í næstu köflum. 

 

4.4.2 Málefnalegar ástæður 

Í athugasemdum við 36. gr. frumvarps til starfsmannalaga kemur fram að ákvæðið um 

tilflutning embættismanna sé í samræmi við það sjónarmið, sem lýst er í almennum 

athugasemdum við frumvarpið, að æskilegt sé að auka tilfærslu á fólki í störfum, m.a. 

innbyrðis í ríkiskerfinu, þ.e. á milli einstakra ríkisstofnana.79 Má finna fjölmörg dæmi slíkrar 

framkvæmdar á ákvæðinu frá liðnum árum án þess að til eftirmála hafi komið enda rúmist 

slíkt innan ramma stml., sbr. viðmiðanir fjármálaráðuneytisins um vistaskipti 

ríkisstarfsmanna.80 Þess eru einnig dæmi í reynd að ákvæðinu hafi verið beitt í því augnamiði 

að greiða úr vandamálum tengdum framgöngu embættismanns í starfi. Við slíkar aðstæður 

geta hæglega risið álitamál um hvort gætt hafi verið málefnalegra sjónarmiða, meðalhófs og 

málsmeðferðarreglna við ákvörðun um tilflutning í embætti.  

                                                 
78 Sjá t.d. athugasemdir við 36. gr. frumvarps til starfsmannalaga nr. 70/1996 þar sem vísað er til skipunar [skál. 
höf.] í embættið sem viðkomandi flyst í. (Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3154) Af sjálfu leiðir að ekki er unnt að 
skipa hann í nýtt embætti nema veita honum samtímis lausn úr fyrra embættinu.  
79 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3154. 
80 Sjá „Hreyfanleiki ríkisstarfsmanna“,  www.fjarmalaraduneyti.is. 
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 Í Hrd. 2001, bls. 1885 (25/2001) voru málsatvik þau að dómsmálaráðherra hafði ákveðið 

að flytja sýslumanninn á Akranesi í embætti sýslumanns á Hólmavík. Í dómnum er rakið að í 

skýringum með flutningsbréfi ráðherra komi fram sú skoðun ráðuneytisins „[...] að 

sýslumaður hafi ekki haft þá stjórn og yfirsýn yfir rekstur embættisins sem forstöðumanni 

stofnunar sé skylt og nauðsynlegt að hafa og að fullreynt sé að mati þess að honum takist að 

vinna bug á fjárhagsvanda embættisins.“ Í bréfinu er ennfremur reifað tiltekið mál sem hafi 

orðið til þess „[...] að renna frekari stoðum undir þá skoðun ráðuneytisins að hagsmunum 

ríkissjóðs yrði betur borgið með því að fela öðrum stjórn og rekstur sýslumannsembættisins á 

Akranesi.“ Þá kom einnig fram í téðu bréfi eftirfarandi rökstuðningur fyrir ákvörðun ráðherra:  

  
Í ljósi þess að ráðuneytið telur ekki fullreynt að þér getið stjórnað embætti þar sem minni 
fjárhagslegir hagsmunir eru í húfi, hlýtur að vera bæði rétt og skylt að gefa yður kost á að takast 
á við rekstur minna embættis í ljósi meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Embætti 
sýslumannsins á Hólmavík hefur mun minni fjárhagsleg og rekstrarleg umsvif en embættið á 
Akranesi. Það er mat ráðuneytisins að ekki sé öðrum sýslumannsembættum til að dreifa nær 
Reykjavík sem gætu hentað til þess að ná megi sama markmiði.   
 

Segja má að Hæstiréttur hafi fallist á þessi sjónarmið dómsmálaráðherra sbr. eftirfarandi 

tilvitnun í dómsforsendur:  „Rót vandans sem við var að glíma var því fyrst og fremst að rekja 

til áfrýjanda sjálfs og þeirra starfsskyldna sem honum bar að sinna. Nægjanlega er í ljós leitt 

að ekki varð lengur unað við stjórn hans á embættinu enda sýnt að ekki yrði þar bót á. Við svo 

búið varð að taka ákvörðun um framhald starfa hans.“ Þá er tiltekið í dómnum að þótt 

flutningi til Hólmavíkur fylgdi óhagræði yrði að líta til þess að aðrir kostir hefðu verið 

sýslumanni þungbærari. Taldi rétturinn að flutningur sýslumanns  hefði verið byggður á 

málaefnalegum ástæðum og að gætt hefði verið meðalhófs.  

 Í UA 21. júní 1996 (1448/1995) hafði lögreglumaður kvartað yfir því að vera fluttur úr 

stöðu yfirlögregluþjóns í stöðu varðstjóra við annað sýslumannsembætti. Vísað var til 

samstarfsörðugleika innan lögreglunnar, þar sem yfirlögregluþjónninn starfaði, sem ástæðu 

flutningsins sem hefði verið nauðsynlegur til að koma á starfsfriði og tryggja lögboðna 

löggæslu. Umboðsmaður taldi ekki ástæðu til að bera brigður á þessar ástæður og kvað því 

ekki skipta öllu máli að leiða í ljós til hverra samstarfsörðugleikarnir yrðu raktir. Var 

niðurstaða hans að sjónarmiðin sem flutningurinn byggði á hefðu verið lögmæt.81 

 Þess eru einnig dæmi að almennur starfsmaður hafi verið fluttur til í starfi á grundvelli 19. 

gr. stml. vegna meints samstarfsvanda. Í Hrd. 18. september 2008 (430/2007) voru málsatvik 

þau að hjúkrunarfræðingur á geðsviði Landspítala – háskólasjúkrahúss var með ákvörðun 

                                                 
81 Atvik þessa máls urðu í tíð eldri starfsmannalaga nr. 37/1954 og var því heimild til flutningsins byggð beint á 
4. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar.  
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sviðsstjóra fluttur gegn vilja sínum af starfsstöð við Hringbraut á aðra deild sem var á 

starfsstöð spítalans á Kleppi.  Tilgreindar ástæður fyrir flutningnum voru að með honum væri 

komið í veg fyrir að ágreiningur milli tveggja hjúkrunarfræðinga á deildinni truflaði 

starfsemina, en svo háttaði til að annar hjúkrunarfræðingur sem starfaði á deildinni hafði 

sakað viðkomandi um kynferðislega áreitni utan vinnustaðar. Í dómnum er rakið að fyrir liggi 

að sá sem fluttur var milli deilda hafi ekki talið neitt til fyrirstöðu að vinna áfram á deild með 

þeim sem ásökunina bar fram en sá hinn sami hafi aftur á móti hafnað slíku samstarfi. Ekki 

var látið reyna á samstarf þeirra en auk þess lá fyrir að hinn hjúkrunarfræðingurinn hefði sætt 

sig við færslu milli deilda til að komast hjá að vinna á sömu deild og sá sem hann taldi að 

hefði áreitt sig. Segir í dómnum að samkvæmt þessu sé ljóst að yfirmenn þurftu ekki að 

bregðast við á nokkurn hátt til að tryggja starfsemi deildarinnar. Þeim deiluaðila, sem ekki 

treysti sér til að vinna áfram með hinum, hefði verið frjálst að segja upp ráðningarsamningi 

sínum. Ennfremur taldi Hæstiréttur fram komið að yfirmönnunum hefði verið unnt að ná 

tilsettu markmiði í sátt við báða starfsmennina sem í hlut áttu. Þess í stað hefðu þeir ákveðið 

að flytja annan hjúkrunarfræðinginn af deildinni, þvert gegn vilja, í stað þess að færa hinn, 

sem hefði þó legið  beint við, bæði vegna samþykkis hans sjálfs og að því gættu að það var 

hann sem neitaði samstarfi á deildinni. Samkvæmt þessu yrði ekki fallist á að málefnalegar 

eða faglegar ástæður hafi réttlætt brottflutning eins og málum var háttað. Var sú ákvörðun 

dæmd ógild. 

 

4.4.3 Hversu langt mega breytingar ganga? 

Reyndin sýnir að við mat á því hvort breyting á störfum og verksviði rúmast innan heimildar 

19. gr. er mjög litið til þess hvort starfið teljist samboðið starfsmanninum og þá ekki síst með 

tilliti til menntunar. Í fyrrnefndum Hrd. 4. maí 2005 (475/2004) voru málsatvik þau að 

starfssviði hjúkrunarfræðings á Landspítala – háskólasjúkrahúsi hafði verið breytt og taldi 

hjúkrunarfræðingurinn að breytingin gengi lengra en 19. gr. stml. heimilaði, þannig að í raun 

hefði starfið verið lagt niður. Í dómi Hæstaréttar er farið gegnum starfsferil 

hjúkrunarfræðingsins, allt frá upphafi ráðningar til Landspítala – háskólasjúkrahúss, m.t.t. 

verkefna, starfsheita og launa. Meðal annars var leitt í ljós að af hálfu sjúkrahússins var leitast 

við að koma til móts við óskir hjúkrunarfræðingsins um hvernig hluta starfstímans skyldi 

varið. Síðan segir í dómi Hæstaréttar: „Í ljósi þess og þar sem ekki verður séð að neinn þáttur 

fyrirhugaðra verkefna hennar geti talist henni ósamboðinn með tilliti til menntunar verður 

ekki talið að breytingar á störfum áfrýjanda og verksviði hafi verið meira íþyngjandi en efni 

stóðu til.“  
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 Í UA 22.mars 1991 (259/1990) voru málsatvik þau að framhaldsskólakennara hafði verið 

gert að taka að sér störf á skrifstofu skólans vegna samdráttar í kennslugrein. Komst 

umboðsmaður að þeirri niðurstöðu að slíkt hefði gengið lengra en ákvæði þágildandi 

starfsmannalega nr. 38/1954 heimiluðu, en ákvæðið var að efni til  eins og 19. gr. núverandi 

starfsmannalaga. Vísaði umboðsmaður m.a. til þess að breytt starf þyrfti að vera samboðið 

þeim sem breytingunni sætti. Í álitinu segir orðrétt:  

 
Ég tel að réttur yfirboðara ríkisstarfsmanns til þess að vísa starfsmanni til annarra starfa en 
þeirra, sem hann upphaflega er ráðinn til að gegna, sbr. niðurlagsákvæði 33. gr. laga nr. 
38/1954, sæti eðli málsins samkvæmt þeirri takmörkun, að starfsmanni sé vísað til starfs, sem 
honum er eftir öllum atvikum samboðið, meðal annars með hliðsjón af menntun. Þannig tel ég, 
að stjórnendum X hafi því aðeins verið heimilt að vísa A til að kenna þær aðrar greinar við 
skólann, sem hún hafði þekkingu til að kenna. Af gögnum máls þess verður ekki séð, að A hafi 
neitað slíku. Þá tel ég, að skipuðum menntaskólakennara verði ekki vísað til venjulegra 
skrifstofustarfa, nema starfsmaður samþykki slíkt sjálfur, og er það því álit mitt, að A hafi ekki 
þurft að sæta því að sinna verkefnum á skrifstofu skólans til þess að fullnægja kennsluskyldu 
sinni, nema hún samþykkti slíkt sjálf. 
 

Í dönskum rétti er að finna reglu sem er hliðstæð 19. gr. stml. Þannig segir í 12. gr. laga um 

ríkisstarfsmenn frá danska Þjóðþinginu (lögum nr. 531 frá 11.06.2004) að starfsmanni sé skylt 

að hlíta þeim breytingum á starfi hans sem ekki raski eðli þess og hafi ekki í för með sér að 

staðan teljist honum ekki samboðin (d. „passende“).82 Úr danskri réttarframkvæmd má nefna 

dóm Eystri Landsréttar UFR 1979, bls. 691 og Hæstaréttardóminn UFR 2005, bls. 2796. Í 

fyrra málinu var um að ræða forstjóra ríkisfyrirtækis sem gert var að starfa við hlið nýs 

forstjóra eftir breytingar á skipulagi fyrirtækisins. Nýi forstjórinn sinnti einkum fjármálastjórn 

en þeim sem áður hafði einn verið forstjóri var einkum ætlað að sinna daglegum rekstri og 

starfsmannamálum. Niðurstaða Landsréttarins var að breytingarnar gagnvart fyrri forstjóra 

gengju lengra en 1. mgr. 12. gr. dönsku laganna nr. 531/2004 heimiluðu. Í síðara málinu var 

um það að ræða að þrjú sveitarfélög settu á fót sameiginlega skattstofu í einu þeirra og lögðu 

þar með niður tvær skattstofur sem verið höfðu í hinum sveitarfélögunum. Jafnframt var hluta 

starfsmannanna gert að flytja sig um set til starfa í hinni nýju skattstofu. Einn starfsmannanna, 

sem tilkynnt hafði verið að hann yrði áfram í starfi hjá sama sveitarfélaginu og áður en 

starfsstöðin yrði fjær heimili hans, höfðaði mál. Hæstiréttur Danmerkur taldi hvorki að staða 

hans hefði verið lögð niður né að gengið hefði verið lengra en fyrrnefnd lög leyfðu. 

Ennfremur skal getið dansks Hæstaréttardóms, UFR 2008, bls. 166,  þar sem deilt var um 

                                                 
82 Danski lagatextinn er þannig: „Inden for sit ansættelsesområde har en tjenestemand pligt til at underkaste sig 
sådanne forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, der ikke ændrer tjenestens karakter, 
og som ikke medfører, at stillingen ikke længere kan anses for passende for ham. I samme omfang kan det 
pålægges ham at overtage en anden stilling.“  
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breytta stöðu skólastjóra í litlum skóla. Við skipulagsbreytingar í skólamálum viðkomandi 

sveitarfélags var hann gerður að deildarstjóra í stórum skóla og taldi hann að þar með hefði 

sveitarfélagið farið yfir mörk hins löglega varðandi breytingu á starfssviði. Niðurstaða 

réttarins varð á annan veg; sveitarfélagið var sýknað. Af lestri dómsins sést að stöðuheitið eða 

stjórnunarleg staða vó út af fyrir sig lítið í samanburði nýs starfs og starfsaðstæðna við fyrra 

starf. Hins vegar bar rétturinn saman laun,  mannaforráð og umfang stjórnunarþáttarins, og 

taldi að í ljósi þess að ekki hafði orðið röskun á þessum þáttum starfsmanninum í óhag og að 

þar eð hann starfaði áfram hjá sama sveitarfélaginu lægi breytingin innan löglegra marka.83   

 Niðurstaðan í síðastgreinda málinu fellur prýðilega að þeim viðhorfum sem fram koma hjá 

umboðsmanni Alþingis í UA 1. júlí 2003 (3684/2003 og 3714/2003). Þar tók umboðsmaður 

m.a. afstöðu til þess hvort tilurð á stöðu innkaupastjóra við sjúkrahús hefði haft í för með sér 

víðtækari breytingu á starfi innkaupafulltrúa en svo að rúmaðist innan 19. gr. stml. Með vísan 

til fyrirliggjandi starfslýsinga og annarra gagna  taldi umboðsmaður ljóst að um leið og 

stofnað var til starfs innkaupastjóra hafi starf innkaupafulltrúa breyst að sama skapi. Var 

allstór hluti af þeim verkefnum, sem innkaupafulltrúi hafði áður haft umsjón með, fluttur á 

starfssvið innkaupastjóra og innkaupafulltrúanum gert að starfa undir stjórn þess síðarnefnda. 

Í öllum meginatriðum virðist breytingin hafa miðað að því að verkefnum innkaupafulltrúa 

yrði skipt niður á tvo starfsmenn, innkaupafulltrúa og innkaupastjóra. Taldi umboðsmaður að 

svo virtist sem innkaupastjóra hafi verið ætlað veigameira hlutverk við heildarinnkaup 

sjúkrahússins en innkaupafulltrúi hafði áður gegnt. Engu að síður varð niðurstaða 

umboðsmanns sú að umrædd breyting, sem varð á starfi innkaupafulltrúans, hafi ekki veitt 

honum rétt til viðbragða umfram ákvæði 2. málsl. 19. gr. stml. sem kveður á um 

starfsmaðurinn geti kosið að segja upp starfi sínu vegna breytinga.  

 Við skýringu á mörkum þess hve langt breytingar á starfi mega ganga má hafa hliðsjón af 

framkvæmd annars ákvæðis stml., þ.e. ákvæðinu um biðlaunarétt embættismanns skv. 34. gr., 

en sambærilegt ákvæði var einnig að finna í 14. gr. eldri starfsmannalaga frá 1954. Samkvæmt 

niðurlagi 1. mgr. 34. gr. stml. er það skilyrði biðlaunaréttar að viðkomandi hafi ekki hafnað 

öðru „sambærilegu starfi“ hvort sem er á vegum ríkisins eða annarra aðila.  Við mat á þessu 

skilyrði verður að áliti umboðsmanns Alþingis „[...] að líta til allra þeirra þátta, sem máli 

                                                 
83 Hér má einnig benda á dönsk fræðaskrif í sama anda sbr. Bent Christensen: Forvaltningsret – opgaver, 
hjemmel, organisation, bls. 311. Þar segir meðal annars: „Afgørende for, om en ændring i opgaverne udgjorde en 
forflyttelse, var en række momenter, der i den konkrete situation måtte afvejes imod hinanden. Det vigtigste af 
disse momenter var en sammenligning mellem de opgaver, der var henlagt til stillingen før og efter den foretagne 
ændring i arbejdets omfang og dets vilkår, herunder det sted hvor arbejdet udførtes.“ Rétt er þó að benda á að við 
vissar kringumstæður kann að leyfilegt að breyta verkefnum umtalsvert, sbr. niðurstöðu í nýlegum dómi 
Hæstaréttar Danmerkur, UFR 2009, bls. 704.  
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skipta um starf og stöðu viðkomandi. Það verður því ekki talið nægja, til þess að um 

sambærilega stöðu sé að ræða, að sömu laun séu boðin fyrir nýtt starf á vegum ríkisins, heldur 

verður starfið að vera sambærilegt, að því er snertir viðfangsefni og starfssvið, virðingu og 

ábyrgð.“84 

 
UA 16. desember 1994 (1000/1994). Maður sem gegnt hafði stöðu eftirlitsmanns með 
ökumælum hjá fjármálaráðuneytinu, kvartaði yfir því að starf hans hefði verið lagt niður og 
honum neitað um biðlaun á þeim forsendum að hann hefði hafnað boði um sambærilegt starf á 
vegum ríkisins. Starfið sem sem maðurinn hafnaði var starf vegaeftirlitsmanns ásamt því að 
starfa við eftirlit með gjaldmælum vegna þungaskatts, hjá Vegagerð ríkisins.  Meðal gagna sem 
lögð voru fram var lýsing á störfum bæði eftirlitsmanna með ökumælum og vegaeftirlitsmanna. 
Í álitinu leitast umboðsmaður við að bera saman helstu þætti beggja starfanna og komst m.a. svo 
að orði: „Þáttur eftirlits með gjaldmælum, sem var það starf, sem A gegndi áður, var óákveðinn í 
starfi vegaeftirlitsmanna. Þó lá ljóst fyrir, þegar A var boðin staðan, að þeir, sem áður höfðu 
gegnt starfi eftirlitsmanna, skyldu gegna sömu störfum og vegaeftirlitsmenn almennt, en ekki 
gegna sérstökum störfum við eftirlit gjaldmæla. Var sá þáttur síðar áætlaður um 25-30% af starfi 
umferðareftirlitsmanns. Þá er ótvírætt, að aðrir þættir í starfi vegaeftirlitsmanns, síðar 
umferðareftirlitsmanns, eru alls óskyldir því starfi, sem A gegndi áður, og verksvið, tilgangur 
starfs og ábyrgð ekki sambærileg við starf eftirlitsmanns með ökumælum.“ Niðurstaða 
umboðsmanns var að maðurinn hefði ekki hafnað stöðu sem teldist sambærileg fyrra starfi hans 
í skilningi þágildandi starfsmannalaga nr. 38/1954. 
  

 Að lokum skal nefndur Hrd. 8. júní 2006 (8/2006). Í því máli var yfirlæknir sjúkrahúss 

leystur undan ábyrgðar- og stjórnunarskyldum þeim er fylgdu starfi hans sem yfirlæknis. 

Jafnframt var honum tilkynnt að framvegis myndu starfsskyldur hans felast í starfi 

sérfræðilæknis á geðsviði. Hæstiréttur vísaði til laga nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu, 

nánar tiltekið 5. mgr. 29. gr.  þar sem  kveðið er á um að „[...] á svæðis- og deildasjúkrahúsum 

skuli vera yfirlæknar sérdeilda sem bera ábyrgð á lækningum sem þar fara fram. Hefur 

yfirlæknir samkvæmt ákvæðinu eftirlit með starfsemi deildarinnar og skal stuðla að því að 

hún sé ávallt sem hagkvæmust og markvissust.“ Samkvæmt þessu væri starf og verksvið 

yfirlækna bundið í lögum og yrði ekki breytt með ákvörðun stjórnvalds. Hin umdeilda 

breyting væri ekki liður í almennum skipulagsbreytingum á starfsemi sjúkrahússins heldur 

gerð í tilefni af því að stefndi vildi ekki láta af sjálfstæðum atvinnurekstri sínum. Með henni 

var stefndi leystur undan lögboðnum stjórnunarskyldum sínum og jafnframt settur undir 

                                                 
84 UA 16. desember 1994 (1000/1994). Sjá einnig Hrd. 1991, bls. 14 (165/1989) þar sem rétturinn mat niðurlagt 
fulltrúastarf við Hjúkrunarskóla Íslands ekki sambærilegt ritarastarfi við námsbraut í hjúkrunarfræði við Háskóla 
Íslands á þeim tíma sem fyrrnefnda starfið var lagt niður. Meginviðhorfin hvíla á gömlum merg sbr. eftirfarandi 
tilvitnun frá 1952 í grein Jóns P. Emils: „Frávikning embættismanna og réttaráhrif hennar,“ bls. 11, þar sem vikið 
er að skyldu embættismanna í vissum tilvikum til að taka við nýju embætti, en missa bætur ella: „Þessari skyldu 
er þó sennilega rétt að setja þrjú skilyrði: 1) Launin mega ekki lækka. 2) Hið nýja embætti verður að vera í 
svipaðri starfsgrein og hið eldra. 3) Embættismaðurinn þarf ekki að sæta því að lækka í mannvirðingarstiga 
(rang)“ [skál. höf.].  
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boðvald annars manns sem við þeim tók. Ákvörðunin  rúmaðist af þessum sökum ekki innan 

heimildar til breytinga á verksviði starfsmanns samkvæmt 19. gr. stml.  

 Af framangreindum dæmum verður ráðið að 19. gr. stml. veiti stjórnvöldum allrúmar 

heimildir til breytinga á starfssviði ríkisstarfsmanna, a.m.k. ef viðkomandi starfssvið er ekki 

lögbundið svo sem tiltekið var í síðasta dæminu um yfirlækninn.85 Við mat á því hvort einstök 

breyting sé lögmæt virðast bæði umboðsmaður Alþingis og dómstólar bera saman helstu þætti 

starfsins fyrir og eftir breytingu ásamt því hvort málefnalegar ástæður hafi legið að baki 

breytingunni.  

 

4.4.4 Skerðing á launakjörum eða réttindum. 

Við beitingu 19. gr. stml. skiptir höfuðmáli að greina réttilega milli þess hvort breytingar á 

starfssviði skerði launakjör eða réttindi starfsmanns sbr. lokamálsliðinn. Ástæðan er sú að sé 

um skerðingu að ræða varðar ákvörðunin rétt og skyldu starfsmannsins og telst því 

stjórnvaldsákvörðun sbr. 2. mgr. 1. gr. ssl.86  Um túlkun á því hvað telst vera skerðing á 

launakjörum vísast til framkvæmdar sbr. eftirfarandi dæmi frá umboðsmanni Alþingis og 

Hæstarétti.  

 
UA 28. maí 1999 (2666/1999). Málsatvik voru þau að rannsóknarlögreglumaður var fluttur milli 
deilda innan lögreglunnar í Reykjavík. Við þetta urðu þær breytingar á heildarkjörum 
lögreglumannsins að hann naut ekki lengur greiðslna fyrir bakvaktir þær er fylgt höfðu fyrra 
starfinu. Laut kvörtun hans að þessu atriði með vísan til 3. ml. 19. gr. stml. Umboðsmaður taldi 
að þótt framangreindar breytingar hefðu haft þau áhrif að lögreglumaðurinn missti bakvaktirnar 
leiddi það ekki til þess að ákvörðunin teldist stjórnvaldsákvörðun í skilningi ssl.  Þar sem ekki 
yrði séð af gögnum málsins að ákvörðunin hefði verið tekin af aðila sem ekki hafi verið til þess 
bær eða að hún hefði byggst á ómálefnalegum sjónarmiðum, taldi umboðsmaður ekki tilefni til 
athugasemda við ákvörðunina.  

                                                 
85 Í UA 6. febrúar 2007 (4456/2007) sem kom til vegna ágreinings um starfssvið lækna er m.a. vísað til dómsins 
þar sem segir „að ráðherra og yfirstjórn Landspítala-háskólasjúkrahúss geta ekki án sérstakrar lagaheimildar falið 
öðrum að annast þau verkefni sem Alþingi hefur sérstaklega falið yfirlæknum að sinna með skýrum ákvæðum í 
lögum, sbr. Hrd. 2006, bls. 2894 (8/2006).“ Ennfremur segir í álitinu: „Hins vegar gegnir öðru máli um störf, 
sem ekki er lögbundið, að yfirlæknar hafi á hendi. Verður í þeim tilvikum að játa stjórnvöldum ákveðið svigrúm 
um það hvernig þau haga innri skiptingu verkefna meðal starfsmanna spítalans. Hef ég þá í huga að séu 
starfsmenn ríkisins ráðnir ótímabundinni ráðningu, og réttarsambandi þeirra við vinnuveitanda ætlað að vara um 
óákveðinn tíma, geta þeir að jafnaði ekki vænst þess að eðli og inntak þeirra verka sem þeim er falið að sinna 
haldist að öllu leyti óbreytt út starfstíma þeirra hjá viðkomandi stofnun. Leiðir það af þeirri grundvallarreglu að 
það er almennt hlutverk atvinnurekanda í slíku réttarsambandi að afmarka á hverjum tíma hvaða verk skuli unnið 
og með hvaða hætti það skuli gert. Þegar þær forsendur breytast sem liggja til grundvallar slíkri afmörkun hefur 
atvinnurekandi töluvert svigrúm til að breyta einhliða verkefnum starfsmanna án þess að nauðsynlegt sé að segja 
ráðningarsamningi upp.“ 
86 Þessi skilsmunur er til að mynda nefndur í dreifibréfi fjármálaráðuneytis „Breytingar á störfum og verksviði”,  
þar sem segir m.a.: „Breyting á starfi telst til ákvarðana um innra skipulag stofnunar. Þær teljast ekki til 
stjórnvaldsákvarðana í skilningi stjórnsýslulaga og eiga þau því ekki við. Hafi breytingarnar í för með sér skert 
launakjör eða réttindi er þó rétt að fylgja ákvæðum þeirra laga. Sem dæmi má hér nefna lækkun um launaflokk. 
Aftur á móti telst minni yfirvinna eða minni möguleikar á yfirvinnu ekki til skertra launakjara eða réttinda.“ 
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Hrd. 2002, bls. 1464 (342/2001).87 Framhaldsskólakennari taldi sig hafa orðið fyrir 
kjaraskerðingu vegna ákvarðana skólastjórnenda um að skerða þann fjölda kennslustunda sem 
áður höfðu verið í tiltekinni námsgrein.  Í forsendum héraðsdóms sem staðfestur var í Hæstarétti 
kemur fram að ekki hafi verið sýnt fram á að ákvarðanir um skipulag námsins, þar með taldar 
ákvarðanir um fjölda kennslustunda á viku í einstökum námsgreinum, skipti máli í þeim 
lögskiptum. Teljist þær í því samhengi sem um ræðir því ekki stjórnvaldsákvarðanir í skilningi 
2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þá er því hafnað að ákvarðanir um kennslustunda-
fjölda hafi verið ólögmætar þannig að til bótaskyldu leiði gagnvart stefnanda enda hafi hvorki 
verið sýnt fram á af hans hálfu að lög eða aðrar reglur hafi verið brotnar í því sambandi né að 
þessar ákvarðanir hafi verið ólögmætar af öðrum ástæðum.  

Hrd. 2004, bls. 5001 (390/2004). Háskólaráð Háskóla Íslands ákvað með tveimur samþykktum í 
apríl og október árið 2001 að  breyta reglum sem gilt höfðu um lækkun á kennsluskyldu 
háskólakennara við 55 og 60 ára aldur frá árinu 1987. Tengdist ákvörðunin gerð kjarasamnings 
2001 sem m.a. hafði það markmið að auka hlut grunnlauna í heildarlaunum, þannig að ýmis 
aukastörf, sem áður var greitt fyrir sérstaklega, yrðu hluti af starfsskyldum, sem greitt yrði fyrir 
með grunnlaunum. Ein af forsendum breytinga á launalið samningsins var, að dregið yrði úr 
fjölda vinnustunda til stjórnunar og kennslutímum í dagvinnu yrði fjölgað. Kennsluskylda 
dósents í stærðfræði hafði minnkað í samræmi við eldri ákvörðunina í febrúar 1996 og aftur í 
febrúar 2001, er hann varð sextugur. Taldi dósentinn að umrædd ákvörðun háskólans tæki ekki 
til þeirra kennara sem þegar höfðu hlotið lækkun á kennsluskyldu skv. fyrri reglum. Niðurstaða 
Hæstaréttar var að það hefði verið innan valdmarka háskólaráðs að fella úr gildi reglurnar frá 
1987 og setja nýjar reglur um skiptingu starfsskyldna háskólakennara. Í málinu hafi ekki verið 
byggt á því að breytingarnar hefðu haft í för með sér skerðingu á launakjörum dósentsins í 
skilningi 19. gr. starfsmannalaga. Breytingarnar hafi verið málefnalegar og tekið jafnt til allra, 
sem eins var ástatt um. Var ekki talið að með breytingunum hafi réttindi viðkomandi verið skert 
í merkingu fyrrnefnds ákvæðis starfsmannalaga.  
 

Af þessum dæmum sést ljóslega að í raun eru heildarkjör starfsmannsins ekki varin af 

lokamálslið 19. gr. stml. heldur fyrst og fremst grunnlaunin, þ.e. föst samningsbundin laun.  

  Réttindi þau sem orðalag 19. gr. stml. vísar til geta verið af margvíslegum toga. Af  Hrd. 

18. september 2008 (430/2007) sem fyrr er getið88 má ráða að í vafatilvikum túlki dómstólar 

hugtakið rúmt. Í dómnum segir að leggja verði til grundvallar „[...] að eins og málið bar að hafi 

nefnd ákvörðun óhjákvæmilega vegið að æru gagnáfrýjanda og mikilsverð réttindi hennar 

verið í húfi. Flutningur í starfi hafði einnig áhrif á réttarstöðu hennar að öðru leyti, en honum 

fylgdu bæði starfslok á fyrri vinnustað og verkefni á nýrri deild, sem slá má föstu að hefðu 

ekki nema að hluta verið hin sömu og á deild 33-C. Ákvörðunin hafði að öllu virtu mikla 

þýðingu fyrir stöðu gagnáfrýjanda og er fallist á að um stjórnvaldsákvörðun hafi verið að ræða. 

Bar aðaláfrýjanda að fylgja reglum stjórnsýslulaga við töku hennar og þar á meðal að virða 

andmælarétt gagnáfrýjanda, sbr. 13. gr. laganna.“ Að Hæstiréttur telji að um 

stjórnvaldsákvörðun hafi verið að ræða felur ótvírætt í sér það mat að réttindi 

                                                 
87 Alls voru fjórir kennarar við skólann sem höfðuðu mál vegna samskonar álitaefnis og varð niðurstaða 
Hæstaréttar á sama veg í þeim öllum, en allir dómarnir voru kveðnir upp sama dag (24. apríl 2002). Sjá Hrd. 
2002, bls. 1429 (339/2001), Hrd. 2002, bls. 1441 (340/2001) og Hrd. 2002, bls. 1452 (341/2001). 
88 Sjá málsatvik í kafla 4.4.2. 
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hjúkrunarfræðingsins í skilningi 19. gr. stml. hafi verið skert, án þess þó að þau hafi verið 

skýrt afmörkuð.  

 

4.4.5 Val um eftirlaun í stað embættisskipta 

Í kafla 4.4.1 var þess getið að 36. gr. stml. styddist við 4. mgr. 20. gr. stjórnarskrárinnar. Af 

orðalagi stjórnarskrárákvæðisins89 er ótvírætt að embættismaður, sem ætlunin er að flytja til í 

starfi, skal eiga val um taka „lögmælt eftirlaun“ í stað þess að sæta embættisskiptunum. Má 

hér nefna Hrd. 1998, bls. 1291 (215/1997) þar sem í forsendum héraðsdóms, sem Hæstiréttur 

vísaði jafnframt til, er haft til sannindamerkis um ólögmætan flutning í starfi, að ekki yrði séð 

„[...] að þess hafi verið gætt að taka tillit til réttar stefnanda, sem leiðir af ákvæði 4. mgr. 20. 

gr. stjórnarskrár.“  Til dæmis um að reynt hafi á framkvæmd ákvæðisins er mál sýslumannsins 

á Akranesi sem kaus að láta af störfum og fara á eftirlaun á árinu 1998 í stað þess að taka við 

starfi sýslumannsins á Hólmavík svo sem dómsmálaráðherra hafði ákveðið.90 Ekki blasir við 

hvernig túlka ber hin tilvitnuðu orð „lögmælt eftirlaun“ í þessu samhengi. Í UA 21. júní 1996 

(1448/1995) var þetta álitaefni m.a. til skoðunar. Rakti umboðsmaður ítarlega forsögu 

ákvæðisins sem hann taldi að mætti rekja allt aftur til fyrstu stjórnarskrár Dana árið 1849.91  

Kvað hann mega ráða að höfuðmarkmið ákvæðisins hafi verið að stuðla að ákveðnu sjálfstæði 

embættismanna gagnvart veitingarvaldshafa og heimildum hans til að flytja þá úr einni stöðu í 

aðra. Við slíkan flutning embættismanns var ákvæðinu ætlað að veita honum raunhæft val um, 

hvort hann tæki við hinu nýja starfi eða léti af störfum og færi á eftirlaun. Í umræddu máli, 

sem reis vegna flutnings yfirlögregluþjóns í stöðu varðstjóra (sjá einnig kafla 4.4.2), var hins 

vegar uppi sú afstaða dóms- og kirkjumálaráðuneytisins að viðkomandi ætti ekki víðtækari 

rétt til eftirlauna eða ellistyrks en aðrir starfsmenn ríkisins og því ekki heldur rétt til þess að 

hefja töku lífeyris um leið og hann kysi lausn frá embætti. Samkvæmt því, sem áður sagði var 

þessi niðurstaða ráðuneytisins og leiðbeiningar, sem veittar voru á grundvelli hennar, ekki í 

                                                 
89 Greinin er svohljóðandi: „Forseti getur flutt embættismenn úr einu embætti í annað, enda missi þeir einskis í af 
embættistekjum sínum, og sé þeim veittur kostur á að kjósa um embættaskiptin eða lausn frá embætti með 
lögmæltum eftirlaunum eða lögmæltum ellistyrk.“ 
90 Sjá Hrd. 2001, bls. 1885 (25/2001) sem fyrr er getið.  
91 Í álitinu segir m.a.:  „Í frumvarpi til stjórnskipunarlaga, er lagt var fram á danska þjóðþinginu í október 1848, 
var byggt á því sjónarmiði, að konungsstjórnin skyldi hafa óbundnar hendur, ef hún óskaði þess að víkja 
embættismönnum úr starfi eða flytja þá til í starfi. Undanskildir voru dómarar. Í 2. og 3. mgr. 21. gr. 
frumvarpsins voru svohljóðandi fyrirmæli:  „Kongen kan afskedige de af ham ansatte embedsmænd. Disses 
berettigelse til pension vil blive bestemt ved lov. Kongen kan forflytte embedsmænd uden deres samtykke, dog 
således, at de ikke derved taber i indtægter." 
 Við meðferð þingsins á frumvarpinu spruttu umræður um réttarstöðu embættismanna, einkum um 
sjálfstæði þeirra gagnvart konungsstjórninni. Leiddu þær til þess að aukið var við 3. mgr. 21. gr. frumvarpsins 
með svofelldum hætti: „[...] og at der gives dem valget mellem sådan forflyttelse og afsked med pension efter de 
almindelige regler“. Ákvæði 3. mgr. 21. gr. frumvarpsins varð síðan samþykkt með framangreindri breytingu 
sem 3. mgr. 22. gr. stjórnarskrárinnar. 
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samræmi við lög, að mati umboðsmanns, þótt aftur á móti væri ekki að finna útfærslu í settum 

lögum á hinum stjórnarskrárvarða rétti embættismanna. Engu að síður virðast línur hafa skýrst 

hvað þetta varðar því að í sýslumannsmálinu, sbr. Hrd. 2001, bls. 1885 (25/2001), er í 

héraðsdómnum vísað til þess að ríkisstjórnin hefði tekið þá ákvörðun að við flutning 

embættismanna úr einu embætti í annað standi viðkomandi embættismanni til boða að taka 

eftirlaun samkvæmt lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins nr. 1/1997, sem svari því að 

embættismaðurinn hefði látið af störfum við 70 ára aldur.  

 

4.5  Almennur samdráttur 

4.5.1 Inngangur 

Hlutverk og rekstrarumfang stofnana ríkisins er breytingum undirorpið og flestar 

ríkisstofnanir eru háðar framlagi samkvæmt fjárlögum ár hvert. Forstöðumenn þeirra bera skv. 

2. mgr. 38. gr. stml. ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunar sé í samræmi 

við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Eðli málsins samkvæmt geta þær 

aðstæður verið uppi að nauðsynlegt sé að segja starfsmanni/starfsmönnum ríkisstofnunar upp 

störfum í því skyni að ná endum saman í rekstrinum. Ástæðurnar geta til að mynda verið 

aukin sparnaðarkrafa sem birtist í fjárlögum eða að verkefni á tilteknu sviði hafa dregist 

saman. Að því er almenna starfsmenn varðar er heimild til slíkra uppsagna að finna í 43. gr. 

stml. þar sem segir að forstöðumaður hafi rétt til þess að segja starfsmanni upp störfum eftir 

því sem fyrir er mælt í ráðningarsamningi. Í síðari málslið 1. gr. 44. gr. kemur fram að 

starfsmaðurinn eigi ekki lögvarinn andmælarétt92 þegar uppsögn má rekja til hagræðingar í 

rekstri.  

 Ákvörðun um uppsögn starfsmanns í því skyni að ná fram hagræðingu er matskennd í 

þeim skilningi að ekki er í lögum eða samningum kveðið með tæmandi hætti á um við hvaða 

aðstæður slík ákvörðun verður tekin og ekki er heldur að finna í settum lögum leiðbeiningar 

um hvernig skuli standa að vali þess eða þeirra sem segja skal upp ef fleiri koma til greina. Af 

hinni óskráðu meginreglu um að við ráðningu í starf beri að velja þann hæfasta93 virðist þó 

fullkomlega rökrétt að álykta að leggja beri til grundvallar hliðstæðu hennar, þ.e.a.s. að 

uppsögn skuli beinast gegn þeim síst hæfa hverju sinni og/eða þeim sem stofnunin getur helst 

                                                 
92 Hér ber að líta á umrætt lagaákvæði  sem sérákvæði (sbr. forgangsregluna lex specialis) gagnvart 13. gr. 
stjórnsýslulaga sem almennt tryggir andmælarétt borgarans við stjórnvaldsákvörðun. 
93 Sjá t.d. UA 3. maí 2004 (3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003) og Hans Gammeltoft-Hansen ofl.: 
Forvaltningsret, bls. 204. Þess skal þó getið að umrædd meginregla er ekki algerlega óumdeild meðal norrænna 
fræðimanna. Þannig hefur t.d. Jens Kristiansen prófessor við Kaupmannahafnarháskóla fært fram rök fyrir því að 
óvíst sé að dönsk réttarframkvæmd styðji þá afdráttarlausu túlkun reglunnar sem birtist í álitum umboðsmanns 
danska Þjóðþingsins (sjá Jens Kristiansen: „Offentlige personaleforhold i en brydningstid“,  bls. 260). 
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verið án.94 Um þetta er nokkuð fjallað í UA 6. júni 2005 (4018/2004) þar sem segir, í 

framhaldi af því að umboðsmaður tiltekur að forstöðumanni beri að velja þann starfsmann 

sem telja verði að stofnunin geti helst verið án: 

 
Valinu eru þó settar skorður af áðurnefndri réttmætisreglu stjórnsýsluréttar. Verður valið því að 
byggjast á málefnalegum sjónarmiðum er taka mið af þeim opinberu hagsmunum sem 
viðkomandi stofnun ber að vinna að. Er stjórnvöldum almennt heimilt að byggja umrætt val á 
mati á atriðum er varða hæfni starfsmanna og áherslum í starfsemi stofnunarinnar. Þannig kunna 
þættir á borð við starfsreynslu og þekkingu á viðkomandi sviði, svo og hæfni starfsmanna að 
öðru leyti, að hafa þýðingu við valið. Enn fremur geta afköst og árangur í starfi skipt máli við 
þessar aðstæður svo dæmi séu tekin. Þá er heimilt að byggja valið á forgangsröðun verkefna 
einstakra starfsmanna, fjárhagslegri stöðu verkefna og faglegum ávinningi þannig að verkefnum 
þess starfsmanns sem kemur verst út við slíkan samanburð sé hætt og honum sagt upp. 
 

Afmörkun sjónarmiða og mat á vægi þeirra innbyrðis við val þess eða þeirra sem segja á upp 

er að sjálfsögðu háð umfangi og eðli stofnunar sem um ræðir, en stofnunin er bundin af  

rannsóknarreglunni, þ.e. 10. gr. ssl., um að afla nægilega traustra upplýsinga. Sem dæmi um 

þann vanda, sem kann að vera við að etja, verður reifað mál sem kom til kasta umboðsmanns 

danska Þjóðþingsins.  

 
FOB 2001.332 Lyfjafræðiháskólinn í Danmörku (Danmarks Farmaceutiske Højskole) sagði upp 
fjórum kennurum vegna óhjákvæmilegs sparnaðar. Skólinn taldi sig geta komist af án 
áframhaldandi rannsókna í eðlisfræði og sagði upp kennurunum sem störfuðu á því sviði, alls 
fjórum. Einn kennaranna kvartaði til danska menntamálaráðuneytisins og síðan umboðsmanns 
yfir því að ekki hefði farið fram mat á hæfni kennara áður en ákvörðunin var tekin, og vísaði til 
þess að ef litið væri til fagsviðsins efna- og eðlisfræði í heild sinni hefðu sjö kennarar komið til  
greina. Mat umboðsmanns var að fullnægjandi rannsókn við þessar aðstæður fæli í sér að kanna 
yrði stærri hóp kennara en gert var. Forsendan væri að vegna þess hve tengd fræðasvið 
eðlisfræði og efnafræði eru, kynni svo að vera að einhverjir eðlisfræðikennarar væru hæfari í 
efnafræði en þeir sem þar voru fyrir.  Niðurstaða hans var að „eðlisfræðihópurinn“ hefði ekki 
verið afmarkaður með hlutlægum hætti og að skólayfirvöld hefðu þar með brugðist 
rannsóknarskyldu95 sinni. 
 

Áherslan á mikilvægi rannsóknar við undirbúning vals á þeim starfsmanni sem sagt verður 

upp hefur einnig birst ótvírætt í dönskum Hæstaréttardómi sbr. UFR 1996, bls. 1462. Þar var 

um að ræða sveitarfélag sem stóð frammi fyrir því, í kjölfar nýrrar fjárhagsáætlunar, að segja 

upp einum af þremur aðstoðarmönnum  við tannalæknaþjónustu grunnskólanna. 

Sveitarfélagið ákvað að segja upp starfsmanni sem starfað hafði við þann skóla þar sem mest 

fækkun hafði verið undanfarin ár. Niðurstaða réttarins var að uppsögnin hefði verið ólögmæt 

                                                 
94 Sjá t.d. Karsten Revsbech: Forvaltningspersonalet, bls. 62 og Hans Gammeltoft-Hansen ofl.: Forvaltningsret, 
bls. 243. 
95 Rannsóknarregluna (officialpricippet/undersøgelsesprincippet) er ekki að finna í dönsku stjórnsýslulögunum 
(forvaltningslov. nr. 571 af 19.12.1985) en hún er viðurkennd sem ólögfest meginregla í dönskum rétti, og 
umboðsmannsframkvæmd þar í landi byggir mjög á reglunni (sjá t.d. Jens Garde, Aage Nørgaard og Karsten 
Revsbech: Forvaltningsret – Sagsbehandling, bls. 163). 
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vegna þess að ekki hefði farið fram fullnægjandi rannsókn sem tekið hefði til allra 

aðstoðarmannanna og verkefna þeirra áður en ákvörðun var tekin.96 

 Í stuttu máli má segja að málefnaleg ákvörðun um uppsögn á rekstrarlegum forsendum 

byggist á þríþættu ferli. Í fyrsta lagi þarf að taka afstöðu til þess hvert umfang rekstrarvandans 

er og hvort hann verði mögulega leystur að hluta eða öllu leyti með öðrum ráðstöfunum. Í 

öðru lagi þarf, ef ljóst er að ekki verður komist hjá fækkun starfsmanna, að afmarka þann hóp 

sem til greina kemur að ákvörðun bitni á með tilliti til þess að starfseminni verði sem best 

borgið. Í þriðja lagi þarf að fara fram samanburður milli einstakra starfsmanna innan þess 

hóps sem afmarkaður hefur verið í fyrra skrefi. Nánar verður fjallað um þessa þætti í næstu 

köflum.  

 

4.5.2 Má komast hjá uppsögn(um)? 

Þar eð uppsögn starfmanns er íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun er ljóst að viðkomandi stofnun 

er bundin af meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Samkvæmt henni ber að taka afstöðu til þess 

hvort tilsettum markmiðum verði náð með öðru og vægara móti gagnvart starfsmönnum. Þar 

geta eftir atvikum ýmsar ráðstafanir komið til álita: 

•  Sparnaður í öðrum rekstrarþáttum en starfsmannahaldi. 
•  Minnkun launakostnaðar með öðrum ráðstöfunum en uppsögnum s.s. með því að draga úr 

yfirvinnu sé hún til staðar. 
•  Skipulags- og starfabreytingar án uppsagna, t.d. ef sparnaðarkrafa beinist að afmörkuðu sviði 

stofnunar en fyrirséð er að auka þarf við annað svið. 
•  Samkomulag um tímabundið launalaust leyfi starfsmanns/starfsmanna. 
•  Uppsögn starfsmanns/starfsmanna að hluta í stað þess að sagt sé upp að fullu. 

Ónefnt er hið augljósa; að gengið sé úr skugga um að þörf sé einhverra ráðstafana yfirhöfuð.  Í 

UA 14. nóvember 2006 (4306/2005) eru til að mynda gerðar alvarlegar athugasemdir við 

ákvörðun Fasteignamats ríkisins um að segja upp þremur starfsmönnum síðla árs 2004. 

Fasteignamatið bar því að við að ráðstöfunin hefði verið nauðsynleg vegna hagræðingar sem 

stofnunin hefði þurft að ná. Umboðsmaður benti hins vegar á að þegar ákveðið var að segja 

aðila málsins upp hefðu ekki, skv. þeim gögnum sem fyrir hann voru lögð, staðið rök til að 

gripa til slíkrar ráðstöfunar.97 Ennfremur taldi umboðsmaður að þess hefði ekki verið gætt í 

                                                 
96 Orðrétt segir í Hæstaréttardómnum: „Selv om det lægges til grund at beslutningen gik ud på besparelse af 
netop en heltidsklinkassistentstilling, var det imidlertid ikke besluttet, hvem af de tre heltidsansatte 
klinkiasstenter – som alle var fastansat med den kommunale tandpleje som arbejdsområde – der skulle 
afskediges. Beslutningen af 27. november 1992 om at afskedige Vivi Loland byggede ifølge det oplyste på, at 
børnetallet på Pilehaveskolen var faldende. Et fyldestgørende grundlag for bestlutningen måtte imidlertidig 
omfatte bl.a. oplysninger om de enkelte heltidsansatte klinikassistenter og deres arbejdsopgaver.“ 
97 Í álitinu segir m.a.: „[...] tel ég að ekki hafi verið sýnt fram á að slíkt samhengi sé á milli þeirra skýringa sem 
settar hafa verið fram af hálfu stofnunarinnar um niðurlagningu starfs A og þeirra ályktana sem dregnar verða af 
þeim gögnum sem lögð hafa verið fyrir mig í máli hans.“ 
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ljósi meðalhófsreglu að leggja viðhlítandi mat á hvort hægt hefði verið að komast hjá því að 

leysa starfsmanninn frá störfum með því að færa hann til í starfi innan stofnunarinnar. Þetta 

síðarnefnda ber einnig að skoða í því ljósi að sýnt varð að starfsmönnum Fasteignamatsins 

hafði ekki fækkað þegar leið fram á næsta ár.    

 Rétt er að benda á að deila má um lögmæti þess úrræðis að segja starfsmanni upp störfum 

að hluta.  Því hefur af sumum verið haldið fram að ráðningarsamningur sé þess eðlis að efni 

hans verði ekki breytt nema segja honum upp og gera nýjan. 98 Lækkun starfshlutfalls jafngildi 

þar með uppsögn starfsmanns og að auglýsa þurfi starfið að nýju samkvæmt hinu lækkaða 

starfshlutfalli. Styðst það sjónarmið við meginreglu í almennum vinnurétti.99 Á hinn bóginn 

fer það illa saman við meðalhófsregluna að segja starfsmanni upp að fullu, auglýsa starfið 

með skertu hlutfalli og ráða hugsanlega í það annan starfsmann á grundvelli 

hæfnissamanburðar. Að mati höfundur yrði slíkur framgangsmáti til þess að rýra það 

réttaröryggi sem stjórnsýslulögunum er ætlað að vernda. Liggi ótvírætt fyrir að uppsögn að 

hluta næði tilsettu markmiði um sparnað leyfir höfundur sér að halda fram að lögmætt sé að 

segja almennum ríkisstarfsmanni upp sem þeim hluta nemur með vísan til 43. gr. stml. og 12. 

gr. ssl.  

 

4.5.3 Afmörkun þess hóps sem til álita kemur 

Þegar komist hefur verið að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegur liður í að ná fram sparnaði eða 

hagræðingu í rekstri stofnunar sé að fækka starfsfólki verður að ákveða á hverjum sú 

ráðstöfun eigi að bitna og þar með hverjum eigi að segja upp. Fyrir liggur þá að afmarka í 

byrjun þann hóp sem til greina kemur að ráðstöfunin beinist að og velja síðan úr honum þann 

eða þá sem telja verður að stofnunin geti helst verið án.100 Með hliðsjón af máli danska 

lyfjafræðiháskólans, FOB 2001.332,  sem reifað var í kafla 4.5.1, má segja að í byrjun þurfi 

taka afstöðu til þess hvaða svið starfseminnar eigi að sæta sparnaði. Þegar það liggi fyrir 

beinist sjónir að starfsmönnum viðkomandi sviðs en þó verði að hafa þann fyrirvara á að 

heildarhagsmunum stofnunarinnar kunni að vera betur borgið með einhverri tilfærslu 

starfsmanna milli sviða í því augnamiði að henni haldist á þeim starfsmönnum sem hæfastir 

                                                 
98 Hér má nefna fræðsluefni frá starfsmannaskrifstofu fjámálaráðuneytisins – sjá Guðmund H. Guðmundsson: 
„Mögulegar breytingar á launum starfsmanna“, http://www.fjarmalaraduneyti.is  og Gunnar Björnsson: 
„Hagræðingaraðgerðir í launamálum“, http://www.fjarmalaraduneyti.is. Tekið skal fram að Gunnar fjallar um 
mögulega breytingu á starfshlutfalli út frá 19. gr. stml. en ekki 43. gr. þeirra eins og höfundur hefur í huga.  
99 Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 212 þar sem segir: „Ráðningarsamningur gildir 
milli aðila samkvæmt efni sínu meðan honum er ekki sagt upp. Óski aðilar eftir að breyta efnisinnihaldi 
samningsins verður það ekki gert einhliða né fyrirvaralaust svo löglegt sé, og allar aðrar breytingar en þær sem 
leiða af breytingum á kjarasamningi kalla á nýtt samkomulag þessara aðila.“ 
100 Sjá UA 6. júní 2004 (4018/2004). 
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teljast. Það er því aðstæðubundið hvort og þá hve stóran hóp starfsmanna utan 

niðurskurðarsviðsins ber að skilgreina innan þess hóps sem frekari rannsókn mun beinast að. 

Þannig verður ætíð að taka mið af hæfni einstakra starfsmanna til starfa almennt innan 

stofnunar en ekki einungis til þeirra starfa sem þeir hafa sinnt í aðdraganda ákvörðunar um 

niðurskurð.101 

 

4.5.4 Samanburður á starfsmönnum innan hins afmarkaða hóps 

Samanburður milli einstakra starfsmanna verður að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum 

sem eru ákveðin með tilliti til áherslna í starfsemi stofnunarinnar ásamt almennri og sérhæfðri 

hæfni starfsmanna sem þeim tengjast. Sem endranær er stjórnvaldi (forstöðumanni) við þessar 

aðstæður óheimilt að afnema skyldubundið mat með því að byggja á reglu um eitt tiltekið 

atriði á borð við formlega menntun eða starfsreynslu. Þótt algengt sé að einkafyrirtæki fari 

eftir starfsaldri við uppsagnir, þ.e. segi upp þeim sem stystan starfsaldur hafa, verður slíkt 

verklag ekki yfirfært á ríkisstofnanir; það færi í bága við þá grundvallarreglu stjórnsýsluréttar 

að í þeim tilvikum að lög eftirláta stjórnvaldi mat til þess að taka þá ákvörðun sem best hentar 

sé því óheimilt að afnema matið með lítt ósveigjanlegri verklagsreglu. Engu að síður kann 

starfsaldur að vera eitt þeirra sjónarmiða sem til álita kemur enda má almennt gera ráð fyrir 

jákvæðri fylgni milli reynslu og hæfni eða afkasta í starfi. Álitamálið verður þá hve mikið 

vægi í matinu er forsvaranlegt að ljá reynslunni einni og sér. Enn flækist málið ef tekið er með 

í reikninginn það viðhorf að á síðasta hluta starfsævinnar geti fylgnin verið neikvæð vegna 

þverrandi starfsþreks, kulnunar í starfi o.fl. Þar á móti kann að vísu einhvers konar 

verndarsjónarmið að koma til skoðunar.102 Ekki er til að dreifa dæmum úr álitsframkvæmd 

umboðsmanns Alþingis  eða íslenskri dómaframkvæmd (a.m.k. Hæstaréttar) með umfjöllun 

um mögulegt vægi starfsreynslu í hæfnismati vegna uppsagna. Hins vegar hefur nokkrum 

sinnum reynt á þetta í Danmörku sbr. dæmin hér á eftir. 

                                                 
101 Sjá t.d. Hrd. 10 maí 2007 (647/2006). Málið reis vegna uppsagnar tölvunarfræðings á Landspítala – 
háskólasjúkrahúsi. Spítalinn rökstuddi ákvörðunina með vísan til sparnaðar og endurskipulagningar sem fól m.a. 
í sér að hætt var notkun tölvukerfa sem tölvunarfræðingurinn hafði öðrum fremur sinnt undanfarin ár. Uppsögnin 
var dæmd ólögleg vegna þess að ekki hefði verið lagt réttilega mat á hæfni áður en ákvörðun var tekin. Þannig 
segir í dómnum: „Af starfslýsingu áfrýjanda, framburði vitna og öðrum gögnum málsins verður ekki ráðið að 
starfsvið hans hafi verið einskorðað við þessi kerfi, heldur liggur þvert á móti fyrir að hann hafi á starfstíma 
sínum haft margvísleg önnur verkefni með höndum. Áfrýjandi hefur því sýnt nægilega fram á að hann hafi 
hvorki verið ráðinn til að starfa við né starf hans verið einskorðað við þau Notes kerfi, sem stefndi bar við í 
rökstuðningi fyrir uppsögninni að hætt yrði að nota. Af þessum sökum var stefnda skylt að leggja frekara mat á 
hæfni áfrýjanda áður en tekin var ákvörðun um að segja honum upp störfum. Óumdeilt er að slíkt mat fór ekki 
fram og var því ekki staðið réttilega að ákvörðun stefnda um að segja áfrýjanda upp störfum.“ 
102 Sjá t.d. Jens Kristiansen: „Offentlige personaleforhold i en brydningstid“,  bls. 253-255 þar sem fram kemur 
að í dönskum vinnurétti hafi á almenna markaðnum þróast regla um að launþegi, sem starfað hefur 25 ár eða 
lengur hjá sama vinnuveitanda, njóti meiri verndar en aðrir gagnvart uppsögnum af rekstrarlegum ástæðum.  
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UFR 1995, bls 177. Sveitarfélag sagði upp tveimur tannlæknum vegna niðurskurðar. Ákvörðun 
um hverjum þeirra skyldi sagt upp studdist við samþykkt í aðalsamstarfsnefnd (sbr. 
kjarasamninga) um að við þær aðstæður skyldi byggt á starfsaldri þannig að sá starfsmaður sem 
síðast var ráðinn yrði fyrst látinn hætta og svo koll af kolli. Í dómi Landsréttar sem staðfestur 
var af Hæstarétti var tiltekið að sveitarfélaginu væri skylt að leggja mat á hvaða stöður kæmu til 
álita og hverjum yrði sagt upp. Einnig sagði að við þetta mat væri réttmætt að upphafsdagur 
ráðningar kæmi til skoðunar ásamt öðrum málefnalegum atriðum.  Með tilliti til þess að í mati 
sveitarfélagsins var m.a. haft í huga að einn tannlæknanna var ráðinn skv. ráðningarsamningi, að 
einn hinna skipuðu tannlækna óskaði sjálfur að hætta og að aðrir tannlæknar voru metnir álíka 
hæfir, taldi rétturinn að starfaldur einn og sér hefði ekki ráðið niðurstöðunni. Mat rétturinn það 
svo að þótt sveitarfélagið hefði ljáð sjónarmiðinu um starfsaldur visst vægi á borð við önnur 
málefnaleg sjónarmið hefði það ekki vikið sér undan skyldubundnu mati.  
 

Þessi niðurstaða er í góðu samræmi við afstöðu umboðsmanns danska Þjóðþingsins sem m.a. 

birtist í FOB 1990.339 en þar segist umboðsmaðurinn álíta að sé starfsaldursreglunni beitt 

einni og sér feli það í sér ólögmæta takmörkun matsins; hins vegar geti 

starfsaldurssjónarmiðið komið til álita ásamt öðrum lögmætum sjónarmiðum að því gefnu að 

það sé sett í samhengi við hæfni viðkomandi eða starfmannastefnu sem gangi út á dreifða 

aldurssamsetningu.103   

 
FVK 8. desember 2004.104 Ágreiningur var um hvort uppsögn opinbers vinnuveitanda á fjórum 
starfsmönnum með mjög háan starfsaldur stæðist lög. Fyrir hönd starfsmannanna var því haldið 
fram að þeir ættu rétt á sérstakri vernd með vísan til 25 ára reglunnar sem viðurkennd er á hinum 
almenna markaði. Í gerðardómnum sem kveðinn var upp af oddamönnum (þremur 
Hæstaréttardómurum) sagði að þeir væru sammála um að 25 ára reglan gilti ekki meðal 
ríkisstarfsmanna sem heyrðu undir kjarasamninga. Jafnframt sagði að það leiddi af 
meðalhófsreglunni að opinberum vinnuveitanda væri skylt að taka tillit til félagslegra 
verndarsjónarmiða, þar með talið tillit til starfsaldurs. Í heildarmati skv. sjónarmiðum sem að 
nokkru rekast á yrði að játa vinnuveitandanum verulegt svigrún um hvaða vægi einstök 
sjónarmið fái. Ekki væri hægt að setja fram almenna reglu um að taka afgerandi  tillit til 
starfsmanna með langan starfsaldur og ekki yrði lögð sönnunarbyrði á vinnuveitandann um að 
honum hefði verið ófært að segja upp starfsmönnum með mun styttri starfsaldur. 
 

Einnig má benda á nýrri dóm í Hæstarétti Danmerkur, sbr. UFR 2007, bls. 537, þar sem 25 ára 

reglan kemur við sögu. Um var að ræða uppsögn sendiráðunauts með meira en aldarfjórðungs 

starfsferil innan utanríkisráðuneytisins. Uppsögnina mátti rekja til minnkandi fjárveitinga til 

                                                 
103 Með orðalagi umboðsmannsins: „Kriteriet kan indgå i sagen som ét blandt flere kriterier, hvis det konkret er 
udtryk for vedkommendes egnethed, eller ud fra et personalepolitisk ønske om bred alderssammensætning.“ 
104 Skammstöfunin FVK stendur fyrir „Faglig voldgiftretskendelse“, þ.e.a.s. gerðardómsúrskurð. Segja má að í 
Danmörku svari „Arbejdsretten“ og „Faglig voldgift“ að verulegu leyti til til hins íslenska Félagsdóms. Meðal 
sérkenna dansks vinnuréttar er að hann hefur þróast að verulegu leyti án atbeina Þjóðþingsins og þess vegna hafa 
ýmsir grundvallarsamningar milli samtaka vinnuveitenda og samtaka launþega mun meira réttarheimildalegt 
gildi en víða annars staðar. Tilvist nefnd gerðardóms byggist m.a. á slíku samkomulagi (sem gengur undir 
nafninu „Normen“ og er að stofni til frá 1908 – sjá Ole Hasselback: Arbejdsmarkedets regler, bls. 372) og er 
honum ætlað að setja niður deilur um túlkun kjarasamninga. Dómurinn er venjulega skipaður þremur löglærðum 
dómurum og fjórum öðrum sem aðilar tilnefna að jöfnu – sjá Jens Kristiansen: Grundlæggende Arbejdsret, bls. 
210. 
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ráðuneytisins, en sendiráðunauturinn taldi sig hafa goldið (starfs)aldurs síns  þannig að 

uppsögnin væri ólögleg og krafðist bóta. Í dómforsendum Eystri Landsréttar, sem Hæstiréttur 

tók undir, er slegið föstu að val þeirra sem sagt var upp hafi byggt á heildstæðu mati á hæfni 

og afköstum í ljósi krafna sem gerðar væru í utanríkisþjónustunni. Ennfremur taldi rétturinn 

sýnt að starfsaldur hefði verið eitt þeirra sjónarmiða sem byggt var á, en með því að hinn langi 

starfsaldur hafði ekki haft afgerandi vægi fram yfir önnur lögmæt sjónarmið var ekki  fallist á 

ólögmæti uppsagnarinnar.105  

 Hver svo sem sjónarmiðin eru, sem lögð eru til grundvallar, verður afstaða til einstakra 

starfsmanna að byggjast á fullnægjandi rannsókn, jafnvel þótt sjónarmiðin séu í eðli sínu 

huglæg. Í FOB 2004.79 kemur fram að starfsmanni opinberrar vinnumiðlunar hafði verið sagt 

upp í sparnaðarskyni. Umboðsmaðurinn gerði ekki athugasemd við sjónarmiðið sem réð 

úrslitum um val á þeim er sagt var upp, en það varðaði frumkvæði. Hélt vinnumiðlunin því 

fram að viðkomandi sýndi síður frumkvæði en starfsfélagarnir (d.: „udviste mindre 

tilbøjelighed til at udvise selvstændige initiativer“).  Hins vegar gagnrýndi umboðsmaðurinn 

að ekki lægi fyrir í málsskjölum hvernig mati á þessum tiltekna eiginleika hefði verið háttað 

og hver hefði verið birtingarmynd hans. Með öðrum orðum; ekki voru færðar sönnur á að 

rannsóknarreglan hefði verið í heiðri höfð.   

 

4.5.5 Nánar um málsmeðferð 

Í 1. mgr. 44. gr. stml. er kveðið á um andmælarétt starfsmanns ef honum er sagt upp á 

grundvelli ástæðna sem tilgreindar eru í 21. gr. stml.106 Síðan segir í greininni að ekki sé skylt 

að gefa starfsmnanni kost á að tjá sig um ástæður uppsagnar ef hún stafi af öðrum ástæðum, 

„[....] svo sem þeirri að verið sé að fækka starfsmönnum vegna hagræðingar í rekstri 

stofnunar.“  Samkvæmt framsetningu ákvæðisins  virðist vera skýr aðgreining, með tilliti til 

                                                 
105 Í dóminum segir orðrétt: „Afgørende for udvælgelsen af medarbejdere til afskedigelse var, hvorledes den 
enkelte medarbejder ud fra en samlet vurdering af medarbejdernes kvalifikationer, produktivitet og effektivitet 
samt hidtidige tjenesteforløb iørigt passede til de krav, som udenrigstjenestens tilpassede organitation måtte stille 
til sine medarbejdere. Det var herefter anført, at det ikke fandtes at være tilfældet for sagsøgernes vedkommende. 
Efter indholdet af sagsøgtes afskedigelsesbrev af 21. marts 2002, hvorefter de af sagsøgereen i høringssvar af 15. 
februar 2002 anførte synspunkter om blandt andet ancennitet og alder ikke førte til en ændret vurdering af, om 
sagsøgeren skulle afskediges, lægges det til grund, at sagsøgerens anciennitet tillige indgik som et moment i 
sagsøgerens beslutningsgrundlag. Blandt andet på grundlag af H´s forklaring finder landsretten  ikke anledning 
til at betvivle, at det var de ovenfor anførte - iøvrigt sagligt begrundede - kriterier, der også i realiteten var 
afgørende ved vurderingen af, om sagsøgeren skulle afskediges. Herefter, og da landsretten ikke finder, at 
sagsøgerens lange anciennitet burde være tillagt afgørende vægt frem over andre saglige kriterier, findes det ikke 
godtgjort, at sagsøgtes afskedigelse af sagsøgeren var båret af usaglige hensyn.“ 
106 Hinar tilgreindu ástæður eru að starfsmaður hafi sýnt óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð 
eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi,  ekki náð fullnægjandi árangri í starfi, verið 
ölvaður að starfi eða framkoma hans eða athafnir í því eða utan þess þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar 
eða ósamrýmanlegar starfinu.  
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andmælaréttar, milli þess hvort uppsagnarástæður megi rekja til ámælisverðrar hegðunar 

og/eða vanhæfni í starfi eður ei.107 Við nánari rýni sést hins vegar að málið er ekki ætíð svo 

einfalt. Hæfnismat með tilliti til þess hvaða starfsmanns er helst hægt að vera án byggir á (sbr. 

fyrri umfjöllun) persónulegum atriðum sem hæglega geta skarast við áminningartilefnin í 21. 

gr. stml. Þar með kann að verða árekstur milli ákvæðanna í 1. mgr. 44. gr., þ.e. hin upphaflega 

hagræðingarástæða segir að óskylt sé að veita starfsmanninum andmælarétt en 

ákvörðunarástæðan, persónulegs eðlis, kallar aftur á móti á andmælarétt. Þau rök má færa 

gegn andmælaréttinum við þessar aðstæður að bæði 21. gr. og 44. gr. stml. mæli fyrir um að 

starfsmanni sé veitt áminning ef framganga hans er með þeim hætti sem lýst er í 21. gr. Hafi 

áminning ekki verið veitt  geti framgangan vart talist svo ámælisverð að vera tilefni 

uppsagnar.108 Með andmælarétti mælir hins vegar að málið verði betur upplýst með því móti, 

sbr. tengsl andmælaréttar og rannsóknarreglu,109 og að dregið væri úr hættu á misbeitingu 

valds byggðu á því að beina máli í fyrirhafnarminni farveg en vera ber.110 Hvort tveggja lýtur 

að réttaröryggi starfsmannsins.  

                                                 
107 Sjá t.d. niðurstöðu í UA 5. mars 2004 (3853/2005) þar sem talið var að ástæða uppsagnar væri afleiðing 
skipulagsbreytinga. Ennfremur má benda á Hrd. 22. febrúar 2007 (241/2006) þar sem deilt var um uppsögn 
læknis. Í héraðsdómi, sem að þessu leyti var staðfestur í Hæstarétti, var leyst úr því hvort viðkomandi hefði átt að 
njóta andmælaréttar. Þar segir: „Með því að sameina skurðstofuna öðru sviði, eins og gert var af hálfu stefnda og 
hér hefur verið lýst, var um að ræða breytt fyrirkomulag og hagræðingu í skipulagi og rekstri sjúkrahússins. 
Ástæður uppsagnarinnar snertu því hvorki stefnanda né verða þær raktar til þess að stefnandi [hér á greinilega að 
vera „stefndi“ – innsk. höf] hafi talið að stefnandi sinnt starfi sínu ekki sem skyldi enda er ekki á því byggt af 
hálfu stefnanda. Samkvæmt 1. mgr. 44. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins er ekki skylt að gefa 
starfsmanni kost á að tjá sig um ástæður uppsagnar áður en hún tekur gildi ef hún stafar af öðrum ástæðum en 
varða starfsmanninn sjálfan, svo sem þegar fækka þarf starfsmönnum vegna hagræðingar. Verður samkvæmt 
þessu ekki fallist á að ákvarðanir stefnda hafi verið ólögmætar sökum þess að stefnanda hafi ekki verið gefinn 
kostur á að tjá sig um þær áður en þær voru teknar.“  
108 Umboðsmaður Alþingis tekur að nokkru afstöðu til þessa álitamáls í UA 6. júní 2005 (4018/2004) með 
eftirfarandi athugasemd: „Þó að í tilvikum sem þessum sé e.t.v. unnt að rekja ástæðu uppsagnar að einhverju 
leyti til atriða sem koma fram í 21. gr. laga nr. 70/1996 tel ég tæplega unnt að líta svo á að ákvörðunin eigi 
„rætur að rekja til ástæðna“ sem greindar eru í því ákvæði, svo vísað sé til 44. gr. laganna, ef ljóst er að 
meginástæða uppsagnarinnar verður rakin til annarra atriða en framgöngu starfsmannsins í starfi. Því verður í 
þeim tilvikum ekki gerð krafa um að hann hafi áður hlotið áminningu og honum hafi þannig verið gefinn kostur á 
að bæta ráð sitt áður en uppsögnin er ákveðin eins og kveðið er á um í ákvæðinu.“ Í hinum tilvitnuðu orðum er 
þó fyrst og fremst, að mati höfundar, áréttað að löglegt sé að byggja uppsögn að einhverju leyti á persónulegum 
atriðum á borð við þau sem 21. gr. stml. lýsir. 
109 Sjá UA 6. júní 2005 (4018/2004) þar sem segir m.a.: „Á hinn bóginn hvílir sú skylda á forstöðumanni að sjá 
til þess að málsatvik séu upplýst í samræmi við 10. gr. stjórnsýslulaga áður en ákveðið er hverjum skuli sagt upp 
þegar starfsmönnum er fækkað. Þegar slík ákvörðun byggist á samanburði á starfshæfni, frammistöðu einstakra 
starfsmanna eða stöðu þeirra verkefna sem þeir hafa með höndum er hætt við að málið teljist ekki nægjanlega 
upplýst í merkingu 10. gr. stjórnsýslulaga nema aflað sé upplýsinga um þessi atriði hjá viðkomandi starfsmanni.“ 
Sjá einnig Róbert R. Spanó:„Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 394. 
110 Sjá UA 6. júni 2005 (4018/2004): „Þar sem ólíkar kröfur eru gerðar til aðdraganda og undirbúnings að lausn 
úr starfi eftir því hvaða ástæður liggja þeirri ákvörðun til grundvallar verður að vera skýrt á hvaða grundvelli 
ákvörðunin á að byggjast. Er stjórnvaldi óheimilt að gildandi lögum að segja starfsmanni upp á fyrirhafnarlítinn 
hátt, sem felur í sér minna réttaröryggi, ef rekja má raunverulegar ástæður þeirrar ákvörðunar til atriða sem 
tilgreind eru í 21. gr. laganna, og með því komast hjá lögboðinni málsmeðferð sem tryggir starfsmanni aukna 
réttarvernd.“ 
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 Freistandi er að líta til dansks réttar til hliðsjónar. Í 19. gr. dönsku stjórnsýslulaganna er 

kveðið á um andmælarétt aðila máls áður en ákvörðun er tekin þegar svo háttar (þó með 

nokkrum undantekningum) að ætla má að hann viti ekki að stjórnvaldið hafi undir höndum 

upplýsingar um atvik eða kringumstæður málsins, að upplýsingarnar séu aðilanum í óhag og 

hafi verulega þýðingu fyrir úrlausn málsins. Ennfremur hefur þróast í álitsframkvæmd 

umboðsmanns danska Þjóðþingsins regla um rýmkaðan andmælarétt, sér í lagi í málum sem 

varða uppsögn ríkisstarfsmanna og beitingu viðurlaga gagnvart þeim. Samkvæmt henni ber, 

við tileknar aðstæður, að gefa starfsmanninum kost á að tjá sig ekki aðeins um það er snýr að 

staðreyndum málsins heldur einnig lagaatriði sem að því lúta.111 Í UFR 1996, bls.1462 sem 

nefndur var í inngangskaflanum, 4.5.1, sló Hæstiréttur Danmerkur föstu að opinberir 

starfsmenn þar í landi nytu andmælaréttar þegar uppsögn væri tilkomin af sparnaðarástæðum. 

Bent var á að andmælarétturinn veitti ákveðið öryggi fyrir því að tekin væri rétt ákvörðun.112 Í 

dómnum kemur ekki glöggt fram hversu langt beri að ganga varðandi mat á einstökum 

starfsmönnum, þ.e. hvort andmælarétturinn feli í sér að hver og einn starfsmaður, sem 

ákvörðun beinist að, eigi rétt á að tjá sig um mat stofnunar á viðkomandi einstaklingi eða 

hvort honum beri einungis réttur til að tjá sig um grundvöll málsins almennt. Í nýrri dómi um 

uppsögn, UFR 2005, bls. 537,  birtist hins vegar sú afstaða að túlka andmælaréttinn þannig að 

hann taki ekki til raka sem snúa að hverjum einstökum, heldur þeim almennari.113  

 Róbert R. Spanó hefur borið saman andmælareglu íslensks og dansks stjórnsýsluréttar. 

Hann bendir á að framsetning reglunnar í stjórnsýslulögum landanna er hvor með sínu móti og 

dregur m.a. þá ályktun af athugun sinni að ætla megi „[...] að minni líkur séu á því að fært sé 

að skýra danska lagaákvæðið með þeim hætti að aðili máls eigi rétt til að tjá sig án þess að 

slíkt sé beinlínis nauðsynlegt til þess að viðkomandi stjórnvald geti komist að réttri efnislegri 

niðurstöðu.“114 Samkvæmt þessu virðist sem íslenska reglan sé ívið rýmri en sú danska og ef  

fallist er á skýringu Róberts verður ekki annað séð en að þau tilvik sem andmælaregla dansks 

réttar taki til verði einnig, að öðru jöfnu, felld undir hina íslensku andmælareglu. Röksemdir 

Hæstaréttar Danmerkur, sbr. tilvitnaða dóma, um nauðsyn andmælaréttar í umræddum málum  

                                                 
111 Sjá Hans Gammeltoft-Hansen ofl.: Forvaltningsret, bls. 235 og Róbert R. Spanó: „Þróun andmælareglunnar 
eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 383. 
112 Í dómnum sagði: „Da der ikke blev forelagt Vivi Loland nogen oplysning til udtalelse, må høringsforskriften i 
forvaltningslovens $19, stk. 1, anses for tilsidesat. Herved er der bristet en garanti for rigtigheden af kommunens 
beslutning, og det kan ikke udelukkes, at beslutningen i tilfælde af Vivi Loland er blevet en anden.“ 
113 Í dómnum sagði: „Opsigelsen af A skete som led i afskedigelse af et større antal medarbejdere begrundet i 
nedskæringer som følge af manglende bevillinger. Som anført af landsretten angav høringsskrivelsen af 6. 
februar 2002 de kriterier, som Udenrigsministeriet fulgte ved afgørelsen af, hvilke medarbejdere der måtte 
afskediges. Højesteret tiltræder, at der ikke herudover kræves en uddybning af ministeriets vurdering af den 
pågældende medarbejder i forhold til andre medarbejdere.“ [Skáletrun höf.] 
114 Róbert R. Spanó: „Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga“, bls. 385. 
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eru sannfærandi í ljósi rannsóknarreglunnar sem rétturinn vísar óbeint til. Með öðrum orðum 

þá standa sterk rök til þess að við uppsagnir af sparnaðarástæðum geti aðstæður og atvik verið 

með þeim hætti að þrátt fyrir orðalag 1. mgr. 44. gr. stml. beri stofnun skylda til þess að veita 

þeim andmælarétt sem í hlut eiga. Hér er þá átt við þau tilvik þar sem stofnun byggir 

ákvörðun um uppsagnir með afgerandi hætti á mati á persónulegri framgöngu viðkomandi 

starfsmanna. Litróf tilvikanna má hugsa sér að hafi tiltekna breidd, allt frá því að ekki sé að 

neinu eða óverulegu leyti byggt á persónulegri framgöngu til þess að hún hafi afgerandi vægi í 

matinu. Á fyrrnefnda jaðrinum njóta starfsmenn alls ekki andmælaréttar og á hinum síðari ber 

þeim nokkuð örugglega andmælaréttur. Nákvæmlega hvar á kvarðanum mörkin liggja skal 

ósagt látið meðan íslenskir dómstólar hafa ekki fjallað um slík mál. Að lokum skal bent á að í 

UA 28. desember 1993 (828/1993) er fjallað um þetta álitaefni eins og það horfði við í tíð 

eldri starfsmannalaga. Þar var leitt í ljós að persónuleg atriði réðu úrslitum um val þess er yrði 

fyrir stöðumissi. Í álitinu segir:   

 

Við stjórnsýslu ber stjórnvöldum að gæta hagræðis. Er stjórnvöldum rétt að leggja niður stöðu, 
ef hún er óþörf, svo framarlega sem staðan er ekki ákveðin í lögum. 
 [...] kemur næst til athugunar, hvaða reglur hafi gilt við ákvörðun um það, hver af þessum 
þremur stöðum skyldi lögð niður. Hvorki í lögum nr. 38/1954 um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins né öðrum lögum er að finna lagaákvæði, sem víkja að þessu. Verður því að 
telja að val stjórnvalds í þessu efni sé að meginstefnu komið undir mati þess. Vali stjórnvalds 
eru þó settar skorður af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Verður slík ákvörðun því að vera 
byggð á lögmætum sjónarmiðum, svo sem lengd starfsaldurs eða nauðsyn þess að tryggja 
tiltekna þekkingu. Einnig getur verið heimilt að taka mið af hæfni starfsmanna að öðru leyti, 
þannig að við val þeirrar stöðu, sem lögð skuli niður, sé byggt á atriðum, eins og afköstum, 
færni eða reynslu af samstarfi við aðra starfsmenn.  
 Fram kemur í áðurgreindu bréfi X til mín 4. ágúst 1993 og bréfi stofnunarinnar til 
félagsmálaráðherra 26. janúar 1993, að sjónarmið þau, sem lágu því til grundvallar, að staða A 
var lögð niður, voru einkum þau, að hann hefði ekki reynst eins og vonir stóðu til. Þá hefði hann 
farið of ítarlega í einstök mál, sem honum voru fengin til afgreiðslu, og ekki afgreitt mál 
nægilega greiðlega, auk þess sem hann hefði ekki að öllu leyti farið að fyrirmælum yfirmanna 
sinna. Samkvæmt því voru það starfshættir A og viðhorf hans, sem réðu úrslitum um það, að 
staða hans var lögð niður. Samkvæmt framansögðu var út af fyrir sig heimilt að leggja þessi 
sjónarmið til grundvallar, ef þau voru á rökum reist.  
 Aðstaðan var samkvæmt framansögðu sú, að ákvörðun um það, hvaða stöðu skyldi leggja 
niður, var byggð á sjónarmiðum um hæfni starfsmanna og starfshætti. Í slíkum tilvikum ber 
stjórnvaldi að gefa starfsmanni kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri, áður en 
ákvörðun er tekin um að leggja stöðu hans niður. Þannig ber að gera honum grein fyrir, að til 
álita komi að leggja stöðu niður vegna tiltekinna ástæðna, er hann varða. Leiðir þessa niðurstöðu 
meðal annars af því, að stjórnvöldum ber að upplýsa mál, áður en ákvörðun er tekin í því. Þegar 
um er að ræða ástæður, sem varða starfsmann, getur verið hætta á að mál upplýsist ekki 
nægilega, ef honum er ekki gefinn kostur á að skýra sjónarmið sín. Þá ber til þess að líta, að 
ákvörðun sem þessi kemur hart við hlutaðeigandi starfsmann. Ber því samkvæmt hinni óskráðu 
meginreglu um andmælarétt að veita starfsmanni færi á að gera grein fyrir sínu máli. 
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Engan veginn getur talist sjálfgefið að 44. gr. núgildandi stml. víki til hliðar þeim 

sjónarmiðum sem umboðsmaður leiðir af grundvallarreglum  stjórnsýsluréttar og byggir á í 

þessu áliti.115 

 

4.6  Aðrar ástæður 

Ekki þarf að deila um að ríkisstofnun ber að nýta rekstrarfé á sem árangursríkastan hátt í 

almannaþágu með tilliti til þeirra verkefna sem hún hefur með höndum lögum samkvæmt. 

Styðst hin óskráða regla um að ráða beri hæfasta starfsmanninn meðal annars við þetta 

sjónarmið116 svo og reglan sem af henni er leidd, að við óhjákvæmilega uppsögn beri að velja 

þann starfsmann sem telst síst hæfur. Sú spurning kann að vakna hve langt megi ganga í þá 

veru að tryggja stofnun sem hæfast starfslið á hverjum tíma. Getur það til að mynda talist 

málefnalegt að segja starfsmanni upp í því augnamiði einu að ráða annan hæfari? Í UA 25. júlí 

1994 (881/1993) var leitt í ljós að starfsmanni Orðabókar Háskólans var sagt upp störfum 

„vegna endurskipulagningar“ og í staðinn ráðinn annar vegna þess að það var talið þjóna 

hagsmunum stofnunarinnar þar eð hinn síðarnefndi væri hæfari. Kemur fram í álitinu að 

umboðsmaður gerir ekki athugasemdir við að þetta sjónarmið hafi legið til grundvallar 

uppsögninni. Málinu lauk umboðsmaður með bréfi til kvartanda þar sem í niðurlagi þess 

segir:  

 
Samkvæmt ráðningarsamningi var heimilt að segja yður upp störfum með þriggja mánaða 
fyrirvara. Ákvörðun um slíka uppsögn varð aftur á móti að vera byggð á málefnalegum 
sjónarmiðum. Fram kemur í bréfi Orðabókar Háskólans til mín, dags. 24. janúar 1994, að yður 
hafi verið sagt upp störfum svo hægt væri að ráða starfsmann, sem talinn var hæfari. Samkvæmt 
grundvallarreglum stjórnsýsluréttar verður ekki talið, að þetta sjónarmið sé ómálefnalegt. Þar 
sem könnun mín hefur ekki leitt í ljós, að niðurstaða Háskólaráðs sé að öðru leyti reist á 
ómálefnalegum sjónarmiðum, tel ég ekki ástæðu til athugasemda af minni hálfu. Er afskiptum 
mínum af máli þessu því lokið, sbr. a-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 13/1987 um umboðsmann 
Alþingis. 
 

                                                 
115 Samkvæmt bókstaflegri skýringu 44. gr. stml. er gríðarlegur munur á þeim kröfum sem gerðar eru til 
undirbúnings uppsagnar eftir því hver ástæðan að baki ákvörðuninni er. Í öðru tilvikinu eru gerðar meiri kröfur, 
sbr. áminningarskylduna, en leiðir af almennum reglum stjórnsýsluréttar en í hinu er dregið úr réttarvernd 
starfsmanna miðað við lágmarskröfur stjórnsýslulaga. Sjá einnig Ásmund Helgason: „Reglur um réttarstöðu 
ríkisstarfsmanna,“ bls. 27-28. Í greininni víkur Ásmundur að hættunni á misbeitingu valds og að í því sambandi 
geti, vegna eðlis málsins, verið verulegum vandkvæðum bundið fyrir dómstóla eða umboðsmann Alþingis að 
skera úr um slíkt.  
116 Sjá t.d. ummæli í UA 3. maí 2004 (3882/2003, 3909/2003 og 3980/2003): „Þær óskráðu grundvallarreglur 
stjórnsýsluréttarins sem gilda um veitingu opinberra starfa hafa annars vegar að markmiði að tryggja jafnræði 
þeirra sem kunna að vilja sækja um slík störf og hins vegar að hæfasti umsækjandinn verði valinn. Þessum 
reglum er líka ætlað að tryggja að veitingarvaldshafi taki ekki ákvarðanir um veitinguna að eigin geðþótta heldur 
í samræmi við þá almannahagsmuni sem honum er ætlað að standa vörð um.“ Ennfremur má benda á Ráðningar 
hjá ríkinu - handbók, bls. 23. 
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Athygli vekur að umboðsmaður skuli ekki tefla fram öðrum sjónarmiðum til mótvægis, svo 

sem réttmætum væntingum starfsmanns og hagsmunum af að fá haldið starfi svo fremi að það  

sé áfram við lýði og hann brjóti ekki af sér í starfi.117 Má þar til samanburðar nefna að 

dómstólar ógilda trauðla ráðningu í starf þótt færðar hafi verið sönnur á að hún hafi verið 

haldin form- eða efnisannmarka og þar með ekki fyllilega lögmæt.118  Ráða þar augljóslega 

mestu hagsmunir þess er starfið hlaut jafnvel þótt hann hafi ekki verið sá hæfasti.119 Ekki er 

heldur vikið að andmælarétti sem starfsmaðurinn kynni að hafa átt, á ólögfestum grunni, en 

atvik áttu sér stað fyrir gildistöku stjórnsýslulaga. Höfundi er ekki kunnugt um að 

framangreint sjónarmið, sem Orðabók Háskólans vísaði til, hafi verið til umfjöllunar í síðari 

álitum umboðsmanns Alþingis. Sama er að segja um Hæstaréttardóma. Leyfir höfundur sér að 

efast um að dregin verði víðtæk ályktun af álitinu einu og sér.  

 Á hinn bóginn er umhugsunarvert hvort markmiðið, að ráða annan hæfari, geti  að 

uppfylltum sérstökum skilyrðum réttlætt uppsögn og þá hvaða málsmeðferð bæri að áskilja 

samkvæmt gildandi starfsmannalögum. Dæmi eru um að menntunarkröfur í tiltekinni 

starfsstétt gerbreytist á skömmum tíma svo sem þegar menntun grunnskólakennara og 

hjúkrunarfræðinga færðist upp á háskólastig. Einnig gæti hugsast að af einhverjum öðrum 

ástæðum yrði mikið framboð af sérlega vel menntuðu starfsfólki í tiltekinni starfsgrein. Sé 

yfrið framboð af hinum betur menntuðu gæti freistað, ef  löglegt væri, að segja upp 

einhverjum með minni menntunina. Á móti kemur sjónarmiðið um að þrátt fyrir styttra 

formlegt nám gegni viðkomandi starfsfólk störfum sínum með prýði og ef kröfur til þess 

aukist beri vinnuveitandanum að hlutast til um viðeigandi endurmenntun. Slíkt úrræði væri til 

að mynda í betra samræmi við meðalhófsreglu stjórnsýslulaga en það að veita áminningu og 

hugsanlega segja upp í kjölfarið á þeirri forsendu að viðkomandi valdi ekki starfinu. Ætla má 

að til þess að uppsagnarleiðin væri fær þyrfti að verða slík afgerandi breyting á starfinu að það 

teldist lagt niður og stofnað væri til nýs starfs með breyttum kröfum. Að því gefnu þyrfti að 

                                                 
117 Hugsanlegt er að umboðsmaður hafi ekki talið ástæðu til að rannsaka málið til hlítar að þessu leyti vegna þess 
að kvörtunin laut fyrst og fremst að því að starfsmaðurinn taldi starfið hafa verið lagt niður og því hefði myndast 
biðlaunaréttur.  
118 Sjá t.d. Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana, bls. 55-56. 
119 Benda má til hliðsjónar á Hrd. 1995, bls. 382 (190/1992) þar sem kennara voru dæmdar skaðabætur vegna 
afturköllunar menntamálaráðuneytis á setningarbréfi hans. Segir meðal annars í dóminum: „Telja verður í ljós 
leitt, að setningarbréf það, sem menntamálaráðuneytið gaf út 16. ágúst 1989 og barst stefnda í hendur næsta dag, 
hafi verið gefið út vegna misskilnings milli ráðuneytisins og stjórnenda Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Af 
gögnum málsins verður hins vegar ekki talið sannað, að stefnda hafi mátt vera þetta ljóst, er hann tók við bréfinu, 
eða að misskilning þennan megi rekja til aðgerða hans. Ósannað er og, að stefndi hafi eftir móttöku setningar-
bréfsins samþykkt afturköllun þess. Að þessu athuguðu og með hliðsjón af atvikum málsins í heild verður 
afturköllun setningar stefnda talin ólögmæt gagnvart honum og eigi hann rétt til skaðabóta úr ríkissjóði vegna 
þessa.“ 
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taka afstöðu til andmælaréttar starfsmannsins. Verður ekki betur séð en að við slíkar aðstæður 

yrðu uppi svipuð sjónarmið og rakin voru í kafla 4.5 og vísast til þeirrar umfjöllunar.  

 

4.7  Samantekt 

Í þessum kafla var í byrjun gefið yfirlit um lagalegan grundvöll að uppbyggingu og skipulagi 

stjórnsýslunnar. Síðan var gerð grein fyrir niðurlagningu starfs, svo og breytingum á starfi eða 

starfssviði sem ríkisstarfsmönnum er skylt að hlíta. Þar var lögð áhersla á að greina, með 

vísan til dæma, hve langt breyting á starfi má ganga án þess að það teljist í raun hafa verið lagt 

niður og stofnað til nýs starfs. Sýnt er að við mat á lögmæti breytinga skiptir miklu máli að 

bera saman meginþætti starfsins, fyrir og eftir breytingu, svo sem viðfangsefni þess, virðingu 

og ábyrgð.  Þá var fjallað ítarlega um það ferli sem ber að viðhafa þegar segja þarf upp 

ríkisstarfsmönnum vegna samdráttar í starfsemi. Í þeim tilvikum að velja þarf milli 

einstaklinga á grundvelli hæfni voru færð rök fyrir því að skörun verður milli þeirra aðgreindu 

málsmeðferðarleiða, með tilliti til andmælaréttar, sem 44. gr. starfsmannalaganna býður. 

Niðurstaðan er að í markatilvikum kunni starfsmaður að eiga rétt til að tjá sig um fyrirhugaða 

uppsögn þótt frumorsökina megi rekja til kröfu um aðhald í rekstri stofnunar. Loks var vikið 

að því hvort málefnalegt gæti talist, eftir atvikum undir formerkjum skipulagsbreytingar, að 

segja starfsmanni upp í því augnamiði að ráða annan hæfari í staðinn. Settar voru fram 

efasemdir um að slíkt væri löglegt nema að reyndum öðrum úrræðum til að brúa bil milli 

frammistöðu sitjandi starfsmanns og framtíðarvæntinga til hennar.  



 56 

5 Brot á starfsskyldum 

 
5.1  Inngangur 

Ríkisstarfsmenn bera margvíslegar almennar starfsskyldur sem ýmist eru ólögfestar eða 

kveðið er nánar á um í starfsmannalögunum. Verður þeim lýst hér á eftir og leitast við að 

skýra þær nánar með dæmum. Ámælisverð hegðun starfsmanns, sem unnt er að fella undir 

brot á starfsskyldum og/eða refsiverða háttsemi samkvæmt almennum hegningarlögum eða 

sérrefsilögum, getur leitt til þess að honum verði vikið frá störfum. Málsmeðferðin er ólík eftir 

því hvort í hlut á almennur ríkisstarfsmaður eða embættismaður, en sé um að ræða eldri 

ríkisstarfsmann120 er farið að sömu reglum og gilda um embættismenn hvort sem viðkomandi 

er í raun embættismaður eður ei. Um þau tilvik, sem falla undir refsiverða háttsemi, er fjallað 

sérstaklega í 6. kafla en þessi kafli miðast fyrst og fremst við brot á starfsskyldum.  

   

5.2  Yfirlit um helstu skyldur 

Um skyldur ríkisstarfsmanna er fjallað í IV. kafla starfsmannalaga og á hann bæði við 

embættismenn og almenna ríkisstarfsmenn. Meðal þeirra eru vammleysisskylda (14. gr.), 

hlýðniskylda (15. gr.), skylda til að hlíta breytingum á starfi/verksviði (19. gr.) og skylda til að 

upplýsa um aukastörf (20. gr.). Auk þess bera ríkisstarfsmenn ýmsar ólögfestar skyldur og 

sumar þeirra skyldna, sem taldar eru upp í starfsmannalögum, eru árétting á víðtækari 

ólögfestri reglu.121  

Stjórnunarréttur forstöðumanns er ein hinna ólögfestu reglna í vinnurétti almennt og felur í 

sér heimildir til að ráða starfsmenn og ákveða starfslok þeirra, skipuleggja starfsemi og 

vinnutíma innan ramma samninga, stjórna daglegum verkefnum, setja starfsreglur og viðhafa 

eftirlit.122 Stjórnunarrétturinn er að sjálfsögðu samofinn þeirri grundvallarskyldu hvers 

starfsmanns að inna vinnu af hendi og á þann hátt sem löglega er mælt fyrir um.  Með öðrum 

orðum; vinnuskyldan er meðal hinna ólögfestu skyldna sem lagðar eru jafnt á ríkisstarfsmenn 

sem starfsmenn á hinum almenna vinnumarkaði.123 Segja má að flestar reglurnar í 14.-20. gr. 

stml. séu með einhverjum hætti birtingarmynd ólögfestrar trúnaðarskyldu.  Með henni er 

                                                 
120 Hér er átt við þá sem skipaðir voru eða ráðnir í störf ótímabundið og án gagnkvæms uppsagnarfrests fyrir 1. 
júlí 1996 sbr. tilgreiningu í inngangi ritgerðarinnar.  
121 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 202. Sérstaklega er 
bent á 14. gr. og 18. gr. sem dæmi um lögfestingu á trúnaðarskyldu starfsmanns þótt almennt sé hún ólögfest.   
122 Jens Kristiansen: Grundlæggende Arbejdsret, bls. 135-136 og Hrafnhildur Stefánsdóttir: „Stjórnunarréttur 
vinnuveitanda og jafnréttislögin – Dómur Hæstaréttar 1993, 2230,“ bls. 34.  
123 Karsten Revsbech: Forvaltningspersonalet, bls. 19. 
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einkum átt við skyldu til að sýna samstarfsvilja og skyldu til þess að samsama sig starfinu, 

markmiðum og hagsmunum viðkomandi stjórnvalds og yfirmanna þess.124 

Það er háð aðstæðum hverju sinni hversu langt hinar ýmsu skyldur ná. Til dæmis hefur  

umboðsmaður Alþingis bent á að kröfur til vammleysis ríkisstarfsmanna byggist á afar 

matskenndri vísireglu,125 þær séu misríkar eftir eðli starfsins og því trausti og virðingu sem 

tilheyrir.126  Sérfræðiþekking getur takmarkað stjórnunarrétt og þar með hlýðniskyldu127; til 

dæmis getur stjórnandi sjúkrahúss, sem ekki hefur sérmenntun í læknisfræði, naumast gefið 

lækni fyrirmæli um að framkvæma aðgerð á sjúklingi ef hann er andvígur henni af 

læknisfræðilegum ástæðum. Þá má nefna að hið stjórnarskrárvarða tjáningarfrelsi sérhvers 

borgara setur þagnarskyldunni skorður.   

Í 21. gr. stml. eru meginskyldurnar skilgreindar neikvætt með því að lýsa 

áminningartilefnum ríkisstarfsmanns sem óstundvísi eða annarri vanrækslu, óhlýðni við 

löglegt boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, ófullnægjandi 

árangri í starfi, að hafa verið ölvaður að starfi eða framkoma eða athafnir í því eða utan þess 

þyki að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu.  Í næsta kafla verða 

rædd frekar ýmis atriði sem beint eða óbeint tengjast skyldum ríkisstarfsmanna.  

 

5.3  Nánar um skyldur og mörk þeirra 

5.3.1 Hlýðni 

Hlýðniskyldan er veigamikil forsenda fyrir skilvirkni ríkisstofnana, þ.e. að yfirmaður geti lagt 

fyrir starfsmann að vinna ákveðið verk eða viðhafa tiltekið verklag við meðferð máls.128 Hún 

er í raun leidd af hinum ólögfesta stjórnunarrétti  og áréttuð í 15. gr. stml. með því orðalagi að 

starfsmanni sé skylt „[...] að hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanna um starf sitt.“  Í UA 18. 

nóvember 1999 (2680/1999) segir meðal annars um inntak hlýðniskyldunnar:   

 
Með vísan til 19. gr. laga nr. 70/1996 tel ég því að almennt hafi forstöðumaður heimild til að 
mæla svo fyrir að starfsmaður hans skuli hafa með höndum verkefni sem nauðsyn krefur að 
leyst séu af hendi við rekstur viðkomandi stofnunar þótt þau falli ekki að þeirri starfslýsingu 

                                                 
124 Karsten Revsbech: Forvaltningspersonalet, bls. 20-21. 
125 UA  26. júlí 1999 (2475/1999). Segir þar meðal annars: „Á það ber hins vegar að líta að krafan um vammleysi 
ríkisstarfsmanna byggist á afar matskenndri vísireglu.“ . (Með vísireglu er átt við reglu sem „veitir svigrúm til 
mótunar og skilgreiningar eftir siðferðilegum og félagslegum mælikvarða á hverjum tíma“ – sjá 
Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 496). 
126 UA 30. desember 1994 (912/1993). 
127 Sjá t.d. FOB 2000.535 þar sem segir m.a.: „Det er almindeligt antaget, at offentligt ansatte med særlig 
fagkundskab har både ret og pligt til at reagere over for eventuelt fagligt uforsvarlige forhold.“ Ennfremur má 
benda á FOB 2006.620 þar sem talið er að um mörk hlýðniskyldunnar gagnvart fyrirmælum, sem eru í andstöðu 
við sérfræðiþekkingu viðtakandans, gildi hliðstæð sjónarmið og þegar fyrirmæli eru ólögleg, sbr. umfjöllun í 
kafla 5.3.1.  
128 Karsten Revsbech: Forvaltningspersonalet, bls. 22. 
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sem eru hluti af ráðningarkjörum hans að því tilskyldu að þau séu honum samboðin eftir öllum 
atvikum. Er í ákvæðinu gert ráð fyrir því að slík fyrirmæli séu gefin einhliða og á starfsmaður 
ekki rétt á því að um slík verkefni sé samið sérstaklega. 
 

 Þá segir í 140. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940:  „Opinber starfsmaður, sem synjar 

eða af ásettu ráði lætur farast fyrir að gera það, sem honum er boðið á löglegan hátt, sæti 

sektum eða fangelsi allt að 1 ári.“ Í báðum þessum lagagreinum er vísað til löglegra 

fyrirmæla, sem sýnir að hlýðniskylda starfsmanna er vissulega ekki fortakslaus. Þá vaknar 

spurningin um hvar mörkin liggja, þ.e. í hvaða tilvikum fyrirmæli kunni að vera þess eðlis að 

starfsmaður geti hunsað þau án þess að baka sér hættu á að verða beittur viðurlögum 

starfsmannalaga eða almennra hegningarlaga. Hér má styðjast við kenningar í dönskum rétti 

enda grundvallarsjónarmiðin um inntak stjórnunarréttar hin sömu í báðum löndum og í 

dönsku hegningarlögunum er að finna hliðstæðu við 140. gr. laga nr. 19/1940. 129 Greina þarf 

á milli tveggja megintilvika.  Annars vegar þegar um er að ræða bersýnilega ólögmæt 

fyrirmæli svo sem ef byggt er á augljósum misskilningi á réttarreglum, fyrirmælin stafa frá 

aðila sem ekki er bær til að gefa þau eða lagt er fyrir starfsmann að fremja refsiverða 

athöfn.130 Við þessar aðstæður ber starfsmanninum, sé þess kostur,  að leiða yfirmanninum hið 

rétta fyrir sjónir í því augnamiði að hann dragi hin ólögmætu fyrirmæli til baka. Beri sú 

viðleitni ekki árangur er talið að starfsmanninum sé bæði rétt og skylt að hafa fyrirmælin að 

engu.131 Því er ljóst að starfsmaðurinn firrir sig ekki ábyrgð, skilyrðislaust, á þeim forsendum 

að hann hafi einungis fylgt fyrirmælum.132 Hins vegar eru þá hin gagnstæðu tilvik, þ.e. þegar 

gefin fyrirmæli teljast ekki bersýnilega ólögmæt þótt ólögmæt séu.  Undir slíkum 

kringumstæðum ber starfsmanninum sem fyrr að vekja athygli yfirmanns á ætluðu ólögmæti 

en haldi hinn síðarnefndi fyrirmælunum til streitu ber að hlýða þeim. Á þessu er þó hafður sá 

fyrirvari að starfsmanninum sé ætíð rétt að hunsa fyrirmæli sem ganga gegn hans eigin 

réttindum eða vernd í starfi. Fleiri sjónarmið kunna að koma til álita, svo sem að 

hlýðniskyldan verði ríkari þar sem viðfangsefni velta á skilvirkri samvinnu á borð við það 

þegar lögregla fæst við óeirðir eða slökkvilið berst gegn eldsvoða.133  

                                                 
129
 Sjá 156. gr. danskra laga nr. 1000 frá  5. okt. 2006: „Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, 

nægter eller undlader at opfylde pligt, som tjenesten eller hvervet medfører, eller at efterkomme lovlig tjenstlig 
befaling, straffes han med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Uden for foranstående bestemmelse falder hverv, 
hvis udførelse hviler på offentlige valg.“ 
130 Hér er orðalagið „bersýnilega ólögmæt fyrmæli“ látið svara til þess sem á dönsku nefnist „klart ulovlig 
tjenestebefaling“ og er nánar skýrt þannig: „En befaling er klart ulovlig, hvis der er et sikkert retskildemæssigt 
grundlag for at anse den for retsstridig, “  - sjá Karsten Revsbech: Forvaltningspersonalet, bls. 23.  
131 Sjá t.d. Paul Andersen: Dansk Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 171. 
132 Sjá t.d. Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 102. 
133 Sjá umfjöllun í Karsten Revsbech: Forvaltningspersonalet, bls. 23 – 25. Ennfremur God adfærd i det 
offentlige, bls. 10 -12. Ónefnd eru jaðartilvik á borð við þau að fyrirmæli eru ólögleg en ekki bersýnilega ólögleg 
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 Þekkt dæmi um ólögmæt fyrirmæli yfirvalds er að finna í Tamílamálinu svokallaða frá 

Danmörku. Þar gaf dómsmálaráðherra undirmönnum sínum fyrirmæli (munnlega) um að tefja 

afgreiðslu á málum flóttamanna frá Sri Lanka sem óskuðu eftir landvist í Danmörku á 

grundvelli laga um rétt manns til þess að sameinast fjölskyldu sinni. Ríkisrétturinn danski, 

sem svarar til Landsdóms á Íslandi,  dæmdi ráðherranum refsingu og sérstakur 

rannsóknarréttur komst að þeirri niðurstöðu að nánustu undirmenn hans hefðu brugðist 

starfsskyldum sínum með því að framkvæma fyrirmælin sem voru bersýnilega ólögmæt.134  Í 

dómi Ríkisréttarins kemur fram að embættismenn ráðherrans höfðu vissulega varað hann 

alvarlega við þeirri stjórnsýslu sem hann boðaði og var það þó ekki talið skipta máli fyrir 

ábyrgð ráðherrans, samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð, að þeir hefðu ekki lýst fyrirmælum 

hans sem ólöglegum eða andstæð réttarreglum.135 

Samkvæmt UA 6. október 1994 (765/1993) stappar þar nærri að dómsmálaráðherra Íslands 

hafi gefið embættismönnum símum ólögmæt fyrirmæli þótt af því yrðu ekki frekari eftirmál.  

Í málinu var kvartað yfir málsmeðferð dómsmálaráðuneytisins í tengslum við forsjárdeilu. Í 

ítarlegu áliti umboðsmanns er tekið fram að af gögnum máls og skýringum dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins sé ljóst að meðferðinni hefði ekki verið hagað eins og venja væri til í 

umgengnismálum, meðal annars vegna beinna og óvenjulegra afskipta ráðherra af málinu. Í 

álitinu er til að mynda vitnað í bréf ráðuneytisins þar sem orðrétt sagði:  

 
Mál það sem hér er til umfjöllunar hefur fyrir margra hluta sakir mikla sérstöðu meðal 
forsjármála sem ráðuneytið hefur haft til meðferðar, m.a. hafði dómsmálaráðherra persónulega 
veruleg afskipti af málinu og langt umfram það og með öðrum hætti en löglærðir starfsmenn 
einkamálaskrifstofu hafa áður kynnst í störfum sínum í ráðuneytinu. Það verður að segjast, að 
dómsmálaráðherra sá, sem var í embætti frá haustinu 1989 til vorsins 1991, hafði ákveðnar 

                                                                                                                                                         
í augum viðtakanda vegna þess að um þau hefur myndast venja. Í máli austurþýska landamæravarðarins K.-W. 
H. voru atvik þau að hann hafði samkvæmt fyrirmælum skotið á mann við flóttatilraun til Vestur-Þýskalands og 
hlaut sá bana af.  Þetta var árið 1972 og var landamæravörðurinn meira að segja verðlaunaður fyrir 
frammistöðuna. Tuttugur árum síðar, eftir sameiningu þýsku ríkjanna, var hann ákærður og fundinn sekur um 
morðtilraun. Vörn hans, um að hann hefði aðeins hlýtt fyrirmælum sem voru í samræmi við áralanga framkvæmd 
og skriflegar reglur lögreglunnar, var hafnað með vísan til ákvæðis í 30. gr. austur-þýsku stjórnarskrárinnar um 
vernd borgaranna. Ákvæðið var sem sagt til staðar en var í reynd dauður bókstafur. Málið kom til kasta 
Mannréttindadómstóls Evrópu sem komst að þeirri niðurstöðu að þýskir dómstólar hefðu ekki brotið gegn 7. gr. 
mannréttindasáttmála Evrópu um að refsing skuli byggja á lögum. (Sjá MDE, K.-W. H. gegn Þýskalandi, 22. 
mars 2001 (37201/97) og Jens Elo Rytter: „Om at straffe med tilbagevirkende kraft,“ bls. 99 og 102). Þótt þetta 
dæmi verði vart heimfært á íslenskar aðstæður og lagaumhverfi er ekki óhugsandi að hér megi finna dæmi um 
hliðstæða óvissu um lögmæti fyrirmæla. Ef lögbrot voru framin af hálfu íslenskra vist- og meðferðarheimila á 
árum áður, hver var þá lagaleg staða óbreytts starfsfólks þessara heimila með tilliti til fyrirmæla sem þeir 
hlýddu? Sé látið vera að fara aftur í tímann má velta fyrir sér lagalegri stöðu starfsfólks á naumlega mönnuðum 
dvalarheimilum aldraðra ef það gerist að ekki tekst að halda að uppi þeirri þjónustu sem íslensk lög, stjórnarskrá 
og alþjóðasáttmálar áskilja, sbr. umfjöllun í UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007).  
134 Sjá t.d. Carsten M. Henrichsen: Tamilsagen - I, bls. 6, 7, 14 og 211-215 og Jens Peter Christensen: „Mörk 
hollusturnnar“, bls. 313.  
135 Þetta var reyndar í samræmi við dóm Ríkisréttarins frá 1910 vegna eftirmála bankahneykslisins sem kennt var 
við ráðherrann Alberti. Sjá Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 94 og 114. 
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skoðanir í máli þessu sem margar hverjar voru ekki í samræmi við mat löglærðra starfsmanna 
ráðuneytisins, hafnaði tillögum þeirra um málsmeðferð og mælti fyrir um niðurstöður sem þeir 
töldu ekki samrýmast hag barns þess sem um var deilt, eins og glöggt kemur fram í 
málavaxtalýsingu, sem rakin hefur verið í I. og II. kafla bréfs þessa. 
 

Áréttaði umboðsmaður að ráðherra bæri pólitíska ábyrgð gagnvart Alþingi og lagalega ábyrgð 

á störfum sínum og ráðuneytis síns samkvæmt lögum og að embættismenn bæru ábyrgð á að 

störf þeirra væru í samræmi við lög. Vitnaði í hann í því samhengi til vammleysisskyldu 

þeirra sbr. 28. gr. eldri starfsmannalaga, og jafnframt hlýðniskyldu sbr. 29. gr. laganna. 

Umboðsmaður ákvað að láta þar við sitja um þessa hlið málsins þar eð annars væri nauðsyn á 

ítarlegri rannsókn á málinu í heild.   

Loks má nefna dæmi sem fram kemur í Álitsgerð nefndar samkvæmt 27. gr. laga 70/1996 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 6. nóvember 2007 (1/2007).  Tekið skal fram að 

eftirleiðis verður notuð skammstöfunin N27 fyrir álitsgerðir þessar. Málsatvik sem um ræðir í N27 

6. nóvember 2007 (1/2007) voru þau að varðstjóri við embætti lögreglustjórans í Reykjavík hafði 

gefið fyrirmæli um að lögreglubifreið yrði send að heimili hans í Kópavogi í þeim tilgangi að aka 

honum til Keflavíkurflugvallar. Gaf varðstjórinn síðan fyrirmæli til ökumanns um að aka skyldi 

með forgangi.  Var þeim hlýtt og leiddu gögn í ljós að hraði bifreiðarinnar varð allt að 185 

km/klst. Einnig hlutaðist varðstjórinn til um að send var lögreglubifreið með forgangi frá 

Suðurnesjum til móts við þá fyrrnefndu og var henni ekið á allt að 168 km hraða á klukkustund.  

Ástæða fyrirmæla um forgangsakstur lögreglubifreiðanna var að varðstjórinn var að missa af flugi 

í einkaerindum frá Keflavíkurflugvelli og því hafi hann talið nauðsynlegt að fá akstur með 

forgangi frá heimili sínu.136  Við athugun málsins af hálfu lögreglustjóra bar lögregluþjónninn sem 

ók varðstjóranum áleiðis til Keflavíkur að hinn síðarnefndi hafi sagt sér að aka með forgangi til 

móts við lögregluna á Suðurnesjum. Hafi hann ekki talið sig geta annað en fara að fyrirmælum um 

að aka með forgangi þar sem um var að ræða yfirmann í lögreglunni. Síðar sendi 

ríkislögreglustjóri ríkissaksóknara til meðferðar erindi og gögn málsins varðandi ætluð refsiverð 

brot varðstjórans, lögreglumannanna tveggja sem óku umræddum lögreglubifreiðum og varðstjóra 

í fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra sem í byrjun sendi lögreglubifreið að heimili varðstjórans í 

því skyni að aka honum þaðan til Keflavíkurflugvallar. Mat ríkissaksóknara hvað varðar þá þrjá 

sem framkvæmdu fyrirmælin, var að hann taldi málið ekki líklegt eða sennilegt til sakfellis og var 

                                                 
136 Um þessa háttsemi varðstjórans er það að segja að hann var ákærður fyrir brot í opinberu starfi, með því að 
hafa misnotað stöðu sína þegar hann nýtti sér mannafla lögreglu, lögreglubifreiðir og talstöðvarkerfi lögreglu í 
eigin þágu, gaf fyrirmæli um akstur með forgangsmerkjum og lét slíkan akstur viðgangast á leið sinni frá heimili 
sínu til Keflavíkurflugvallar í einkaerindum. Var háttsemin talin varða við 139. gr. almennra hegningarlaga nr. 
19/1940, og kemur fram í álitsgerð nefndarinnar að hann hafi játað brot sitt fyrir dómi eftir útgáfu ákæru og 
gengist undir viðurlagaákvörðun fyrir Héraðsdómi Reykjaness 23. ágúst 2007.  
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það því fellt niður, sbr. 112 gr. þágildandi laga um meðferð opinberra mála, nr. 19/1991. 

Óneitanlega vaknar sú spurning hvort ríkissaksóknari hafi komist að þeirri niðurstöðu að þrátt 

fyrir allt hafi fyrirmæli varðstjórans ekki getað talist „bersýnilega ólögmæt“  frá sjónarhóli þeirra 

sem við þeim tóku við umræddar aðstæður.  

 Hér á eftir eru reifuð fáein mál hvert úr sinni áttinni,  sem var varpað geta ljósi á mörk 

hlýðniskyldunnar.  

 
Hrd. 2003, bls. 4597 (247/2003). Sviðsstjóri á Skipulagsstofnun krafðist ógildingar á áminningu 
sem  skipulagsstjóri hafði veitt honum. Áminningin var reist á því að sviðsstjórinn hefði ítrekað 
neitað að hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanns síns (skipulagsstjóra), nánar tiltekið um 
greiðslu á yfirvinnu til þriðja manns samkvæmt samningi um tiltekið verk.  Ítrekaði 
skipulagsstjóri fyrirmæli sín með þeirri skýringu að yfirvinnan væri til komin vegna ákveðins 
verkefnis utan samningsins sem starfsmaðurinn hefði tekið að sér að beiðni skipulagsstjóra. 
Sviðsstjórinn neitaði enn og var í kjölfarið veitt hin umdeilda áminning. Byggði hann á því í 
málinu að fyrrnefndur samningur hafi verið ólögmætur og áminning til hans óréttmæt. Í dómi 
Hæstaréttar var talið að samningur skipulagsstjóra við starfsmanninn hafi verið óvenjulegur að 
efni og verulega til hagsbóta fyrir A, en þrátt fyrir það væri ekki fram komið að skipulagsstjóri 
hefði farið út fyrir valdheimildir sínar við gerð hans. Sviðsstjóranum hafi ekki verið rétt að 
fenginni fyrrnefndri skýringu að bera brigður á heimildir yfirmanns síns til að ákveða hinar 
umdeildu yfirvinnugreiðslur og þegar hann hafi neitað ítrekað að hlýða fyrirmælum um nefndar 
greiðslur hafi hann brotið gegn starfsskyldum sínum og áminningin því verið réttmæt.  

 
Hrd 1999, bls. 802 (247/1998). Forstöðumanni á vinnustofu fatlaðra var veitt áminning af hálfu 
viðkomandi svæðisskrifstofu.  Í áminningunni var m.a. vitnað til þess að forstöðumaðurinn hefði 
óhlýðnast fyrirmælum með neikvæðum viðbrögðum við verkefnalista frá svæðisskrifstofunni. 
Nánar tiltekið hafði forstöðumaðurinn brugðist við með greinargerð þar sem sagði í niðurlagi: 
„Niðurstaðan er því sú, eftir að hafa ráðfært mig við bæði fagaðila og samstarfsfólk á 
vinnustofunni, að frá mínum bæjardyrum séð er það ekki á mínu færi að láta hlutina ganga upp 
samkvæmt verkefnalistanum.“ Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði að ekki yrði fallist á að um brot á 
hlýðniskyldu skv. stml. hefði verið að ræða. Orðrétt segir í dóminum: „Greinargerðin fól í sér 
málefnalega afstöðu til þeirra vandkvæða, sem gagnáfrýjandi sá því samfara að hrinda í 
framkvæmd þeim atriðum, sem um var fjallað í verkefnalistanum. Telja verður, að á þessum 
tíma hafi í raun ekki verið úr því skorið, hvort gagnáfrýjandi myndi víkjast undan þeim verkum, 
sem ætlast mátti til af henni við þær aðstæður, sem starfseminni á vinnustofunni voru eða 
myndu verða búnar. Um önnur atriði í áminningarbréfinu  27. febrúar 1997 leikur svo mikill 
vafi í málinu, að þau verða ekki talin hafa veitt sjálfstætt tilefni til áminningar.“ 

UA 21. febrúar 2001 (2887/1999). Yfirmaður flugumferðarþjónustu flugmálastjórnar 
bannaði flugumferðarstjóra að klæðast bláum gallabuxum við vinnu sína á þeim forsendum að 
slíkur fatnaður væri ekki „snyrtilegur“. Félag flugumferðarstjóra kærði þá ákvörðun til 
samgönguráðuneytisins sem úrskurðaði á þann veg að bannið stæðist. Vísaði réðuneytið m.a. til 
þess að á meðan engar reglur giltu um hvað teldist snyrtilegur klæðnaður, væri það  mat 
yfirmanns flugumferðarsviðs hvenær flugumferðarstjóri teljist vera snyrtilega klæddur frekar en 
að það væri á valdi sérhvers flugumferðarstjóra. Flugumferðarstjórum bæri því að hlíta mati 
yfirmanns um það hvað væri snyrtilegur klæðnaður, sbr. hlýðniskylduákvæði 15. gr. stml. Í 
kjölfarið kvartaði félagið til umboðmanns.  Komst hann m.a. að þeirri niðurstöðu að fyrirskipun 
yfirmanns þess efnis að ákveðinn algengur daglegur klæðnaður fólks teldist ekki leyfilegur, á 
þeim grundvelli að hann væri ekki snyrtilegur , væri því aðeins lögleg í merkingu 15. gr. stml. 
að hún styddist við fyrirfram ákveðin fyrirmæli sem væru skýr og glögg. Taldi umboðsmaður að 
í því tilviki sem hér væri til umfjöllunar hefði þetta skilyrði ekki verið uppfyllt og því hefði 
úrskurður samgönguráðuneytisins ekki verið reistur á lögmætum forsendum. 
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FOB  J. nr. 2008-7-1. Tónlistarskólastjóri hafði veitt kennara formlega áminningu137 vegna 
fjarveru á jólatónleikum. Vegna ágreinings síðar um það sem fram fór á fundinum, þar sem 
áminningin var veitt, krafðist skólastjórinn þess að kennarinn ritaði undir yfirlýsingu þess efnis 
að hann viðurkenndi áminninguna og sætti sig við hana. Því neitaði kennarinn og í kjölfar þess 
var honum sagt upp. Umboðsmaður danska Þjóðþingsins gerði ekki athugasemdir við tilefni 
áminningarinnar út af fyrir sig. Hins vegar kom fram í áliti hans að hann teldi starfsmanni, sem 
fengið hefði áminningu hvorki skylt að undirrita  yfirlýsingu um afstöðu til hennar né 
fundargerð þess fundar þar sem áminning hefði verið tilkynnt. Niðurstöðuna byggði hann á því 
að hvorki væri að finna lagaákvæði, sem tækju til slíkrar skyldu, né að stjórnunarréttur 
vinnuveitanda og almenn hlýðniskylda starfsmanns fæli slíkt í sér. 
  

Af þessum dæmum má ráða að hlýðniskyldunni verður ekki framfylgt með réttu nema 

fyrirmælin sem hún er reist á hverju sinni uppfylli vissar lágmarkskröfur. Þar er fyrst og 

fremst átt við að séu fyrirmælin ekki byggð á beinum lagaheimildum verði þau að vera 

málefnaleg með tilliti til starfs viðkomandi og auk þess nægilega skýr til að ekki leiki vafi á 

hvort þeim hafi verið hlýtt. Að þessum forsendum gefnum getur hlýðniskyldan tekið á sig  

margvíslega mynd. Til dæmis hefur skólameistari í framhaldsskóla verið áminntur fyrir brot á 

hlýðniskyldu fyrir þær sakir að bera ábyrgð á misræmi milli framtalinna prófaðra nemenda í 

upplýsingum til menntamálaráðuneytis og þeirra sem réttilega áttu að teljast prófaðir í þessu 

samhengi. Í tilkynningu um fyrirhugaða áminningu (í nóvember 2007) var vísað til 

reiknilíkans um fjárveitingar til framhaldsskóla og að allt frá árinu 1998 hefðu 

framhaldsskólum verið send samhljóða fyrirmæli um hvernig telja bæri fram prófaða 

nemendur í því samhengi.138 Í sjálfu áminningarbréfinu sagði að ástæða misræmisins væri sú 

„[...] að skólinn hefur hefur ekki farið að fyrirmælum ráðuneytisins um forsendur slíks 

framtals. Kemur þetta ítarlega fram í bréfaskiptum vegna málsins og öðrum gögnum þess. 

Með því að fara ekki að fyrirmælum ráðuneytisins hafið þér óhlýðnast löglegum boðum þess, 

sem er brot [...]“139 

   

5.3.2 Vammleysi 

Vammleysi vísar til 1. mgr. 14. gr. stml., sér í lagi 3. málsliðar: 

Starfsmanni er skylt að rækja starf sitt með alúð og samviskusemi í hvívetna. Hann skal gæta 
kurteisi, lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Hann skal forðast að hafast nokkuð það að í starfi sínu 
eða utan þess sem er honum til vanvirðu eða álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf eða 
starfsgrein er hann vinnur við. 

                                                 
137 Slík áminning hefur hliðstæð réttaráhrif og áminning til íslensks ríkisstarfsmanns sbr. eftirfarandi tilvitnun í 
álitið: „En advarsel er eftir de almindelige arbejdsretlige regler en meddelelse fra en arbejdsgiver til en anasat om 
at en handligng eller en undlandelse fra den ansattes side er uacceptabel, og at det  må forventes at 
arbejdsgeiveren skrider til en afskedigelse hvis den ansatte gentager handlingen eller undladeslen. Advarslen får 
således en betydning hvis arbejdsgiveren på et senere tidspunkt afskediger den ansatte.“ 
138 „Tilkynning um ráðagerð um áminningu vegna óhlýðni við lögleg fyrirmæli“, bls. 3.  
139 „Áminning“, bls. 1-2. Umrædd háttsemi olli því, skv. áminningarbréfinu, að fjárveitingar til skólans urðu 
hærri en vera bar.  
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Ákvæði þetta er samhljóða 28. gr. eldri starfsmannalaga nr. 38/1954 og má því við skýringu 

þess hafa hliðsjón af eldri dómum og álitum umboðsmanns Alþingis eftir því sem þurfa þykir. 

Ekki  verður ekki framhjá því horft að í raun er um vísireglu er að ræða.  Í UA 30. desember 

1994 (912/1993) er fjallað um lögmæti þess að beita lögreglumenn og löglærða fulltrúa við 

lögreglustjóraembætti viðurlögum eldri starfsmannalaga, frá 1954, vegna athafna utan starfs, 

nánar tiltekið vegna ölvunaraksturs.  Telur umboðsmaður m.a. ljóst að „[...] yfirmanni sé 

heimilt að líta t.d. til afbrota ríkisstarfsmanns, sem ekki eru framin í starfi, ef þau varpa rýrð á 

þau störf, sem starfsmaðurinn hefur með höndum hjá ríkinu.“ Í dómsforsendum Hrd. 1995, 

bls. 2610 (146/1995) er vísað til þess að starfsmaður ríkisbanka hafi verið „[...] bundinn 

trúnaðarskyldum við bankann, sem honum bar að virða í starfi sínu og utan þess, sbr. 28. gr. 

laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins“ og að honum hafi hlotið að verða 

ljóst „[...] að hin eindregna kaupmennska hans á áhættu bankans væri ósamrýmanleg stöðu 

hans í bankanum.“ Var starfsmaðurinn talinn hafa misnotað aðstöðu sína og um leið brotið 

gegn starfsskyldum sínum, en auk þess vörðuðu brot hans við almenn hegningarlög.  

 Í VI. kafla stml., sem fjallar sérstaklega um lausn úr embætti, er að finna heimildir til þess 

að víkja embættismanni frá störfum um stundarsakir, ef hann er grunaður um háttsemi sem 

hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. hegningarlaga, ellegar að fullu hafi hann 

játað slíka refsiverða háttsemi, sbr. lokamálslið 3. mgr. 26. gr.  og 3. mgr. 29. gr. Hin 

tilgreinda hegningarlagagrein kveður aftur á móti á um að fremji opinber starfsmaður 

refsiverðan verknað þá megi í sakamáli á hendur honum svipta hann heimild til að rækja 

starfann, ef „[...] hann telst ekki lengur verður eða hæfur til þess.“ Samkvæmt þessu orðalagi 

er ljóst að byggt er meðal annars á sérstakri vammleysisskyldu embættismanna. Þetta 

sjónarmið birtist skýrlega í eftirfarandi dómum: 

 
Hrd. 2001, bls. 1382 (368/2000). Lögreglumaður olli umferðarslysi með ölvunarakstri og var 
sviptur ökurétti í tólf mánuði. Höfðaði hann skaðabótamál vegna brottvikningar í kjölfar þessara 
atvika.140 Í dómi Hæstaréttar segir meðal annars:  „Áfrýjandi ók mjög ölvaður eftir fjölfarinni 
braut og reyndi að aka fram úr með þeim afleiðingum að til áreksturs kom við bifreið, sem á 
móti kom, og bifreið hans lenti út af veginum. Verulegt tjón varð á bifreiðunum og hending ein 
réði að ekki urðu slys á mönnum. Var akstur áfrýjanda sérlega vítaverður. Hann hafði meðal 
annars atvinnu af að halda uppi lögum og reglu í umferðinni. Miklu skiptir að almenningur beri 
fullt traust til lögreglumanna og hlíti boðvaldi þeirra. Var brot áfrýjanda til þess fallið að ganga 
nærri siðferðilegum orðstír hans og gera lögregluyfirvöldum erfitt að hafa hann áfram í starfi. 
Skiptir hér ekki máli að hann var ekki við störf er hann framdi brot sitt. Auk þessa missti hann 

                                                 
140 Til frekari skýringa skal þess getið að lögreglumanninum var í fyrstu vikið úr embætti um stundarsakir og 
mál hans rannsakað af nefnd skv. 27. gr. starfsmannalaga sem komst að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið rétt 
að veita lausn um stundarsakir. (Sjá N27 2. júní 1999 (4/1998) og einnig umfjöllun í kafla 5.5.5). 
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ökuleyfi í tólf mánuði, en leyfi til aksturs er mikilvægt starfsstétt hans samkvæmt 3. mgr. 28. gr. 
lögreglulaga, sbr. c. lið 2. mgr. 38. gr. sömu laga. Verður ekki hjá því komist að telja að 
refsiverð háttsemi hans hafi verið slík að hann sé ekki lengur verður þess að gegna starfi 
lögreglumanns.“  
 
Hrd 1997, bls. 490 (110/1996).  Forsaga málsins var að yfirlögregluþjóni úti á landi var vikið úr 
starfi vegna gruns um háttsemi er kynni að varða réttindasviptingu skv. 68 gr. 
hegningarlaganna.141  Tilgreint var í lausnarbréfi dómsmálaráðherra að yfirlögregluþjónninn 
væri talinn hafa framið refsiverðan verknað í sambandi við tollafgreiðslu á tveimur hestakerrum,  
meðal annars með útgáfu rangra vottorða um þyngd á kerrunum, og að hafa brugðist 
starfsskyldum sínum við vörslu og meðferð á haldlögðu áfengi og tekið þátt í að eyða slíku 
áfengi án heimildar. Í refsimáli, sem höfðað var á hendur honum í kjölfar rannsóknar á málinu, 
var hann sýknaður af öllum sakargiftum ákæruvaldsins í tengslum við það atferli, sem ráðherra 
hafði vísað til í lausnarbréfinu. Gerði yfirlögregluþjónninn kröfu á hendur ríkinu um skaðabætur 
vegna brottvikningarinnar sem hann taldi ólögmæta og saknæma af hálfu ráðherra. Hæstiréttur 
staðfesti héraðsdóm um sýknu ríkisins og tiltók meðal annars í forsendum: „Er í meginatriðum 
unnt að fallast á mat héraðsdóms á þeim ástæðum lausnarinnar, sem greindar voru í bréfi 
ráðherra.  Þótt tekið væri fram í tveimur þáttum bréfsins, að tiltekið atferli áfrýjanda hlyti að 
teljast refsivert, er ekki unnt að skilja það svo, að hið ætlaða refsinæmi hafi verið úrslitaskilyrði 
þess, að lausn ætti við. Verður að líta svo á, að hin tilgreindu atvik í þessum og öðrum þáttum 
bréfsins hafi verið talin bera vott um atferli, sem ósamrýmanlegt væri því ábyrgðarstarfi, er 
áfrýjandi hafði á hendi. Samkvæmt mati dómenda í héraði standa þær forsendur lausnarinnar 
óhaggaðar, þótt fyrir liggi, að áfrýjandi sé sýkn af þeim sökum, sem á hann voru bornar í hinu 
opinbera máli.“ 
 

 Vammleysismörkin um athafnir utan starfs ráðast þó ekki einungis af því hvort 

starfsmaðurinn hefur gerst sekur um refsiverðan verknað. Í Hrd. 1981, bls. 814 (198/1978) er 

fjallað um atvik sem leiddu til brottvikningar bæjarlögmanns í Hafnarfirði. Á 

nauðungaruppboði húseignar sem hann stóð að sem bæjarlögmaður bauð hann persónulega í 

eignina fjárhæð sem var mun lægri en nam verðmæti hennar. Um þessa háttsemi fórust 

Hæstarétti svo orð:  

 
Voru kaup hans sjálfs í ávinningsskyni á eignum, sem hann í bæjarlögmannsstarfi sínu hafði 
knúið fram nauðungarsölu á til fullnustu á kröfum bæjarsjóðs, til þess fallin að vekja tortryggni 
bæjarbúa um, að hann léti eigin hagsmuni sitja í fyrirrúmi í störfum sínum. Jafnframt gátu slík 
boð gagnáfrýjanda fyrir sjálfan sig á nauðungaruppboðum, sem fram fóru að kröfu bæjarsjóðs, 
leitt til beinna hagsmunaárekstra milli hans og bæjarins. Þykir áðurgreind framkoma 
gagnáfrýjanda eigi verða samrýmd ákvæðum 3. mgr. 7. gr. og 31. gr. reglna frá 2. febrúar 1971 
um réttindi og skyldur142 starfsmanna Hafnarfjarðarkaupstaðar, sem rakin eru í hinum áfrýjaða 
dómi. 
 

Þá má nefna Hrd. 1989, bls. 1627 (252/1989) til dæmis um athafnir utan starfs sem ekki voru 

taldar starfinu samboðnar. Um var að ræða hæstaréttardómara, nánar tiltekið forseta 

Hæstaréttar,  sem vikið var úr starfi á þeim grundvelli að hann hefði keypt gríðarlegt magn af 

                                                 
141 Á þessum tíma voru eldri starfsmannalög í gildi (lög nr. 38/1954) sem höfðu að geyma efnislega samskonar 
reglu og nú er að finna í lokamálslið 3. mgr. 26. gr. stml.  
142 Tilvitnað ákvæði var samhljóða umræddu ákvæði um vammleysisskyldu ríkisstarfsmanna.  
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áfengi til persónulegra nota á sérkjörum sem handhafar forsetavalds nutu. Í dómi Hæstaréttar 

segir að áfengiskaup dómarans haf farið „[...] langt fram úr því, sem hæfilegt gat talist og 

samboðið var virðingu embættis hans. Þessi miklu áfengiskaup aðaláfrýjanda hlutu að rýra álit 

hans siðferðislega og voru fallin til að skerða virðingu fyrir Hæstarétti Íslands og það traust 

sem á miklu ríður, að borið sé til réttarins.“ Í málinu var ekki byggt á vammleysisskyldunni 

eins og hún hefur verið orðuð í starfsmannalögum heldur á þágildandi lögum um dómara nr. 

85/1936, nánar tiltekið 3. mgr. 35. gr. þar sem segir m.a. að hafi dómari að áliti 

dómsmálaráðherra rýrt svo álit sitt siðferðislega, að hann megi ekki lengur gegna 

dómaraembætti, víki ráðherra honum frá embætti um stundarsakir, en síðan skuli mál höfða á 

hendur honum til embættismissis svo fljótt sem verða má.  

Framangreind sjónarmið um vægi athafna utan starfs voru jafnframt staðfest með 

ummælum í Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005) í máli jafnréttisstýru (sem nánar er fjallað um í 

7. kafla) þar sem segir: „Samkvæmt þessu þurfa ávirðingar, sem leitt geta til lausnar um 

stundarsakir, ekki nauðsynlega að hafa varðað framkvæmd embættisstarfa, heldur geta þær 

hafa tengst athöfnum á öðrum og óskyldum vettvangi.“ 

 

5.3.3 Þagnarskylda og tjáningarfrelsi 

Í 18. gr. stml. er mælt svo fyrir að starfsmanni sé „[...] skylt að gæta þagmælsku um atriði er 

hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, fyrirmælum 

yfirmanna eða eðli málsins. Þagnarskyldan helst þótt látið sé af starfi.”  Fyrsta atriðið í 

upptalningunni getur verið af margvíslegum toga. Til að mynda eru ákvæði um þagnarskyldu í 

fjölmörgum sérlögum sem eftir atvikum taka jafnt til ríkisstarfsmanna sem annarra 

starfsmanna og eru þá til áhersluauka varðandi hið almenna ákvæði 18. gr. stml.143  Má þar til 

dæmis nefna:  a) 15. gr. læknalaga nr. 53/1988 þar sem segir að lækni beri að „[...] gæta 

fyllstu þagmælsku og hindra það að óviðkomandi fái upplýsingar um sjúkdóma og önnur 

einkamál er hann kann að komast að sem læknir“ og  b) 22. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 þar 

sem segir að lögreglumönnum og öðru starfsliði lögreglu beri þagnarskylda um „[...] þau atvik 

sem þeim verða kunn í starfi sínu eða vegna starfs síns og leynt eiga að fara vegna lögmætra 

almanna- eða einkahagsmuna“. Þá er ákvæði um brot á þagnarskyldu að finna í XIV. hluta 

hegningarlaga þar sem segir í upphafsmálslið 136. greinar: „Opinber starfsmaður, sem segir 

frá nokkru, er leynt á að fara og hann hefur fengið vitneskju um í starfi sínu eða varðar 

                                                 
143 Í Starfsskilyrðum stjórnvalda, bls. 137 kemur fram að í yfir 80 lögum og enn fleiri reglugerðum sé að finna 
ákvæði um þagnarskyldu ákveðinna starfsmanna eða starfsstétta, sem í flestum tilvikum bæti litlu sem engu 
efnislega við hið almenna ákvæði.  Þar segir jafnframt að gallinn við 18. gr. stml. sé sá að í ákvæðinu felist 
vísiregla sem flókið sé að beita þar eð reglan geti ekki um þær upplýsingar sem þagnarskylda á að ríkja um.  
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embætti hans eða sýslan, skal sæta fangelsi allt að einu ári.“ Ekki getur þó talist ljóst hvað 

fella ber undir orðalagið „er leynt á að fara“ og verður að ganga út frá að það ráðist af athugun 

á reglum sem standa utan við ákvæðið.144 

 
Hrd. 1999, bls. 857 (252/1998). Rithöfundur skráði og gaf út ævisögu læknis samkvæmt 
frásögnum hans. Í bókinni segir meðal annars af sjúkrasögu og einkalífi eins af sjúklingum 
læknisins. Var læknirinn ákærður fyrir brot á þagnarskylduákvæði læknalaga og brot gegn 
friðhelgi einkalífs sbr. 230. gr. almennra hegningarlaga, og rithöfundurinn var ákærður fyrir 
hlutdeild í síðarnefnda brotinu. Læknirinn undi héraðsdómi en þar var hann sakfelldur fyrir að 
hafa hafa skýrt meðákærða frá sjúkdómi og öðrum einkamálefnum sjúklingsins með það fyrir 
augum að þau birtust á bók. 
  

 Tekið skal fram að í ofangreindu máli var læknirinn ekki ríkisstarfsmaður en engu að síður 

varpar dómurinn ljósi á hið tiltekna þagnarskylduákvæði. Til hliðsjónar má einnig benda á að 

í dönskum læknalögum er þagnarskylduákvæði145 sem jafnframt vísar til þarlendra 

hegningarlaga. Í FOB  J. nr. 1987-802-43 reyndi á túlkun ákvæðisins en málið snerist um 

lækni sem átti frumkvæði að því að veita félagsmálayfirvöldum símleiðis 

heilsufarsupplýsingar um sjúkling sem hann taldi veilan á geði. Fyrir lá að viðkomandi 

sjúklingur hafði ekki gefið lækninum leyfi til þess arna. Taldi umboðsmaður danska 

Þjóðþingsins að vega yrði sjónarmið um að veiting upplýsinganna þjónaði lögmætum 

hagsmunum sjúklingsins eða félagsmálayfirvalda gagnvart þeim sjónarmiðum sem lægju að 

baki þagnarskyldunni. Niðurstaða umboðsmanns var að samkvæmt fyrirliggjandi 

upplýsingum hefði frávik frá þagnarskyldu læknisins ekki verið réttlætanlegt.146  

 
Hrd. 2000, bls. 1965 (189/2000). Prestur heyrnarlausra hafði aðstoðað unglingsstúlku við að 
skýra móður sinni frá því er faðir hennar sýndi henni kynferðislega áreitni. Presturinn hafði 
verið kallaður á heimili viðkomandi vegna starfs síns. Við lögreglurannsókn málsins neitaði 
presturinn að veita upplýsingar um samskipti mæðgnanna með vísan til þess að hún (presturinn) 
væri bundin þagnarskyldu.  Að því virtu að presturinn var í umrætt sinn stödd á heimilinu vegna 
starfa sinna sem prestur þjóðkirkjunnar lagði Hæstiréttur til grundvallar hún hafi verið bundin 
þagnarskyldu gagnvart stúlkunni um það, sem hún tjáði móður sinni fyrir milligöngu prestsins, 

                                                 
144 Sjá Róbert R. Spanó: „Verknaðarlýsingar XIV. kafla almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi“, bls. 
374-375. Í lögskýringargögnum er heldur ekki að finna skýra afmörkun á þessu atriði, en þar segir meðal annars: 
„Leyndarmál þau, er starfsmaðurinn á að gæta og misnota ekki í ávinningsskyni, geta verið með tvennum hætti. 
Annarsvegar öll leyndarmál, er hann hefur fengið vitneskju um í starfi sínu, hvort sem þau varða starf hans eða 
ekki, t.d. vitneskja notaríi publici um gildi erfðaskrár. Hinsvegar öll leyndarmál er varða embætti hans eða 
sýslan, án tillits til þess, hvort starfsmaðurinn hefir fengið vitneskju um þau í starfi sínu eða ekki. Meðan hann 
gegnir starfinu, á hann að gæta leyndarmála í sambandi við það, hvernig sem hann hefir að þeim komizt. Að 
sjálfsögðu verður honum þó að vera kunnugt um, að málefnið varðar starf hans og á að fara leynt.“ (Alþt. 1939, 
A-deild, bls. 378). 
145
 „En læge er under ansvar efter borgerlig straffelovs § 263, stk. 2, jf. § 275, forpligtet til at iagttage tavshed 

om, hvad han under udøvelsen af sit kald erfarer eller får formodning om angående privatlivet tilhørende 
hemmeligheder, medmindre han ifølge lovgivningen er forpligtet til at udtale sig, eller medmindre han handler i 
berettiget varetagelse af en almen interesse eller i eget eller andres tarv.”  
146 Umfjöllun um þetta mál má finna í Carsten Henrichsen, Michael Møllegård Jensen og Finn Paulsen: 
Ombudsmandsudtalelser til Forvaltningsret, bls. 36-38. 
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sbr. 18. gr. stml. og 1. mgr. 61. gr. laga nr. 78/1997147. Sömuleiðis var talið að hún væri bundin 
þagnarskyldu að því marki, sem móðir stúlkunnar tjáði sig eða lét í ljósi viðbrögð við frásögn 
dótturinnar að henni viðstaddri.148 

 

 Í athugasemdum við frumvarp til upplýsingalaga nr. 50/1996 segir meðal annars um 5. gr. 

að erfitt sé   

[...] að tilgreina nákvæmlega þau sjónarmið sem stjórnvaldi er rétt að leggja til grundvallar við 
mat á því hvaða einkamálefni einstaklinga eru þannig vaxin að þau réttlæti undanþágu frá 
upplýsingarétti í hverju tilviki. Oft koma sérstakar reglur um þagnarskyldu í veg fyrir að aðgang 
megi veita að upplýsingum en þegar þeim reglum sleppir má þó hafa í huga ýmis lagaákvæði 
sem sett hafa verið í sama augnamiði. Þannig sé engum vafa undirorpið að þær 
persónuupplýsingar, sem taldar eru upp í 4. gr. laga nr. 121/1989, [sbr. nú 8. tölul. 2. gr. laga nr. 
77/2000, innskot höf.] um skráningu og meðferð persónuupplýsinga, eru allar undanþegnar 
aðgangi almennings skv. 5. gr. Þar má t.d. nefna: upplýsingar um litarhátt, kynþátt, 
stjórnmálaskoðanir og trúarbrögð, upplýsingar um það hvort maður hafi verið grunaður, 
ákærður eða dæmdur fyrir refsiverðan verknað, upplýsingar um kynlíf manna og heilsuhagi, 
lyfja-, áfengis- og vímuefnanotkun, svo og upplýsingar um félagsleg vandamál.149  
 

Samkvæmt framangreindri tilvitnun verður til að mynda að telja að stjórnvöldum sé almennt 

ekki heimilt að greina fjölmiðlum frekar en öðrum frá upplýsingum sem þau búa yfir um 

hvort tiltekinn einstaklingur sé grunaður um refsiverðan verknað, nema sá einstaklingur sem á 

í hlut samþykki. Sjá nánar álit umboðsmanns Alþingis sem reifað er hér að neðan og 

ennfremur  UA 30. desember 2003 (3786/2003) ásamt UA 29. ágúst 1995 (1272/1994).  

 
UA 9. febrúar 2009 (5142/2007).  Læknir kvartaði yfir framgöngu Tryggingastofnunar ríkisins 
gagnvart sér í kjölfar dóms þar sem ógilt var uppsögn Tryggingastofnunar á samningi þeirra í 
millum. Uppsögnin var til komin vegna meints misferlis læknisins. Meðal þess sem 
umboðsmaður kannaði var hvort ummæli forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins í fjölmiðli hefðu 
farið í bága við rétt sérhvers manns til þess að teljast saklaus uns sekt er sönnuð sbr. 2. mgr. 70. 
gr. stjórnaskrárinnar og 2. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Lagði hann til grundvallar 
að túlka yrði þessi ákvæði með þeim hætti að það kynni að brjóta í bága við fyrirmæli þeirra ef 
handhafar opinbers valds lýstu mann sekan um refsiverðan verknað, áður en sekt hans hefði 
verið slegið fastri með dómi. Í því samhengi vísaði hann bæði til fyrri álita og dóma 
Mannréttindadómstóls Evrópu.150 Orðrétt hafði forstjórinn sagt: „Ja, hvernig er það á vinnustað 
ef einstaklingur stelur tug eða tugum milljóna? Á að dæma viðkomandi til þess að vera áfram í 
starfi bara? Þó að vinnuveitandi vilji láta hann fara?“ Kvað umboðsmaður þessi ummæli 

                                                 
147 Þessi grein kveður á um að starfsmenn þjóðkirkjunnar, sem þiggja laun úr ríkissjóði, njóti réttinda og beri 
skyldur sem opinberir starfsmenn eftir því sem nánar er mælt fyrir um í stml.  
148 Bent skal á að í tilvikum sem þessum takmarkaðist þagnarskyldan áður fyrr af ákvæði b-liðar 1. mgr. 55. gr. 
laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Samkvæmt því skipti máli hvort ætluð háttsemi sakbornings 
varðaði að lágmarki tveggja ára fangelsi eður ei. Í dag gilda hins vegar ákvæði 119 gr. og  laga nr. 88/2008 um 
meðferð sakamála þar sem þessi skilsmunur er afnuminn að því er presta varðar.  
149 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3021. 
150 Um er að ræða UA  9. ágúst 1995 (1189/1994), UA 30. desember 2003 (3786/2003) og eftirfarandi dóma  
Mannréttindadómstóls Evrópu:  Í máli Minellis frá 25. mars 1983, Series A no. 62, bls. 18, grein 37, í máli Lutz 
frá 25. ágúst 1987, Series A no. 123, bls. 25, grein 60, í máli Salabiaku frá 7. október 1988, sjá Decisions and 
Reports, 64, bls. 264, í máli Allenet de Ribemont frá 10. febrúar 1995, Series A 308, bls. 16, í máli Daktaras 
gegn Litháen frá 10. október 2000, greinar 39-45, í máli Butkevicius gegn Litháen frá 26. mars 2002, grein 49, 
og í máli Freimanis og Lidums gegn Lettlandi frá 9. febrúar 2006, grein 131. (Þessar dómatilvísanir eru teknar 
óbreyttar úr UA 9. febrúar 2009 (5142/2007)).   
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forstjórans ekki  verða skilin með öðrum hætti en svo að hann hafi þar lýst þeirri afstöðu að 
læknirinn hefði að mati hans gerst sekur um refsiverða háttsemi enda lá þá fyrir opinberlega að 
læknirinn var aðili að því máli sem fjallað var um í dómnum sem var umfjöllunarefni 
fréttarinnar. 
 

 Þótt ekki sé vikið að tjáningarfrelsi í 14. gr. stml. getur ekki talist útilokað að af ákvæðinu  

megi leiða ákveðnar takmarkanir á tjáningarfrelsi ríkisstarfsmanna enda bera dæmin hér að 

framan með sér að þar vegast að einhverju leyti á þagnarskyldan og almennt tjáningarfrelsi. 

Tjáningarfrelsið heyrir til grundvallarmannréttinda víðast hvar í hinum vestræna heimi. Að 

íslenskum rétti er það varið af 73. gr. stjórnarskrárinnar og ennfremur af 10. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu.  Samkvæmt þeim á hver maður rétt á að láta í ljós hugsanir 

sínar án afskipta stjórnvalda. Um eðli slíkra réttinda verður ekki greint milli hins almenna 

borgara annars vegar og starfsmanna ríkisins hins vegar151 þótt tilteknar reglur opinbers 

starfsmannaréttar reisi hinum síðarnefndu ákveðnar skorður. Þar er fyrst og fremst átt við 

þagnarskylduákvæði sbr. 18. gr. stml.152 og önnur lög sem þar er vísað til, svo og 

vammleysiskröfu sbr. 1. mgr. 14. gr. stml. Hins vegar verður ekki litið svo á að ólögmæltar 

trúnaðar-  og hollustuskyldur opinberra starfsmanna takmarki beinlínis tjáningarfrelsi þeirra153 

en þó má benda á hið augljósa, að óvægin gagnrýni á eigin vinnustað kann að stuðla að 

samstarfsörðugleikum síðar meir.154 Í eftirfarandi máli reyndi meðal annars á tjáningarfrelsi 

ríkisstarfsmanna.  

 
UA  26. júlí 1999 (2475/1998). Skólameistari áminnti kennara vegna bréfs sem kennarinn hafði 
sent Samkeppnisstofnun. Að mati skólameistara  innihélt bréfið m.a. ósannindi og dylgjur í garð 
skólastjórnenda og var áminningin rökstudd með vísan til 14. og 21. gr. stml.  Sem dæmi um hin 
ámælisverðu ummæli að mati skólameistara var eftirfarandi: „Okkur er ljóst að samkeppnin er 
ójöfn. Annars vegar eru tvær opinberar stofnanir með fullkomna aðstöðu og vasa 
skattborgaranna til að seilast í ef illa fer og hins vegar undirritaðir sem verða að leggja 
persónulegar eigur að veði. Aðstaðan er því ekki á nokkurn hátt sambærileg.“  
     Forsaga málsins var að skólinn synjaði kennaranum um að fá leigt af húsnæði skólans fyrir 
rekstur eigin sumarskóla. Í álitinu vék umboðsmaður að ákvæðum stjórnarskrár og 
mannréttindasáttmála Evrópu sem áskilja lagaheimild til takmörkunar á tjáningarfrelsi.  

                                                 
151 Sjá t.d. UA 2475/1998 þar sem segir: „Meginreglan er því sú að ríkisstarfsmenn eiga rétt á að láta í ljós 
hugsanir sínar án afskipta stjórnvalda og takmarkanir á þeim rétti má eingöngu gera að uppfylltum þeim 
skilyrðum sem fram koma í 3. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar [...]“  Sama sjónarmið kemur fram hjá 
umboðsmanni danska Þjóðþingsins í FOB 1987.237 þar sem segir hann segir útgangspunktinn vera þann að 
opinberir starfsmenn hafi alveg sama frelsi og aðrir til þess að tjá sig á eigin vegum í opinberri umræðu. 
152 Hliðstætt ákvæði um starfsmenn sveitarfélaga er að finna í 2. mgr. 57. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998. Sjá 
einnig 32. gr. sömu laga um þá sem sitja í sveitarstjórn.  
153 Sbr. það orðalag 2. mgr. 73. gr. stjórnarskrárinnar um að aðeins megi setja tjáningarfrelsinu skorður „[...] með 
lögum í þágu allsherjarreglu eða öryggis ríkisins, til verndar heilsu eða siðgæði manna eða vegna réttinda eða 
mannorðs annarra, enda teljist þær nauðsynlegar og samrýmist lýðræðishefðum.“ [Skáletrun er höfundar]. 
154 Sjá t.d. UA 2475/1998 þar sem umboðsmaður telur ástæðu til að taka fram að ekki sé „[...] útilokað að tjáning 
og tjáskipti geti orðið grundvöllur að samstarfsörðugleikum á vinnustað sem kunna að komast á svo alvarlegt stig 
að réttlæti að gripið sé til tiltekinna ráðstafana, jafnvel áminningar og síðar uppsagnar að ákveðnum skilyrðum 
uppfylltum.“  
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Leitaðist umboðsmaður við að greina hvort 14. gr. stml. gæti talist viðhlítandi lagaheimild í 
þessum skilningi.  Benti hann á, með vísan til dómaframkvæmdar Mannréttindadómstóls 
Evrópu, að þau lög sem í hlut eiga verði að hafa tiltekna verðleika. Lögin verði til að mynda að 
vera nægilega aðgengileg í þeim skilningi að borgarinn eigi  kost nægilegra upplýsinga um, 
miðað við alla málavexti, hvaða lagareglur eigi við. Ennfremur að til laga teljist aðeins fyrirmæli 
sem eru það skýr að borgarinn sé fær um að breyta samkvæmt þeim, eftir atvikum að fenginni 
nauðsynlegri ráðgjöf, og sjá fyrir  hvaða afleiðingar athöfn, sem um ræðir, hafi í för með sér.155 

Þá tók umboðsmaður fram að hafa yrði í huga að með bréfinu til Samkeppnisstofnunar var 
kennarinn að leita réttar síns lögum samkvæmt til stjórnvalds sem meðal annars hefur það 
hlutverk að sinna eftirliti með starfsemi opinberra aðila, sem eru í samkeppni við einkafyrirtæki. 
Taldi hann að almennt þyrfti aðili, sem leitar með þessum hætti til stjórnvalda til að leita réttar 
síns, ekki að una því að vera beittur stjórnsýsluviðurlögum af þeim sökum hvernig sem lyktir 
viðkomandi stjórnsýslumáls yrðu. Jafnframt yrði að hafa í huga að forsvarsmönnum skólans 
gafst tækifæri til að koma að athugasemdum sínum við bréf kennarans til Samkeppnisstofnunar. 
Niðurstaða umboðsmanns varð að með ummælum í bréfinu hefði kennarinn ekki gengið lengra 
en vammleysiskröfur stml. gera til starfsmanna ríkisins og að ekki yrði séð að hann hefði með 
því sýnt af sér framkomu eða athafnir sem þykja ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar 
starfi hans við skólann, sbr. 21. gr. stml. Benti hann og á að ekki yrði talið að vísvitandi 
rangfærslur hafi komið fram í bréfinu eða að lýsingar á málsatvikum  hefðu  að öðru leyti verið 
óeðlilegar eða meiðandi. Telja yrði ummælin eðlileg í ljósi ólíkrar réttarstöðu sameignarfélags 
og stofnunar ríkisins varðandi ábyrgðir á skuldbindingum þessara aðila. Var því ekki heimilt, 
eins og atvikum var háttað, að byggja áminninguna  á umræddu bréfi.  

 

 Um nánari afmörkun tjáningarfrelsis opinberra starfsmanna er nærtækt að líta til 

framkvæmdar í Danmörku156 þar eð fordæmi íslenskra dómstóla og umboðsmanns eru mjög 

af skornum skammti. Í FOB 1987.237, sem gjarnan hefur verið horft til sem grundvallarálits, 

setur umboðsmaður danska Þjóðþingsins fram fáein viðmið til leiðsagnar um mörk sem 

tjáningarfrelsi opinberra starfsmanna kunna að vera sett. Þar er m.a. bent á að hugsanlegar 

takmarkanir umfram það sem hinn almenni borgari þarf að lúta varði einungis starfssvið 

                                                 
155 Sjá dóm í máli Sunday Times gegn Bretlandi frá 26. apríl 1979, Ser. A No. 30 § 49 og dóm í máli Malone 
gegn Bretlandi frá 2. ágúst 1984, Ser. A No. 82 § 67. 
156 Lagagrundvöllur tjáningarfrelsis í Danmörku er mjög áþekkur hinum íslenska sem gerir að verkum að unnt er 
að hafa hliðsjón af dönskum dæmum og fræðiskrifum til skýringar á íslenskum rétti.  Efnisleg samsvörun er  
milli 77. gr. dönsku stjórnarskrárinnar (Danmarks Riges Grundlov nr. 169/1953) og  1. mgr. 73. gr. íslensku 
stjórnarskrárinnar. Þar segir svo: „Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog 
under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.“ Hins 
vegar er ekki lagaáskilnaðarákvæði um takmörkun tjáningarfrelsis í dönsku stjórnarskránni á borð við 2. mgr. 73. 
gr. hinnar íslensku. Að því leyti virðist danska stjórnarskráin ekki veita tjáningarfrelsinu sömu vernd og íslenska 
stjórnarskráin enda hefur verið litið svo á að lagaáskilnaðarregla í stjórnarskrá gangi lengra en lögmætisreglan 
sem stjórnvöld eru almennt bundin af (sjá t.d. Pál Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis 
stjórnarskrárinnar“, bls. 420). Á móti kemur lagaáskilnaðarákvæðið í 2. mgr. 10. gr. mannréttindasáttmála 
Evrópu sem Danmörk er einnig aðili að sem þar með verður að telja bindandi að dönskum rétti.  Reyndar má 
færa rök fyrir því að lagaáskilnaðarákvæði stjórnarskrárinnar veiti tjáningarfrelsinu meiri vernd en ákvæðið í 
mannréttindasáttmálanum. (Sjá Ragnhildi Helgadóttur: Tjáningarfrelsi ríkisstarfsmanna, bls. 11-13) Þá eru 
reglur dansks opinbers starfsmannaréttar um margt áþekkar þeim íslenska. Til dæmis má benda á 10. gr. í 
Lovbekendtgørelse nr. 531 af 11.6.2004 om tjenestemænd þar sem segir: „Tjenestemanden skal 
samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig 
værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.“ Þótt lögin eigi aðeins við um takmarkaðan hluta danskra 
ríkisstarfsmanna er eigi að síður litið svo á að bæði starfsmenn sveitarfélaga og ríkisstarfsmenn, sem ráðnir eru 
skv. ráðningarsamningi (d: overenskomsansatte), séu bundnir af verðleika- eða vammleysiskröfunni sem fram 
kemur í hinni tilvitnuðu lagagrein (sjá t.d. Karsten Revsbech: Forvaltningspersonalet,  bls. 26 og Jørgen 
Mathiassen Forvaltningspersonellet - Tjenestemænd og overenskomsansatte,  bls. 93-94).  
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viðkomandi, stjórnunarleg staða geti skipt máli, þ.e. því minni takmörkun sem viðkomandi er 

fjær ákvarðanatöku,157 og að tímasetning með tilliti til ákvarðana geti skipt máli. Um 

fjárhagsleg málefni stofnunar er bent á að viðtekið viðhorf sé að játa opinberum 

starfsmönnum víðtækt frelsi til að tjá sig að því leyti sem það varði miklu um framtíðarvinnu 

þeirra. Í FOB 1991.200  tekur danski umboðsmaðurinn fram að hollustuskylda opinbers 

starfsmanns feli ekki í sér heimild fyrir viðkomandi stjórnvald að takmarka tjáningarfrelsi 

starfsmannsins þegar hann er utan starfsins.158 Mikilvægt er fyrir starfsmann að greina milli 

þess hvort hann tjáir sig sem á vegum hins opinbera eða sem almennur borgari sbr. UFR 1998, 

bls. 894. Þar komst Hæstiréttur Danmerkur að þeirri niðurstöðu að réttmætt hafi verið að 

áminna prest fyrir að mótmæla frjálsum fóstureyðingum íklæddur prestshempu.159 Ennfremur 

er á það bent í FOB 1995.422 að þótt það teljist eftir atvikum vera skylda opinbers 

starfsmanns að vekja athygli yfirmanna á vandamálum á vinnustað, sé þeim ekki kunnugt um 

þau, þá sé ekki heimilt að gagnrýna starfsmanninn fyrir að tjá sig um vandamálin opinberlega 

heldur megi aðeins gagnrýna hann fyrir að skýra ekki frá þeim fyrst innanhúss.160  

 Að lokum skulu rakin tvö ólík dæmi, þar sem reyndi á mat dómstóla á réttmæti  

upplýsingagjafar til fjölmiðla í ljósi almannahagsmuna.   

 

                                                 
157 Nefna má að þetta viðhorf er einnig uppi í norskum rétti sbr. Torstein Eckhoff og Eivind Smith: 
Forvaltningsrett, bls. 105. Segir þar meðal annars: „Noen vil mene at også lavere tjenestemenn i et organ bør 
avholde sig fra offentlig kritkk av deres virksomhet. Men jo lenger ned i hierakiet man kommer, desto mindre 
vekt har samarbeidshensynet og de andre hensyn som taler for solidaritet med ledelsen. Og jo mindre mulighet 
en tjensestemann har for å vinne frem med sitt syn internt, desto større grunn har han til å gå til offentligheten 
med sin kritikk.“ 
158 Í álitinu segir orðrétt: „Den almindelige loyalitet, man som ansat i en kommune eller anden offentlig 
myndighed, skylder sin arbejdsgiver, kan ikke begrunde, at myndigheden søger at begrænse de ytringer, som den 
ansatte fremkommer med uden for tjenesten.“  
159 Í þessu sambandi má einnig nefna UA 31. desember 2008 (5286/2008) þar sem fram kemur að starfsmaður 
Barnahúss, sem  dómari kallaði til sem kunnáttumann í skilningi fyrsta málsliðar 7. mgr. 59. gr. laga nr. 19/1991, 
skráði minnispunkta í lokuðu réttarhaldi á bréfsefni Barnahúss og ritaði undir þá „f.h. Barnahúss.“ Benti 
umboðsmaður á að gagnvart þeim, sem fengju slíka minnispunkta í hendur eða ættu að öðru leyti hagsmuna að 
gæta vegna umræddrar skýrslutöku, væri nærtækast að líta svo á að þarna væri um að ræða skjal sem ritað hefði 
verið á vegum þeirrar opinberu stofnunar sem Barnahús er og þar með á ábyrgð yfirstjórnar þess, þ.e. 
barnaverndarstofu. Þá má benda á FOB 2005.547 þar sem reyndi á mörkin milli persónulegrar tjáningar 
yfirlæknis og tjáningar hans á vegum sjúkrahúss þegar hann kom fram í sjónvarpi vegna umfjöllunar um 
aðstæður sjúklinga sem orðið höfðu fyrir heilablæðingu.  
160 Í umræddu máli höfðu tveir hjúkrunarfræðingar látið í ljósi skarpa gagnrýni í dagblaði á starfsaðstæður á 
sjúkrahúsi því sem þær voru ráðnar hjá. Umboðsmaðurinn komst m.a. svo að orði: „De ansattes almindelige 
forpligtelse til at gøre ledelsen opmærksom på problemer begrænser imidlertid ikke i sig selv de ansattes ret til 
ytringsfrihed. Hvis f.eks. en ansat på et sent tidspunkt gennem brug af sin ret til ytringsfrihed gør offentligt 
opmærksom på problemer på arbejdspladsen, kan ledelsen efter omstændighederne kritisere medarbejderen for 
ikke på et tidligere tidspunkt at have gjort ledelsen bekendt med problemerne, men ledelsen kan ikke kritisere 
medarbejderen for at have benyttet sig af sin ytringsfrihed. Og hvis en medarbejder på et tidligt tidspunkt 
gennem brug af sin ret til ytringsfrihed - i stedet for at benytte tillidsmands- eller ledelsessystemet - gør offentligt 
opmærksom på problemer på arbejdspladsen, kan ledelsen hverken kritisere medarbejderen for ikke særskilt at 
have gjort ledelsen opmærksom på problemerne eller for at benytte sig af sin ret til ytringsfrihed.“ Áþekkra 
viðhorfa gætir í norskum rétti sbr. Arne Fanebust: Tjenestemannsrett, bls. 181-183. 
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Hrd 2005, bls. 5105 (181/2005),  Í blaðaviðtali um skattamál lét ríkisskattstjóri meðal annars 
hafa eftir sér að til tiltekinn aðili hefði fyrir nokkrum árum skrifað grein ásamt „þekktum 
dönskum sérfræðingi í skattasniðgöngumálum“ þar sem beinlínis hefði verið ráðlagt hvernig 
færa mætti fé skattfrjálst úr landi. Ennfremur að „[...] það má kannski bæta við að það fór nú 
kannski ekki svo vel fyrir þessum danska ráðgjafa eða ráðgjafafyrirtæki því það lenti í 
hremmingum vegna starfsemi sinnar í Danmörku.” Fyrir hin tilvitnuðu ummæli stefndi 
sérfræðingurinn ríkisskattstjóra fyrir ærumeiðingar og krafðist bæði skaða- og miskabóta. Í 
forsendum héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti, kemur fram að allsendis sé ósannað að 
ríkisskattstjóri hafi með því að kalla stefnanda „sérfræðing í skattasniðgöngumálum“  verið að 
brigsla honum um að brjóta gegn skattalögum í ráðgjöf sinni og fremja refsivert athæfi þótt ljóst 
megi vera að stefndi var í ummælum sínum að gagnrýna stefnanda.   Ennfremur segir að ekkert 
óeðlilegt sé við það að ríkisskattstjóri láti í ljós opinberlega skoðanir sínar á því sem hann telji 
gagnrýnivert á sviði skattamála.  Ummæli hans séu gildisdómur samkvæmt mati á staðreyndum 
sem hann taldi vera fyrir hendi. Teljist ummæli hans ekki óviðurkvæmileg og ekki verði fallist á 
það að farið hafi verið út fyrir mörk tjáningarfrelsis.  Þá taldi rétturinn, með vísan til 
fyrirliggjandi umfjöllunar í dönsku dagblaði um gjaldþrotamál fyrirtækis stefnanda, ekki tilefni 
til að ætla að með síðari ummælunum hafi ríkisskattstjóri haldið því fram að hremmingarnar 
hafi verið vegna skattamála. Því fælist hvorki í ummælunum refsiverð aðdróttun né móðgun sbr. 
234. og 235. gr. almennra hegningarlaga og væru þau innan marka tjáningarfrelsis. Í dómi 
Hæstaréttar var og áréttað að þegar ummæli ríkisskattstjóra, sem krafist er ómerkingar á, væru 
metin yrði að skýra þau út frá blaðagreininni í heild sinni.  

 
UFR 2006, bls. 65. Starfsmaður í leyniþjónustu danska hersins afhenti blaðamanni trúnaðarskjöl 
sem vörðuðu hugsanlega þátttöku Dana í tilteknum hernaðaraðgerðum í Írak. Ákæruvaldið sótti 
starfsmanninn til saka fyrir brot á 152 gr. dönsku hegningarlaganna161 sem er hliðstæð 
fyrrnefndri 136. gr. íslensku hegningarlaganna. Vörn starfsmannsins byggðist á því að réttlæta 
mætti upplýsingagjöf hans með því að hún væri í þágu almannahagsmuna. Auk þess hefði 
opinberun upplýsinganna ekki valdið nokkru tjóni. Bæði héraðsdómur og Eystri-Landsréttur 
fundu starfsmanninn sekan og dæmdu honum óskilorðsbundna fangelsisvist. Í forsendum 
Landréttarins kemur fram að athæfið hafi skapað hættu á að erlendir samstarfsaðilar 
leyniþjónustunnar myndu framvegis ekki veita upplýsingar í sama mæli og áður. Þar með gætu 
þagnarskyldubrotin hafa dregið úr möguleikum leyniþjónustunnar til eðlilegrar starfsemi. Í 
héraðsdómnum (sem Landsrétturinn mildaði lítið eitt) var meira að segja tiltekið að afleiðingar 
þess að leyniþjónustan fengi e.t.v. ekki nauðsynlegar upplýsingar lengur gætu orðið þær að 
danskir hermenn yrðu í aukinni lífshættu við hernaðaraðgerðir. Í dómi Landsréttar var 
almannahagsmunarökum starfsmannsins hafnað með því meðal annars að benda á að 
upplýsingagjöfin hefði ekki verið í því augnamiði að afhjúpa lögbrot eða því um líkt, sem 
hugsanlega hefði getað verið refsileysisástæða.  
 

 

5.3.4 Samstarf 

Í kafla 5.2 var samstarfsvilji tilgreindur sem veigamikill þáttur hinnar ólögfestu 

trúnaðarskyldu og hæfileiki til samstarfs er vissulega meðal þess sem hvað oftast er nefnt í 

auglýsingum eftir starfsfólki, bæði á almennum vinnumarkaði og opinberum. Þá liggur beint 

við að fella skort á samstarfshæfni að einhverju leyti undir vankunnáttu og/eða  ófullnægjandi 

                                                 
161 Um er að ræða lög nr. 1000/2006,  „Straffeloven“ (lovbekendtgørelse nr. 1000 af 5.10.2006). Í 1. mgr. 152. 
gr. stendur. „Den som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller erhverv, og som uberettiget videregiver eller 
udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågædldende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde 
eller fængsel indtil 6 måneder.“ 
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árangur í starfi.162 Ekki er til einhlít skilgreining eða viðmið um hvað teljist til 

samstarfserfiðleika.   Í UA 12. júlí 1996 (1147/1994) er einkum tvennt tiltekið; að annars 

vegar geti skort á vilja til samstarfs, er getur komið fram í því að hlutaðeigandi neitar að hlýða 

lögmætum fyrirmælum eða sinna nauðsynlegu samstarfi, og hins vegar geti 

samstarfsörðugleikar vísað til þess, að hlutaðeiganda skorti hæfni eða getu til samstarfs við 

aðra, einkum hliðsetta starfsmenn, án þess að hægt sé að heimfæra slíkt sem brot á 

starfsskyldum.163 

 Með sömu rökum og í síðustu köflum er eðlilegt að hafa hliðsjón af dönskum 

starfsmanna- og stjórnsýslurétti um þetta efni. Í álitsframkvæmd umboðsmanns danska 

Þjóðþingsins hefur verið miðað við eftirfarandi skilyrði sem forsendu þess að víkja megi 

opinberum starfsmanni úr starfi vegna samstarfserfiðleika: 

•  Að samstarfserfiðleikarnir hafi merkjanleg neikvæð áhrif á framkvæmd vinnunnar á 
viðkomandi stofnun. 

•  Að samstarfserfiðleikarnir verði ótvírætt raktir til starfsmannsins og að meginorsök þeirra 
verði ekki rakin til annarra starfsmanna.164 

•  Að leitast hafi verið við að leysa úr málum með vægara úrræði. 165  
 

Í UFR 2002, bls. 1269 var til úrlausnar mál þar sem aðstoðarskólastjóra hafði verið sagt upp 

störfum vegna samstarfserfiðleika. Í dómi Eystri Landsréttar, sem Hæstiréttur Danmerkur 

staðfesti, var lagt til grundvallar að samstarfserfiðleika milli skólastjóra og aðstoðarskólastjóra 

mætti að mestu leyti rekja til hins síðarnefnda. Að því leyti var talin málefnaleg ástæða fyrir 

uppsögninni og ekki ástæða til að verða við kröfu um ógildingu. Niðurstaða í Hrd. 18. 

september 2008 (430/2007) sem fjallað er um í kafla 4.4.2, þar sem talið var að viðbrögð við 

ætluðum samstarfserfiðleikum hefðu verið ótímabær með öllu, fellur ágætlega að dönsku 

viðmiðunum þar eð ekkert skilyrðanna þriggja  var uppfyllt eins og á stóð.   

 Í Hrd. 2006, bls. 1149 (384/2005) er fjallað um uppsögn vegna samstarfserfiðleika og 

voru starfsmanninum dæmdar bætur vegna annmarka á málsmeðferð. Í dóminum var stuttlega 

                                                 
162 Þessi fullyrðing er studd ummælum í greinargerð með frumvarpi til stml., en þar segir m.a.: „Þá ber að taka 
mið af helstu markmiðum í rekstri stofnunar og verkefna hennar, sbr. 1. mgr. 38. gr. frumvarpsins, en gera verður 
þær kröfur til starfsmanna að þeir geti unnið saman að þeim markmiðum sem stofnun er ætlað að ná. Af þeim 
orsökum geta samstarfsörðugleikar haft verulegt vægi við mat á starfsárangri.“ (Alþt. 1992-93,  A-deild, bls. 
3295). 
163 Sjá einnig Karsten Revsbeck: Forvaltningsperonalet, bls. 60. 
164 Sem dæmi úr framkvæmd hérlendis má um þetta atriði nefna héraðsdóm frá 14. desember 2000 sem vikið er 
að í UA 11. júní 1999 (1767/1996). Um var að ræða meinta samstarfserfiðleika milli hjúkrunarforstjóra og 
yfirlæknis á meðferðarheimili sem leiddu til uppsagnar hjúkrunarforstjórans. Byggir dómurinn meðal annars á 
því að ekkert hafi fram komið um að samstarfserfiðleikarnir hafi frekar verið sök [skál. höf.] hjúkrunarforstjórans 
en yfirlæknisins og var ríkið dæmt til greiðslu bóta vegna ólögmætrar uppsagnar en að auki hafði málmeðferð 
verið ábótavant.  
165 Sjá t.d. FOB 1993.167 og „Præstefyring var lovlig – trods flere fejl“ (í fréttabréfi umboðsmanns danska 
Þjóðþingsins).  Ennfremur Karsten Revsbeck: Forvaltningsperonalet, bls. 60. 
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rakinn aðdragandi uppsagnarinnar með vísan til þess sem greinir í héraðsdóminum. Þá segir: 

„Við ákvörðun bóta verður þannig einnig litið til þess að aðaláfrýjandi varð offari í framgöngu 

sinni í málinu, sem leiddi til samskiptavanda milli hans annars vegar og yfirmanna og annarra 

starfsmanna sambýlisins hins vegar.“  Í héraðsdóminum kemur fram að samskiptavandinn hafi 

verið afleiðing af upplýsingagjöf starfsmannsins um það sem hann taldi vara misfellur í 

starfsemi stofnunarinnar. Honum hafi verið sagt upp vegna erfiðleika og tortryggni sem upp 

kom af þessu tilefni. Óljóst yrði að telja „[...] hvort unnt hefði verið að leysa að öllu leyti til 

frambúðar úr vandamálum sem þessu tengdust með því að veita stefnanda áminningu og gefa 

honum kost á að bæta ráð sitt. Hin skriflega áminning hefði því, ef það hefði ekki skilað 

árangri, engu breytt fyrir stefnanda að öðru leyti en því að hann hefði væntanlega haldið 

starfinu í takmarkaðan tíma eftir það.“  Samkvæmt þessu virðist rétturinn hafi litið svo á að 

umræddir samstarfserfiðleikar hafi verið líklegir til að fullnægja efnislegum  skilyrðum þess 

að varða við uppsögn starfs. Varðandi dönsku viðmiðin má þó spyrja hvort hin vægari úrræði 

hafi verið reynd, til að mynda tilflutningur í starfi. Má í því sambandi benda á þarlendan 

hæstaréttardóm UFR 2003, bls. 1660. Málaferli risu vegna þess að starfsmanni leikskóla, sem 

ásakaður var fyrir kynferðislega áreitni við börn, var sagt upp en rannsókn lögreglu var síðar 

talin hreinsa hann af ásökununum. Í dómi Hæstaréttar Danmerkur er viðurkennt að sá 

traustsbrestur sem fyrrnefndar ásakanir ollu hafi út af fyrir sig getað verið lögmætur 

grundvöllur uppsagnar, burtséð frá niðurstöðu lögreglurannsóknarinnar. Hins vegar voru 

starfsmanninum dæmdar bætur vegna þess að ekki var gætt meðalhófs með því að kanna 

möguleika á flutningi í annað starf innan sveitarfélagsins sem í hlut átti.    

 

5.3.5 Stundvísi 

Í 1. málsl. 16. gr. stml segir að starfsmenn skuli koma stundvíslega til starfa, hvort heldur sé 

að morgni eða eftir hlé. Þá er óstundvísi nefnd í 21. gr. stml. sem mögulegt áminningartilefni 

og þar með tilefni uppsagnar ef starfsmaður lætur sér ekki segjast við áminningu – sjá nánar 

um tengsl áminningar og uppsagnar í kafla 5.4.  Í Hrd. 2006, bls. 1176 (441/2005) var tekist á 

um lögmæti á uppsögn heilsugæslulæknis. Í forsendum héraðsdóms sem staðfestur var í 

Hæstarétti segir m.a. að dómurinn telji sannað að læknirinn „[...] hafi ítrekað brotið gegn 

starfsskyldum sínum á tímabilinu frá 23. janúar og allt þar til hann sneri aftur til starfa þann 

17. febrúar 2003 með því að hafa mætt of seint að morgni 23. janúar, vanrækt að sinna 

helgarvakt sinni sem hófst kl. 16.00 þann 24. janúar og loks að mæta ekki til starfa frá 27. 

janúar og til þess dags sem honum var tilkynnt um fyrirhugaða uppsögn frá störfum.“ Þar sem 
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læknirinn hafði áður verið áminntur fyrir óstundvísi og önnur málsmeðferðarskilyrði voru 

uppfyllt var viðkomandi heilsugæslustofnun sýknuð af bótakröfum læknisins.  

 

5.3.6 Aukastörf 

Í 20. gr. stml. er kveðið á um að launuð störf samhliða aðalstarfi hjá ríkinu séu háð samþykki. 

Þannig segir í 1. mgr.: 

 
Áður en starfsmaður hyggst, samhliða starfi sínu, taka við launuðu starfi í þjónustu annars aðila, 
ganga í stjórn atvinnufyrirtækis eða stofna til atvinnurekstrar ber honum að skýra því 
stjórnvaldi, er veitti starfið, frá því. Innan tveggja vikna skal starfsmanni skýrt frá því ef 
áðurnefnd starfsemi telst ósamrýmanleg starfi hans og honum bannað að hafa hana með 
höndum. Bera má slíkt bann undir hlutaðeigandi ráðherra. 
 

 Með þessu ákvæði er undirstrikuð sú frumskylda starfsmanns að sinna starfinu sem honum 

er falið. Má nefna í því sambandi að litið hefur verið svo á að ríkisstarfsmaður, sem sækir um 

nýja stöðu og er veitt hún, sé sjálfkrafa leystur frá fyrri stöðu, um leið og nýja staðan er veitt 

honum.166 Meðal augljósra markmiða lagareglunnar er að vinna gegn vanrækslu aðalstarfs, að 

koma í veg fyrir hagsmunaárekstra í aðalstarfi vegna aukastarfs sbr. hæfisreglur 

stjórnsýslulaga, að koma í veg fyrir misnotkun á opinberu starfi, t.d. með hagnýtingu 

upplýsinga í þágu aukastarfsins, og að koma í veg fyrir að ríkisstarfsmaður hafi með höndum 

starfa sem honum er ekki samboðinn.167  Reglan hefur í raun tvær hliðar, þ.e. leggur þá skyldu 

á starfsmann að upplýsa um aukastarf og heimilar yfirmanni að leggja bann við því ef ástæða 

er til. Við ákvörðun um að banna ríkisstarfsmanni að taka að sér aukastarf gilda almennar 

reglur stjórnsýsluréttar um málsmeðferðina svo sem tekið er fram í greinargerð með frumvarpi 

til stml.168 Vel þekkt dæmi um slíkt bann er þegar ákveðið var árið 2002 af hálfu Landspítala - 

háskólasjúkrahúss að banna yfirlæknum sjúkrahússins sem voru í 100% starfi að taka að sér 

önnur störf utan sjúkrahússins en kennslu og tengd störf við háskóla.169  Reynt hefur á 

lögmæti ákvörðunarinnar fyrir dómstólum sbr. Hrd. 24. september 2009 (596/2008).  Í því 

máli var hafnað kröfu yfirlæknis um að viðurkennt yrði að ákvörðun Landspítala – 

háskólasjúkrahúss um slíkt bann gagnvart honum hefði verið ólögmætt. Í forsendum 

Hæstaréttar segir m.a.: „Ekki verður litið svo á að ómálefnalegt hafi verið af stefnda að setja 

áfrýjanda það skilyrði að hann léti af rekstri læknastofu samhliða því að hann tæki að sér 
                                                 
166 Sjá t.d. Ólaf Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 135 og umfjöllun í UA  26. ágúst 1995 (1623/1995). 
167 Sjá UA 9. maí 1995 (858/1993) þar sem umboðsmaður vísar til 2. mgr. 34. gr. eldri starfsmannalaga sem var 
sama efnis og 1. mgr. 20. gr. stml. að öðru leyti en því að í eldri lögunum tók upplýsingaskyldan ekki til 
aukastarfa á vegum ríkisins. Sjá ennfremur Gunnar Thoroddsen: „Löggjöfin um réttindi og skyldur starfsmanna 
ríkisins,“ bls. 12. 
168 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3150. 
169 Þetta kemur t.d. fram í Hrd. 2006, bls. 2894 (8/2006) og Hrd. 24. sept. 2009 (596/2008) 
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aukin störf og ríkari ábyrgð gagnvart stefnda, en fyrir þessu skilyrði var viðhlítandi stoð í 20. 

gr. laga nr. 70/1996.  Með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður staðfest niðurstaða 

hans um að ákvörðun stefnda um að setja áfrýjanda þetta skilyrði hafi heldur ekki farið í bága 

við 11. gr. eða 12. gr. stjórnsýslulaga.“ 

 Sem dæmi um að reynt hafi á hina hlið lagareglunnar, upplýsingaskyldu starfmanns, má 

nefna að meðal ávirðinga sem leiddu til þess að forstöðumanni Þjóðmenningarhúss var vikið 

úr embætti var að hann hefði ekki tilkynnt ráðherra um tiltekna sérfræðivinnu sem hann vann 

fyrir aðra ríkisstofnun.170 Taldi forstöðumaðurinn að 20. gr. stml. ætti ekki við um slík störf 

sem hann ynni í sínum frítíma og sköruðust ekki við aðalstarfið. Nefnd samkvæmt 27. gr. 

starfsmannalaganna var á öðru máli og sagði að honum hefði borið „[...] að tilkynna 

forsætisráðuneyti um svo umfangsmikil aukastörf sem hann tókst á hendur árin 2000 og 2001 

enda þótt þau hafi hafist er hann gegndi enn starfi skjalavarðar við Þjóðskjalasafn Íslands. Líta 

ber til þess að á sama tíma tók hann við krefjandi starfi við að koma á nýju og ómótuðu 

embætti í stofnun sem verið var að koma á fót.“171 

 Síðasti hluti framangreindrar tilvitnunar er glöggt dæmi um hversu matskennd reglan er og 

beiting hennar ekki aðeins háð umfangi aukastarfa heldur og eðli og aðstæðum aðalstarfsins. 

Nefna má í þessu samhengi að í dönsku réttarfarslögunum („retsplejeloven“) eru sérstök 

ákvæði sem lúta að aukastörfum dómara.172 Ganga þau lengra en hið almenna ákvæði um 

starfsmenn í þjónustu danska ríkisins sem er áþekkt 20. gr. stml.173 og ekki eru aðeins takmörk 

á hvers konar störf dómararnir taka að sér heldur mega tekjur þeirra af aukastörfum ekki fara 

upp fyrir helming launa fyrir dómarastarfið og upplýsingaskylda er afar ítarleg. Hins vegar má 

minna á að í þessu samhengi er almennt er ekki heimilt að afnema mat stjórnvalds með fastri 

vinnureglu sbr. FOB 2001.167 þar sem umboðsmaður danska Þjóðþingsins taldi að viðmiðun 

um 115% heildarumfang aðal- og aukastarfs fengi ekki staðist.    

 

 

                                                 
170 Sjá N27 5. júní 2002 (4/2002). 
171 N27 5. júní 2002 (4/2002). 
172 Sjá „lovbekendtgørelse nr. 1069 af 06/11/2008,“ greinar nr. 47 og 40a – 40d. Ákvæðin í núverandi mynd voru 
sett 2006. Til grundvallar breytingunni lá skýrsla nr. 1465/2005 frá nefnd á vegum danska dómsmálaráðherrans, 
þ.e. Betænkning fra udvalget om dommers bibeskæftigelse, þar sem segir meðal annars bls. 65 – 66: „Det er 
således udvalgets udgangspunkt, at dommere kun skal have adgang til bibeskæftigelse i det omafang sådan 
bibeskæftigelse ikke på nogen måde svækker domstolenes eller dommernes uafhængighed eller den almindelige 
opfattelse heraf. Den blotte tilstedeværelse af tvivl om fuldstændig uafhængighed er efter udvalgets opfattelse 
skadelig for det danske domstolssystem. Ligeledes er det udvalget udgangspunkt, at dommers bibeskæftigelse 
ikke på nogen måde må kompromittere domstolenes eller dommernes integritet eller den almindelige opfattelse 
heraf.“ 
173 Sjá 17. gr. í „Lovbekendtgørelse nr. 531 af 11/06/2004.“ 
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5.4  Almennir starfsmenn – málsmeðferð 

5.4.1 Lagaramminn 

Í 43. gr. stml. felst almenn heimild til uppsagnar skv. ákvæðum ráðningarsamnings. Þegar 

tilefnið er brot gegn starfsskyldum með vísan til 21. gr. stml. er áskilið, sbr. 1. málsl. 1. mgr.  

44. gr. stml., að áður en starfsmanninum  er sagt upp skuli veita honum áminningu og gefa 

honum kost á að bæta ráð sitt. Af þessu leiðir jafnframt að lögmæti uppsagnarinnar er bundið 

því að starfsmaðurinn hafi á nýjan leik gerst sekur um samskonar hegðan og þá sem leiddi til 

áminningarinnar.174 Áminningin gegnir þannig tvíþættum tilgangi, þ.e. henni er ætlað að 

stuðla að því að starfsmaðurinn láti af hinu ámælisverða atferli ásamt því að vara við því að til 

uppsagnar kunni að koma ef svo haldi fram sem horfi. Hér skiptir hið tímalega samhengi máli, 

þ.e.a.s. réttaráhrif áminningar geta fyrnst á fáum árum. Með þessu er átt við að áminning sem 

veitt var fyrir, segjum fimm árum, er almennt ekki löglegur grundvöllur uppsagnar í dag 

jafnvel þótt um samskonar athæfi væri að ræða.175  Bæði áminningin sjálf og uppsögnin, komi 

til hennar, eru stjórnvaldsákvarðanir og fer því um málsmeðferðina að öðru leyti skv. ssl.176  

 Eitt mikilvægasta réttaröryggisákvæði stjórnsýslulaga er andmælareglan. Við mat á því 

hvort starfsmaður njóti andmælaréttar við áminningu þarf að líta til hvors tveggja, 13. gr. ssl. 

og niðurlagsákvæðis  21. gr. stml., þar sem segir að áður en áminning er veitt skuli  „[...] gefa 

starfsmanni kost á að tala máli sínu ef það er unnt.“ Þótt fyrirvari síðarnefnda ákvæðisins sé 

ekki orðaður með nákvæmlega sama hætti og í andmælareglu stjórnsýslulaganna177 verður 

ekki talið að því sé ætlað að draga úr þeim kröfum til stjórnvaldsins178 sem almennt leiða af 

stjórnsýslulögum við töku stjórnvaldsákvarðana. Minnt skal á að þrátt fyrir náin tengsl 

                                                 
174 Sjá t.d. ummæli í héraðsdómi sem staðfestur var í Hæstarétti, sbr. Hrd. 2006, bls. 1176 (441/2005): „Af 
ákvæðum tilvitnaðra ákvæða 21. og 44. gr. laga nr. 70/1996 má ráða að til uppsagnar ríkisstarfsmanns vegna 
ávirðinga í starfi geti aðeins komið að fyrir liggi tiltekin hegðun eða atvik er tengist starfi viðkomandi 
starfsmanns, hún falli undir þau lagasjónarmið sem í greininni eru rakin og að hún sé jafnframt ítrekun á sams 
konar hegðun og starfsmaðurinn hefur áður fengið formlega áminningu fyrir skv. 21. gr. laganna.“ Einnig má 
benda á Hrd.  2006, bls. 1149 (384/2005) þar sem bent var á þann annmarka við uppsögn að áminningar sem 
vísað var til voru veittar af öðru tilefni en tilgreint var sem ástæða uppsagnarinnar.  
175 Í N27 21. nóvember 1997 (3/1997) er tekið fram að tímalegt samhengi yrði að vera milli áminningar og 
þeirrar háttsemi sem síðar yrði tilefni til lausnar um stundarsakir. Breytilegt væri, eftir eðli háttsemi og hversu 
alvarleg hún væri, hve langur tími mætti líða. Tiltók nefndin að þótt ljóst væri að háttsemi manns, sem fengið 
hafði áminningu 1994 og 1997, væri alvarleg yrði að telja „[...] að áminning sem veitt hefði verið fyrir þremur 
árum og þremur mánuðum, hefði glatað réttaráhrifum sínum [...]“ 
176 Sjá Alþt. 1992-93, A-deild bls. 3283, þar sem segir í athugasemdum við 1. gr. lagafrumvarpsins: „Í 
lögfræðinni hafa ákvarðanir um skipun, setningu og ráðningu opinberra starfsmanna, svo og lausn þeirra frá 
störfum og brottvikningu þeirra, verið flokkaðar sem stjórnvaldsákvarðanir. Sama á við um ákvarðanir 
stjórnvalda um að beita opinbera starfsmenn stjórnsýsluviðurlögum eins og frádrætti frá launum vegna 
ólögmætra fjarvista frá vinnu. Ganga lögin út frá þessari hefðbundnu skilgreiningu og því falla ákvarðanir þessar 
undir gildissvið þeirra.“ 
177 Í 13. gr. ssl. segir að  aðili máls skuli eiga þess kost að tjá sig um efni máls „[...] enda liggi ekki fyrir í 
gögnum málsins afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft.“ 
178 Sjá t.d. UA  26. júlí 1998 (2475/1998). 
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uppsagnar við undangengna áminningu er hún engu að síður ný stjórnvaldsákvörðun sem lýtur 

málsmeðferðarreglum á sinn sjálfstæða hátt burtséð frá áminningarmálinu. Þannig nýtur 

starfsmaðurinn andmælaréttar á nýjan leik ef stjórnvaldið fyrirhugar að segja honum upp starfi 

vegna áður áminntra ávirðinga.179  

 Vert er að benda á að sömu málsmeðferðarreglur gilda um uppsögn starfsmanns vegna 

brota á starfsskyldum hvort sem hann er ráðinn tímabundið eður ei. Á þetta reyndi í Hrd. 

2000, bls. 2878 (105/2000). Málsatvik voru þau að skólameistari í framhaldsskóla sagði 

kennara, sem ráðinn hafði verið til eins árs,  upp störfum á miðjum vetri vegna þess að hann 

taldi kennarann ekki valda starfi sínu. Taldi kennarinn á sér brotið vegna þess að áminning 

hefði ekki verið veitt og andmælaréttur virtur að vettugi. Niðurstaða Hæstaréttar var að 

uppsögnin hefði verið ólögmæt og skólinn væri bótaskyldur. Í dóminum segir m.a.: 

 
Er óhjákvæmilegt að líta svo á í ljósi þess, sem áður er sagt um 21. gr. laganna, að uppsögnin 
hafi átt rætur að rekja til ástæðna, sem þar eru greindar. Samkvæmt skýru ákvæði 44. gr. þeirra 
bar þá að veita áfrýjanda skriflega áminningu, áður en til uppsagnar kæmi, og gefa henni kost á 
að bæta ráð sitt. Ekki verður fallist á það með stefnda, að ákvæði þetta eigi ekki við, þegar um 
tímabundna ráðningarsamninga er að ræða, enda sér þess hvergi stoð í lögunum eða 
lögskýringargögnum. 
 

Áður hefur verið greint frá (sjá kafla 3.6) að reynslutími í upphafi ráðningar, ef á annað borð 

er samið um hann, hafi þá sérstöðu að ekki þurfi að fara með uppsögn samkvæmt reglum 1. 

málsl. 1. mgr. 44. gr. stml. Samkvæmt framangreindu verður sú undantekning ekki teygð 

lengra.   

 
5.4.2 Áminning – meginatriði 

Ekki er að finna í lögum bein ákvæði um form áminningar.  Í dreifibréfi fjármálaráðherra um 

áminningar kemur fram sú ráðlegging að starfsmanni sé tilkynnt skriflega um fyrirhugaða 

áminningu og þau atvik eða háttsemi sem  lægju þar að baki.180 Ennfremur segir að veita þurfi 

starfsmanni aðgang að skjölum eða gögnum sem málið varða.181 Þetta samrýmist vel þeim 

                                                 
179 Sjá t.d. Hrd. 1. mars 2007 (438/2006). Í UA 27. febrúar 2001 (2877/1999) er farið svofelldum orðum um 
þetta atriði: „Við mat á því hvort starfsmaður hafi bætt úr misfellum í starfi sínu í kjölfar áminningar hefur hann 
ekki síður en við undanfarandi áminningu hagsmuni af því að tryggja réttindi sín með því að kynna sér gögn 
máls og málsástæður er ákvörðun mun byggjast á, leiðrétta framkomnar upplýsingar og koma að frekari 
upplýsingum um málsatvik. Breytir ákvæði 44. gr. laga nr. 70/1996 því að mínu áliti ekki skyldu stjórnvalds til 
að gefa starfsmanni sérstakt færi á að koma að athugasemdum sínum samkvæmt 13. stjórnsýslulaga við mat á því 
hvort til uppsagnar skuli gripið í kjölfar áminningar.“ 
180 Sjá „Andmælaréttar vegna fyrirhugaðrar áminningar gætt.“ 
181 Hér má benda á N27 22. september 2003 (3/2003) og N27 22. september 2003 (4/2003) þar sem bent er á að 
aðgangur að gögnum geti skipt sköpum fyrir andmælaréttinn. Segir svo orðrétt í báðum álitsgerðunum: „Á hinn 
bóginn fellst nefndin á þau sjónarmið A að andmælaréttur hans hafi þó í reynd verið óvirkur, þegar 
ríkislögreglustjóri synjaði um aðgang að þeim gögnum sem hann hugðist leggja til grundvallar ákvörðun sinni. 
Nefndin telur rétt að taka fram að ákveði stjórnvald að veita andmælarétt umfram lagalega skyldu þess efnis beri 
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viðhorfum sem umboðsmaður Alþingis hefur látið í ljós um þetta efni sbr. t.d. UA 27. 

nóvember 2002 (3493/2002) þar sem sagði m.a.: „Skrifleg skráning í formi tilkynningar um 

hugsanlega áminningu og lýsing á þeim atvikum sem eru tilefni hennar hefur einnig áhrif á 

sönnunaraðstöðu um að andmælaréttar hafi í raun verið gætt. Andmælaréttinum er ætlað að 

vera raunhæft úrræði fyrir starfsmann til að koma að athugasemdum og til að upplýsa málið.“ 

Leiki vafi á því hvort starfsmanni hafi verið skýrlega tilkynnt um fyrirhugaða áminningu 

verður að telja að sönnunarbyrðin liggi hjá stjórnvaldinu.182 Í tilkynningu um fyrirhugaða 

áminningu ber ennfremur að vísa til 21. gr. stml. þ.e.a.s.  að hin nánar tilgreindu atvik séu til 

athugunar með tilliti til þess hvort rétt sé að áminna viðkomandi starfsmann samkvæmt 21. gr. 

stml.183  

 
Hrd. 2000, bls. 2887 (72/2000). Framhaldsskólakennara var veitt skrifleg áminning í framhaldi 
af fundi hjá skólameistara. Áminningin var meðal annars reist á kvörtunarbréfi frá nemendum. Í 
dóminum kemur fram að kennaranum var ekki gefinn kostur á að fá afrit af kvörtunarbréfi 
nemenda.  Ennfremur segir að ekki yrði séð, að kennaranum hefði verið tjáð með óyggjandi 
hætti, að áminning í skilningi 21. gr. laga nr. 70/1996 gæti fylgt í kjölfar fundarins. Þar að auki 
var áminningin haldin efnisannmörkum. Taldi  Hæstiréttur að áminning kennarans hefði ekki 
fullnægt skilyrðum 21. gr. stml, meðal annars vegna þess, að á honum hafi verið brotinn 
lögvarinn andmælaréttur samkvæmt þeim lögum og 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
 

Af Hrd. 2006, bls. 1149 (384/2005) verður ráðið að brot á andmælarétti eitt og sér teljist 

svo alvarlegur formgalli að hann leiði til ógildingar á áminningu burtséð frá efnisatriðum.184 

                                                                                                                                                         
því að tryggja að slíkur réttur verði raunhæfur og virkur, m.a. með því að veita aðgang að þeim gögnum er það 
hyggst byggja ákvörðun sína á.“ 
182 Sjá t.d. UA  26. júlí 1998 (2475/1998) og Hrd. 1999, bls. 802 (247/1998). 
183 Sjá UA  26. júlí 1998 (2475/1998). Sjá ennfremur álitsgerð nefndar skv. 27. gr. starfsmannalaga í máli nr. 
2/2007. Þar eru settar fram þær lágmarkskröfur til áminningarbréfs „[...] að það beri ljóslega með sér að um sé að 
ræða áminningu skv. starfsmannalögum, að í áminningarbréfi sé skýrlega tilgreint í hverjum efnum starfsmaður 
hefur ekki sinnt starfsskyldum sínum og hverju það varði ef hann sinnir ekki kröfum um að ráða bót á misfellum 
í starfinu.”   
 Í UA 22. ágúst 1995 (1263/1994) var kvörtunarefnið áminning þar sem lögregluþjóni hafði hvorki verið 
gefinn kostur á að tjá sig um atvik né honum tilkynnt að um væri að ræða áminningu sýslumanns í skilningi 2. 
mgr. 7. gr. eldri starfsmannalaga. Reyndar hafði sýslumaður í kjölfar mótmæla lögregluþjónsins ritað annað bréf 
þar sem hann lýsti áminningunni sem „minniháttar“ og hefði hún „[...] ekki sömu lagaverkun og áminning hefur 
sem veitt er með vísan til 7. gr. laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.“ Leit sýslumaður 
svo á að þar með hefði hann dregið upphaflegu áminninguna til baka. Vegna þessa áréttaði umboðsmaður þá 
grundvallarreglu í stjórnsýslurétti, að stjórnvaldsákvörðun yrði að vera bæði ákveðin og skýr, svo að málsaðili 
gæti skilið hana og metið réttarstöðu sína. Ennfremur segir í álitinu: „Ég tel, að afturköllun sýslumanns á 
áminningunni hafi ekki verið nægilega skýr, þar sem annars vegar var hafnað að draga áminninguna til baka, en 
hins vegar fallist á að áminningin hefði ekki þau réttaráhrif, sem mælt er fyrir um í 7. gr. laga nr. 38/1954, um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Ber þar sérstaklega til þess að líta, að lög þessi hafa ekki að geyma 
ákvæði um annars konar áminningu en skv. 7. gr. þeirra laga. Ég tel, að efni bréfsins hafi ekki verið svo skýrt að 
treysta mætti því, að ólöglærður ríkisstarfsmaður gæti skilið það og metið réttarstöðu sína.“ 
184 Sjá niðurlag eftirfarandi tilvitnunar: „Aðaláfrýjandi krefst þess jafnframt að áminningarnar verði felldar úr 
gildi, en þær hafi verið ólögmætar bæði að því er varðar form og efni. Óumdeilt er að honum var ekki veitt færi á 
að tala máli sínu áður en þær voru veittar svo sem þó var skylt, sbr. 21. gr. laga nr. 70/1996. Verður niðurstaða 
héraðsdóms um að fella áminningarnar úr gildi því staðfest. Reynir þá ekki sérstaklega á hvort þeim hafi einnig 
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 Þá ber stjórnvaldi að gefa starfsmanninum raunhæfan frest til þess að koma að 

athugasemdum sínum. Lengd andmælafrestsins er ekki lögákveðin fremur en í öðrum 

stjórnsýslumálum en nefna má að í fyrrnefndu dreifibréfi er talið að 3 - 5 daga frestur frá 

móttöku bréfs um fyrirhugaða áminningu ætti í flestum tilvikum að nægja. Í áðurnefndu UA 

27. nóvember 2002 (3493/2002) segir að lengd hæfilegs frests ráðist af mati í hverju tilviki. Í 

málinu kemur fram að starfsmaður sem var áminntur hafði fengið tilkynningu um fyrirhugaða 

áminningu munnlega fyrr um daginn sem áminningarbréfið var afhent. Í álitinu segir:  

 
Ég tel að þegar svo háttar til að skrifleg lýsing stjórnvalds til starfsmanns á þeim atvikum og 
aðstæðum sem áminning er síðan reist á var ekki meiri en raun ber vitni í þessu máli, leiði það 
almennt til þess að gera verði meiri kröfur til þess að viðkomandi starfsmaður hafi fengið 
hæfilegan tíma til þess að undirbúa andmæli sín. Þegar við bætist að ákvörðun um áminningu er 
eins og í þessu tilviki einnig reist á atvikum sem starfsmaður hefur ekki fengið vitneskju um 
skriflega áður en áminning er veitt, og raunar aðeins munnlega á fundi sama dag og honum er 
afhent áminningarbréf, verður vart hjá því komist að telja að starfsmaður hafi ekki fengið 
hæfilegan frest til þess að geta talað máli sínu [...] 
 

Láti stjórnvald hjá líða að tilgreina andmælafrest verður ekki talið að það eitt og sér varði 

ógildingu áminningar; aðalatriðið er að starfsmanninum hafi gefist kostur á að tjá sig áður en 

áminningin var endanlega ákveðin sbr. eftirfarandi dóm. 

 
Hrd. 2000, bls. 712 (369/1999). Framhaldsskólakennari krafðist ógildingar á áminningu sem 
hann taldi alvarlega annmarka á, m.a. þann að ekki hefði verið tilgreindur sérstakur frestur til 
andmæla.  Í dóminum kemur fram að fyrirhuguð áminning var kynnt á fundi kennarans með 
skólameistara án þess að kennaranum væri veittur ákveðinn andmælafrestur. Engu að síður taldi 
Hæstiréttur sýnt af málsatvikum að kennaranum  hefði á síðari fundum með skólameistara gefist 
kostur á að tjá sig um tilefni fyrirhugaðrar áminningar og að hann hefði fengið svigrúm til að 
glöggva sig á réttarstöðu sinni. Hafnaði rétturinn ógildingarkröfu kennarans.  
 

 
 
 5.4.3 Meðferð andmæla  

Markmið þess að binda andmælarétt aðila máls í lög er ekki einungis að tryggja rétt hans til að 

gæta hagsmuna sinna heldur einnig að stuðla að því að mál sé nægjanlega upplýst áður en 

ákvörðun er tekin í því.185 Af því leiðir að sjálfsögðu að stjórnvaldinu ber að fara yfir 

framkomin andmæli við fyrirhugaðri áminningu og taka afstöðu til þeirra áður en málinu er 

fram haldið eða eftir atvikum látið niður falla. Í UA  26. júlí 1998 (2475/1998) sem fyrr er 

getið kemur fram að skólameistari afhenti áminningarbréf á sama fundi og kennarinn afhenti 

skriflegar athugasemdir sínar um málið. Kemur fram að skólameistari kynnti sér ekki efni 
                                                                                                                                                         
verið áfátt að efni til svo sem aðaláfrýjandi heldur fram.“  Þetta mikilvægi andmælaréttarins verður ekki einungis 
leitt af starfsmannalögunum heldur jafnframt stjórnsýslulögum sbr. N27 29. maí 1998 (1/1998). 
 
185 Alþt. 1992-1993,  A-deild, bls. 3295. 
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þeirra áður en áminningarbréfið var afhent og hafnaði áskorun kennarans um að fresta 

ákvörðun í málinu. Um þau atvik sagði umboðsmaður:  

 
Þegar fyrirhugað er að taka ákvörðun um stjórnsýsluviðurlög vegna tiltekinna atvika eða 
hegðunar hans í starfi eða utan þess er mikilvægt að veita honum færi á að koma að 
athugasemdum sínum svo öll málsatvik upplýsist áður en ákvörðun er tekin nema þegar 
undantekningar 13. gr. stjórnsýslulaga eiga við. Með vísan til þess verður að telja að 
skólameistara hafi borið að fresta afgreiðslu málsins þegar A afhenti honum athugasemdir sínar 
þangað til að skólameistari hefði kynnt sér efni þeirra og lagt mat á hvort þær gæfu tilefni til 
breyttrar afstöðu. Fór málsmeðferð skólameistara að þessu leyti í bága við 10. gr. stjórnsýslulaga 
nr. 37/1993, um skyldu stjórnvalds til að sjá til þess að mál sé nægjanlega upplýst áður en 
ákvörðun er tekin í því, og 13. gr. sömu laga, um andmælarétt aðila máls. 
 

 Hins vegar verður ekki séð að byggt verði á því að stjórnvaldið sé bundið af einhverjum 

lágmarksfresti til ákvörðunar eftir að því  hafa borist andmæli, að því gefnu að það kynni sér 

og meti framkomin andmæli áður en það tekur ákvörðun. Má um það efni vísa til Hrd. 2006, 

bls. 1176 (441/2005) þar sem starfsmaður hélt því fram að brotinn hefði verið andmælaréttur 

er honum var sagt upp vegna þess að uppsagnarbréfið var dagsett sama dag og andmælum 

hans var veitt viðtaka. Um þau rök fórust Hæstarétti svo orð: „Viðurkennt er af hálfu 

stefnanda að umrædd ákvörðun hafi verið tekin að fengnum þeim athugasemdum sem stjórn 

heilsugæslustöðvarinnar hafði gefið honum ríflegan frest til að setja fram. Er ekki fallist á að 

ákvarðanataka samdægurs, að fengnum athugasemdum stefnanda, feli í sér brot á 13. gr. 

stjórnsýslulaga.“ 

 

5.4.4 Afmörkun tilefnis   

Tilefni áminningar og þá eftir atvikum uppsagnar þarf að vera skýrlega tilgreint. Annars vegar 

er óhjákvæmilegt að tilgreina lagagrundvöllinn með því  að heimfæra meint starfsbrot undir 

eitthvert eitt eða fleiri atriðanna sem talin eru upp í 21. gr. stml., þ.e. óstundvísi, vanrækslu, 

óhlýðni, ófullnægjandi árangur, ölvun ellegar annað  sem ekki telst samboðið starfinu. Eftir 

atvikum getur jafnframt átt við að vísa  til skyldna starfsmanns skv. 14. - 20. gr.  stml.186  Hins 

vegar þurfa atvik að liggja ljós fyrir þannig að starfsmaðurinn þurfi ekki að velkjast í vafa um 

hverjar hafi verið hinar ámælisverðu athafnir hans.187   

 

                                                 
186 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3150. 
187 Sjá til dæmis UA  26. júlí 1998 (2475/1998) og UA 27. nóvember 2002 (3493/2002) þar sem í síðarnefnda 
álitinu er bent á tengsl við andmælarétt með svofelldum orðum:  „Þar hefur áhrif hversu ítarlega þeim atvikum 
sem eru tilefni fyrirhugaðrar áminningar er lýst fyrir starfsmanni áður en andmæli eru látin uppi, t.d. í boðun 
hans til fundar eða á fundi þar sem honum er gerð grein fyrir málinu.“ 
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UA 18. nóvember 1999 (2680/1999). Skattstjóri áminnti starfsmann fyrir brot á hlýðniskyldu. Í 
áminningarbréfinu sagði að áminningin væri fyrir að óhlýðnast fyrirmælum um að „vinna 
tiltekin störf“ og var jafnframt vísað til þess að hann hefði gefið yfirlýsingu um að hann myndi 
ekki vinna nema sum þeirra verka sem tilgreind væru í starfslýsingu. Þessa afmörkun 
áminningartilefnisins taldi umboðsmaður ófullnægjandi með tilliti til möguleika starfsmannsins 
til þess að koma að athugasemdum varðandi þau tilvik sem lágu til grundvallar áminningunni.  
 

 Í UA  26. júlí 1998 (2475/1998) sem fjallað var um í kafla 5.3.3 fann umboðsmaður einnig 

að óljósri afmörkun áminningartilefnis. Þannig segir í álitinu:  

 
Í bréfi skólameistara, dags. 5. júní 1997, kemur fram á hvaða réttarreglum áminningin byggðist. 
Þar kemur hins vegar ekki skýrt fram hvaða efnisatriði 14. gr. laga nr. 70/1996 leiddu til þess að 
talið var að A hefði brotið skyldur sínar sem starfsmaður skólans. Ekki var heldur vísað til þess 
liðar í 21. gr. sem ákvörðunin var byggð á. Þessi atriði hefðu þurft að koma fram svo ljóst væri á 
hvaða lagasjónarmiðum áminningin byggðist.  
 

Þá víkur umboðsmaður að því í þessu sama áliti að áminning hafi þau réttaráhrif að 

starfsmanni sé veittur kostur á að bæta ráð sitt og að  ítrekun hegðunar kunni að leiða til 

uppsagnar hans úr starfi. Í framhaldinu segir:  

 
Þar sem réttaráhrif áminningar eru, svo sem að framan greinir, tengd tiltekinni hegðun eða 
atvikum sem getur leitt til meira íþyngjandi úrræða við ítrekun þeirrar hegðunar eða atvika, 
verður rökstuðningur fyrir veitingu áminningar að geyma lýsingu á þeim málsatvikum sem gáfu 
tilefni til áminningar ríkisstarfsmanns.  
 [...] Ekki var heldur vikið að því í bréfi skólameistara hvaða atviks verið var að vísa til 
þegar talið var að A hefði auglýst í heimildarleysi í skólanum og við hann „þrátt fyrir 
viðvaranir”. Hefði þurft að víkja að þessum atriðum svo rökstuðningur hefði náð markmiði sínu 
um réttaröryggi þess sem ákvörðun beindist að. Bætt var úr þeim annmarka að hluta í bréfi 
skólameistara til A, dags. 20. júní 1997, en þar komu fram dagsetningar þeirra atvika sem 
áminningin byggðist á. Tel ég að til þess að rökstuðningur hefði náð framangreindu markmiði 
sínu hefði þurft að lýsa með nákvæmari hætti hvernig talið var að A hefði gerst brotlegur við 
starfsskyldur sínar með auglýsingum C. sf. í og við skólann. 
 

 Þær vanrækslusyndir sem taldar eru upp í 21. gr. stml. eru misskýrar. Sum hugtakanna eru 

ljóslega matskenndari en önnur, einkum vanræksla, ófullnægjandi árangur og það sem er 

ósamboðið starfi. Til dæmis er vikið að starfsárangri í greinargerð með frumvarpi til stml. 

með svofelldum orðum: „Undir umrætt orðalag getur t.d. flokkast að þær væntingar sem 

gerðar voru til starfsmannsins við ráðningu hafi ekki verið uppfylltar, enda hafi honum verið 

slíkar væntingar ljósar eða mátt vera þær ljósar, eða að starfsmaður teljist að öðru leyti ekki 

uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til starfsins án þess að um vanrækslu eða óvandvirkni sé 

að ræða. Sem dæmi um hið síðastgreinda má nefna ef starfsmaður virðist ekki valda því starfi 

sem hann er ráðinn til að gegna.“188  Nefna má að í fyrrgreindum  Hrd. 2000, bls. 2878 

                                                 
188 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3151. 
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(105/2000), sbr. kafla 5.4.1, túlkaði Hæstiréttur lýsingu skólameistarans á hæfileikaskorti 

kennarans svo að hann hefði ekki „valdið starfinu“ og felldi hana þannig undir gildissvið 21. 

gr. með vísan til greinargerðarinnar. Þá má finna dæmi um að lögmæti áminningar hafi verið 

reist á því að viðkomandi hafi brugðist „ábyrgðar og trúnaðarskyldu“ með vísan til IV. kafla 

stml. án nánari tilgreiningar.189 

 

5.4.5 Sönnun atvika.  

Rannsóknarreglan, 10. gr. ssl., kveður á um skyldu stjórnvalds til þess að sjá um að mál sé 

nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Við nánari afmörkun á því hvað telst 

nægilegt vegast stundum á sjónarmið um réttaröryggi annars vegar og skilvirkni hins vegar.  

Til leiðbeiningar er, svo sem segir að athugasemdum við frumvarp til ssl., að „[...] því 

tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er, þeim mun strangari kröfur 

verður almennt að gera til stjórnvalds um að það gangi úr skugga um að upplýsingar, sem búa 

að baki ákvörðun, séu sannar og réttar.“190 Því má ljóst vera að allstrangar kröfur eru gerðar til 

þess að sönnur séu færðar á þau atvik sem stjórnvald hyggst leggja til grundvallar uppsögn 

vegna starfsbrota.191 Í áðurnefndum Hrd. 2000, bls. 2887 (72/2000) kemur fram að áminning 

var veitt kennaranum fyrir „[...] að ná ekki fullnægjandi árangri í starfi og óvandvirkni í starfi“ 

með vísun til 21. gr. stml. Nánari grundvöllur þessara ávirðinga kom síðan fram í sérstakri 

greinargerð þar sem einkum voru raktar kvartanir nemenda af ýmsu tagi. Lutu kvartanirnar að 

ófullnægjandi kennslu, samskiptaörðugleikum, viðvistarskráningu, prófum og úrsögnum úr 

áfanga. Um þessi atriði segir í dómi Hæstaréttar: 

 
Hinar einstöku ávirðingar, sem um getur í meðfylgjandi greinargerð, hafa ekki verið studdar 
sannfærandi gögnum að öllu leyti. Í henni er að auki ekki fjallað um árangurinn af kennslu 
stefnda nema með óbeinum hætti, og sú staðhæfing, að hann hafi verið ófullnægjandi, er í raun 
ósönnuð í málinu.  
 

 Í öðrum dómi,  Hrd. 2004, bls. 1431 ( 371/2003),  voru málatvik þau að lögreglumaður 

hafði fengið áminningu þar sem yfirmenn hans töldu að hann hefði mætt ölvaður til vinnu, en 

lögreglumaðurinn freistaði þess að fá áminninguna fellda úr gildi og krafðist miskabóta. 

                                                 
189 Sjá Hrd. 2000, bls. 712 (369/1999) þar sem segir m.a.: „ Á hinn bóginn verður að líta til þeirrar ábyrgðar og 
trúnaðarskyldna, sem á stefnda hvíldu sem starfsmanni áfrýjanda, sbr. IV. kafla laga nr. 70/1996. Verður 
heimildarlaus taka og hagnýting prófsins með ofangreindum hætti ekki talin hafa samrýmst þessum skyldum. 
Samkvæmt því þykja ekki efni til að verða við kröfu hans um ógildingu áminningarinnar.“ 
190 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3294. 
191 Í Hrd. 2004, bls. 1431 (371/2003)  er komist svo að orði um þetta efni: „Eins og fram er tekið í héraðsdómi er 
áminning samkvæmt 21. gr. laga nr. 70/1996 mjög íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun og verður að gera ríkar kröfur 
til stjórnvalds um sönnun fyrir því, að embættismaður hafi gerst sekur um þær ávirðingar, sem áminning er reist 
á.“ 
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Áminningin var reist á framburði vitna um að áfengislykt hefði verið af lögreglumanninum 

nánar tiltekinn dag og að útlit hans hafi bent til áfengisáhrifa. Bæði héraðsdómur og 

Hæstiréttur töldu þetta ófullnægjandi sönnun og bent var á þann annmarka að ekki væri byggt 

á „[...] mælingu á áfengismagni í blóði eða á öðrum viðurkenndum aðferðum sem almennt er 

notast við til að meta áfengisáhrif.“ Í dómi Hæstaréttar sagði orðrétt:  

 
Áfrýjandi tryggði sér ekki sönnun fyrir því, að stefndi væri undir áhrifum áfengis og braut þar 
með gegn 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Með vísan til þessa og að öðru leyti til forsendna 
héraðsdóms er fallist á það, að áfrýjendur hafi ekki sýnt fram á það með fullnægjandi hætti, að 
stefndi hafi verið undir áhrifum áfengis við störf sín 12. apríl 2002 og hafi því skort efnisleg 
skilyrði fyrir því að veita honum áminningu  [...]. 
  

Í Hrd. 29. mars. 2007 (524/2006) er tekin sama afstaða og að framan getur til vitnisburða um 

áfengislykt af starfsmanni einkafyrirtækis, og því lagt til grundvallar að ekki hafi talist sannað 

að hann hafi verið ölvaður að starfi.192  

 Í Hrd. 2005, bls. 2056 (523/2004) greinir frá ákæru á hendur lögreglumanni fyrir fjárdrátt 

og brot í opinberu starfi. Um var að ræða haldlagt fé sem hann hafði fengið til varðveislu í 

kjölfar leitar og haldlagningar lögreglumanna hjá tilteknum sakborningi. Hæstiréttur sýknaði 

lögregluþjóninn, á grundvelli staðfastrar neitunar hans og á þeim forsendum að þótt hann 

hefði gerst sekur um vissa vanrækslu í meðferð fjárins voru ekki fyrir hendi skýrar reglur 

innan lögreglunnar um hvernig með skyldi fara.  

 Varðandi samstarfserfiðleika má ætla að gerðar séu ríkar sönnunarkröfur um tilvist þeirra 

og nánara eðli sbr. skilyrðin sem lýst er í kafla 5.3.4. Skal hér nefnt FOB 1998.502 þar sem 

umboðsmaður danska Þjóðþingsins tekur fram að við uppsögn á grundvelli 

samstarfserfiðleika verði að liggja fyrir nánar tilgreind atvikalýsing sem unnt sé að staðfesta 

bæði í tíma og rúmi.193 Ennfremur má nefna FOB 2000.86 þar sem danski umboðsmaðurinn 

gagnrýndi að sveitarfélag hóf uppsagnarferli með vísan til samstarfserfiðleika aðeins 8 dögum 

eftir að yfirstjórnin hafði fyrst lýst þeim yfir gagnvart starfsmanninum. Taldi hann skorta gögn 

sem færðu heim sanninn um að fullreynt hefði verið greiða úr vandanum með vægara 

úrræði.194  

                                                 
192 Séu dómarnir tveir bornir samana virðist ekki tilefni til að líta svo á að Hæstiréttur geri strangari kröfur til 
sönnunar á ölvun starfsmanns hjá ríkinu en hjá öðrum.   

193
 Í álitinu segir: „Det følger heraf at samarbejdsproblemerne skal være konkretiseret og sandsynliggjort, 

hvilket indebærer at der efter omstændighederne må angives faktiske begivenheder som kan tids- og stedfæstes, 
og som viser hvilke konkrete samarbejdsvanskeligheder der er tale om.“  

194 Segir svo í álitinu: „Jeg er enig i at bedømmelsen af samarbejdsproblemernes omfang må foretages konkret, 
og at der ikke kan opstilles en regel om en periode med en bestemt længde hvori problemerne skal have bestået 
før afskedigelse kan foretages. Men erfaringsmæssigt vil samarbejdsproblemer normalt først efter en længere 
periode antage en karakter hvor de må anses for uløselige, og hvor det kan konstateres at de har en betydelig 
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5.5  Embættismenn - málsmeðferð 

5.5.1 Lagaramminn 

Í 1. tölul. 25. gr. stml. kemur fram að meðal þeirra atriða, sem bundið geta endi á starf setts 

eða skipaðs embættismanns, er að hann brjóti af sér í starfinu svo að honum beri að víkja úr 

því. Í VI. kafla stml. er síðan fjallað nánar um lausn frá embætti og málsmeðferð vegna 

starfsbrota af ólíku tagi. Frávikning embættismanns (eða eldri ríkisstarfsmanns) er annað 

hvort um stundarsakir ellegar að fullu og öllu samkvæmt nánari reglum.  Í 1. mgr. 26. gr. er 

tekið fram að stjórnvald er skipar í embætti veiti og lausn frá því um stundarsakir og í 1. mgr. 

31. gr. er hliðstætt ákvæði: „Stjórnvald er skipar mann í embætti veitir og lausn frá því, nema 

öðruvísi sé sérstaklega fyrir mælt í lögum.“ Í þeim tilvikum að veitingarvald einstakra 

embætta hefur verið flutt samkvæmt lögum milli stjórnvalda hefur verið litið svo á að það 

stjórnvald sem á hverjum tíma fer með veitingarvaldið fari og með heimild til að veita 

embættismanni lausn jafnvel þótt annað stjórnvald hafi á sínum tíma skipað 

embættismanninn. Á þetta reynir sér í lagi þegar eldri ríkisstarfsmanne eiga í hlut.195 

 Hafi embættismaður brotið gegn almennum starfsskyldum ríkisstarfsmanna, sbr. IV. kafla 

stml. og umfjöllun í köflum 5.2 og 5.3 hér að framan, mælir 2. mgr. 26. gr. svo fyrir að rétt sé 

að veita honum lausn um stundarsakir. Nánar tiltekið eru í ákvæðinu talin upp sömu atriði og í 

21. gr. um áminningartilefni,  þó að viðbættri tilvísun í 38. gr. um ábyrgð forstöðumanns á 

rekstri stofnunar, bæði fjármálum og öðru. Þar segir í 2. mgr.: 

 
Forstöðumaður ber ábyrgð á að stofnun, sem hann stýrir, starfi í samræmi við lög, 
stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf skv. 1. mgr. Forstöðumaður ber og ábyrgð á því að 

                                                                                                                                                         
negativ indflydelse på udførelsen af arbejdsstedets opgaver. Når en myndighed – som det er tilfældet her – gør 
gældende at der i løbet af en meget kort periode er opstået problemer i samarbejdet mellem en bestemt 
medarbejder og det øvrige personale (i den foreliggende sag den øvrige øverste ledelse), og myndigheden 
yderligere gør gældende at problemerne alene kan løses ved at afskedige medarbejderen, må der i lyset heraf og 
af det betydelige indgreb som afskedigelsen indebærer, stilles betydelige krav til dokumentationen for grundlaget 
for afskedigelsen.” 
195 Sjá t.d. Hrd. 2006, bls. 2894 (8/2006) vegna deilna um starfslok yfirlæknis á Landspítala – háskólasjúkrahúsi. 
Í dómnum var slegið föstu að hin umdeilda ákvörðun hefði verið tekið af þar til bæru stjórnvaldi. Segir um þetta 
atriði í dómnum: „Eins og að framan var rakið var stefndi árið 1991 skipaður yfirlæknir af heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðherra í samræmi við þágildandi ákvæði laga nr. 97/1990. Með 63. gr. laga nr. 83/1997 var gerð 
sú breyting á 30. gr. fyrrnefndu laganna að forstjóra var falið að ráða aðra starfsmenn sjúkrahússins en meðlimi 
framkvæmdastjórnar, þar á meðal yfirlækna. Með flutningi veitingarvalds til forstjóra fluttist jafnframt til hans 
vald til að kveða á um starfslok þeirra og tilflutning milli starfa.“  Í Hrd. 2000, bls. 1932 (133/2000) var aftur á 
móti uppsögn yfirlæknis af hálfu sjúkrahúss dæmd ógild vegna valdþurrðar þar eð yfirlæknisstarfið var ekki talið 
verða aðskilið frá prófessorsembætti viðkomandi einstaklings við læknadeild Háskóla Íslands sem þar með fór 
með veitingarvaldið. 
 Einnig má benda á N27 22. október 1997 (2/1997) þar sem framhaldsskólakennari hafði verið leystur frá 
störfum um stundarsakir. Kennarinn hafði verið skipaður í starf sitt af menntamálaráðherra árið 1976. Meirihluti 
nefndarinnar taldi að þar sem veitingarvaldið hefði flust frá menntamálaráðherra til skólameistara væri hann bær 
til þess að veita lausn um stundarsakir þrátt fyrir að ráðherra hefði á sínum tíma skipað kennarann.  
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rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu 
nýttir á árangursríkan hátt. Ef útgjöld fara fram úr fjárlagaheimildum, verkefnum stofnunar er 
ekki sinnt sem skyldi eða þjónusta hennar telst óviðunandi getur ráðherra veitt forstöðumanni 
áminningu skv. 21. gr. eða veitt honum lausn frá embætti skv. VI. kafla ef hann hefur gerst 
sekur um ítrekaða eða stórfellda vanrækslu í starfi með þeim hætti sem að framan er lýst. 
 

Samkvæmt orðalagi síðari málsliðarins eru viðmið um viðurlög býsna matskennd. Varðandi 

framúrkeyrslu með tilliti til fjárheimilda eru þó til nánari reglur sbr. reglugerð nr. 1061/2004 

um framkvæmd fjárlaga og ábyrgð á fjárreiðum ríkisstofnana í A-hluta. Í henni segir til að 

mynda í 15. gr.:  

 
Forstöðumaður skal gæta þess að samræmi sé á milli útgjalda og ársáætlunar. Komi í ljós að 
heildarútgjöld að frádregnum tekjum eru meira en 4% umfram áætlun stofnunar skal 
forstöðumaður tafarlaust skýra stjórn hennar og ráðuneyti frá því, hverjar séu ástæður þess og 
hvernig hann hyggst bregðast við þeim.  Það leysir forstöðumann stofnunar ekki undan skyldum 
sínum, að hafa tilkynnt um veruleg umframútgjöld stofnunar til ráðuneytis. Honum ber jafnt 
sem áður skylda til þess að leita allra mögulegra úrræða til þess að bregðast við þeim vanda sem 
upp er kominn. 
 

 Um önnur atriði er örðugra að finna hlutlæg viðmið í lagaákvæðum þótt ætla megi að 

ýmiss konar vanræksla geti komið til greina.  Til dæmis má nefna að í UA 7. júlí 2009 

(5718/2009)196 eru leidd rök að því að fyrirliggjandi ásökun starfsmanns um að forstöðumaður 

stofnunar beiti sig einelti, eða bregðist ekki við einelti annarra starfsmanna, eigi almennt séð 

að gefa ráðherra tilefni til að kanna með sjálfstæðum hætti hvort grundvöllur sé fyrir slíkri 

ásökun og þá hvort rétt sé að grípa til úrræða starfsmannalaga um áminningu og eftir atvikum 

lausn úr starfi að því gættu að lagður hafi verið fullnægjandi grundvöllur með virkri rannsókn 

málsins. Í Hrd. 2000, bls. 3252 (157/2000) kemur fram að sýslumanni hafi verið réttilega veitt 

áminning fyrir að gera ólöglegt samkomulag við aðila um greiðslu sektar. Nánar tiltekið tók 

sýslumaður ekki tillit til breytinga sem orðið höfðu á heimildum til að veita  greiðslufrest, og 

samdi þannig um lengri frest en lögin svo breytt leyfðu. Í áminningunni voru atvik þessi felld 

undir vankunnáttu og óvandvirkni. Sýslumaður höfðaði mál í því skyni að fá áminninguna 

ógilta, en í forsendum Hæstaréttar segir meðal annars: 

 
Að framan er það rakið að áfrýjandi fékk sektina til innheimtu eftir gildistöku laga nr. 57/1997, 
sem breytti 2. mgr. 52. gr. almennra hegningarlaga. Eftir gildistöku ákvæðisins hlaut öll 
innheimta sekta að fara að ákvæðinu. Honum sem sýslumanni bar að kynna sér sérstaklega nýja 
lagasetningu sem varðaði störf hans og fara eftir henni. [...] Verður ekki fram hjá því litið að 

                                                 
196 Um var að ræða frumkvæðisathugun um hvernig almennt væri háttað aðkomu ráðuneyta að málum þar sem 
fyrir lægi að tiltekinn kerfisvandi væri til staðar í starfsemi undirstofnunar, verulegir samskiptaörðugleikar væru 
á milli starfsmanna eða jafnvel að fram hefðu komið ásakanir hjá starfsmanni um einelti af hálfu annarra 
starfsmanna og/eða yfirmanns stofnunar. 
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með gerð samkomulagsins hafi áfrýjandi sýnt af sér athæfi í starfi sem heyri undir 21. gr. laga 
nr. 70/1996. 
 

 Tekið skal fram að samkvæmt 4. mgr. 26. gr., er skylt að hafa þann aðdraganda að lausn 

um stundarsakir af þeim tilefnum sem lýst er í  2. mgr.,  að embættismanninum hafi verið veitt 

áminning skv. 21. gr. og gefið færi á að bæta ráð sitt. Um áminningu vísast að öðru leyti til 

þess sem segir í kafla 5.4.2; sú umfjöllun á í raun jafnt við um embættismenn sem almenna 

starfsmenn og eldri ríkisstarfsmenn.  

 Í 3. mgr. 26. gr. kemur fram sérregla197 gagnvart þeim embættismönnum sem hafa með 

höndum fjárreiður eða bókhald. Ef ætla má að óreiða sé á slíkri fjármálasýslan heimilar 

greinin að veitt sé lausn um stundarsakir. Við brot á starfsskyldum af þessu tagi nýtur 

viðkomandi ekki andmælaréttar sbr. undantekningartilvik  sem tilgreind eru í síðari málslið 4. 

mgr. 26. gr. Í tengslum við þessa sérreglu, þ.e. í sömu lagagrein, er og tekið fram að ef bú 

embættismanns, sem hefur með höndum fjárreiður eða bókhald, er tekið til gjaldþrotaskipta 

eða hann leitar nauðasamninga megi veita honum lausn um stundarsakir. Gildir hér einnig  

undantekning frá andmælarétti starfsmanns sbr. 4. mgr. 26. gr. Eðli málsins samkvæmt er ekki 

rétt að fella þessi tilvik undir hugtakið starfsbrot þar eð þau lúta að persónulegum högum. Í 

reynd felur ákvæðið í sér áréttingu á því sem tekið er fram í almennum hæfisskilyrðum sbr. 6. 

tölul. 1. mgr. 6. gr. stml. Þar er áskilið að ef starfi „[...] fylgja fjárreiður svo sem gjaldkera eða 

innheimtustörf“ skuli viðkomandi ríkisstarfsmaður vera fjárráða. Sú krafa eigi einnig við ef 

mælt er fyrir í lögum um fjárræði eða „sérstök ástæða þyki til að gera þá kröfu.“ Heimild til 

að veita lausn úr embætti er þannig óhjákvæmileg afleiðing af því að viðkomandi brestur hæfi 

við það að missa forræði á búi sínu – sjá einnig umfjöllun í kafla 2.4. Rétt er að taka fram að 

það að hafa með höndum „fjárreiður eða bókhald“ hefur í framkvæmd ekki verið túlkað svo 

þröngt að einungis taki til þeirra sem sérstaklega eru ráðnir til þess að fara með bókhald og 

fjárreiður, svo sem bókara, fjármálastjóra, gjaldkera o.þ.h., heldur einnig þá sem stöðu sinnar 

vegna fara með forræði á fjármálum og/eða bókhaldi stofnunar eða embættis. Kemur þessi 

skilningur fram í N27 3. september 1998 (2/1998), sem varðaði forstöðumann ríkisstofnunar, 

og var hann staðfestur í Hrd. 1999, bls. 4247(132/1999) um sama mál. Slegið var föstu í þessu 

máli að í tilfelli forstöðumanns tæki ákvæðið einnig til tilvika þar sem um óheimila meðferð 

fjármuna er að ræða og færslur í bókhaldi rangar.198 

                                                 
197 Sérreglan lýtur í raun fremur að málsmeðferð en efni því að eðlilegt er að líta svo á að óreiða á fjárreiðum eða 
bókhaldi falli undir vanrækslu sbr. upptalninguna í 21. gr. stml.  
198 Um var að ræða forstjóra Landmælinga ríkisins og í álitsgerð nefndarinnar kemur fram að eftirtalin atriði hafi 
verið ámælisverð í embættisfærslu forstjórans: Greiðslur til hans frá Landmælingum ríkisins án þess að 
fullnægjandi reikningar hafi verið lagðir fram, tímasetning og greiðsluháttur á verktakareikningi fyrir 
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 Enn er ótalið ákvæði síðari málsliðar 3. mgr. 26. gr. þess efnis að sé embættismaður 

grunaður um háttsemi sem hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra 

hegningarlaga þá megi leysa hann frá störfum um stundarsakir. Segja má að þetta ákvæði sé 

öðrum þræði nokkurs konar árétting á vammleysisskyldu embættismanna svo sem vikið var 

að í kafla 5.3.2. Fjallað verður ítarlega um þetta ákvæði í 6. kafla.  

 Tekið er fram í 1. málsl. 4. mgr. 26. gr. að lausn um stundarsakir skuli jafnan vera skrifleg 

með tilgreindum ástæðum. Ennfremur segir í 5. mgr. sömu greinar að röktyðja skuli slíka 

ákvörðun ef embættismaður óskar. Þar segir og að ef annað stjórnvald en ráðherra hafi tekið 

ákvörðunina megi skjóta henni til hlutaðeigandi ráðherra. Málskot af því tagi er þá 

undantekning frá þeirri meginreglu starfsmannalaga sem fram kemur í 49. gr. þeirra, að 

ákvörðunum stjórnvalda samkvæmt lögunum verði ekki skotið til æðri stjórnvalda nema öðru 

vísi sé mælt fyrir í  einstökum ákvæðum þeirra.  

 Þegar embættismanni hefur verið veitt lausn um stundarsakir fyrir meintar misfellur í 

starfi „[...] skal mál hans þá þegar rannsakað af nefnd sérfróðra manna199 svo að upplýst verði 

hvort rétt er að veita honum lausn að fullu eða láta hann taka aftur við embætti sínu“ sbr. 1. 

mgr. 27. gr.  Þrátt fyrir þetta er hvort sem er stjórnvaldi eða starfsmanni heimilt að vísa máli 

til rannsóknar lögreglu  sbr. niðurlag málsgreinarinnar.  Hlutverk nefndarinnar er og áréttað í 

þessari síðari málsgrein, þ.e.  hún skal láta í ljós rökstutt álit á því hvort rétt hafi verið að víkja 

embættismanni frá störfum um stundarsakir. Nefndin tekur því ekki ákvörðun um hvort til 

frávikningar að fullu komi, nema óbeint að því leyti að skv. 2. mgr. 29. gr. er skylt að víkja 

embættismanni frá að fullu ef meirihlutinn kemst að þeirri niðurstöðu að rétt hafi verið að 

víkja honum frá um stundarsakir. Þó er á þessu sá fyrirvari, skv. niðurlagi málsgreinarinnar, 

að ávirðingarnar hafi reynst vera fyrir hendi. Með öðrum orðum; það er fyrst og fremst 

stjórnvaldsins að taka ákvörðun um hvort víkja skuli embættismanni frá að fullu þegar nefnd 

skv. 27. gr. hefur komist að niðurstöðu um réttmæti hinnar tímabundnu frávikningar.  

 Meðan lausn um stundarsakir varir nýtur embættismaður helmings af föstum launum sbr. 

1. mgr. 28. gr. Taki hann aftur við embætti sínu skal litið svo á, sbr. 2. mgr. 28. gr., að hann 

hafi gegnt starfanum óslitið, þ.e. embættismanninum skulu greidd þau laun er hann var sviptur 

skv. 1. mgr. 28. gr. Sé embættismanni veitt lausn að fullu er honum rétt að bera málið undir 

                                                                                                                                                         
sérverkefni, dráttur á framlagningu endanlegra ferðareikninga og ferðagagna og viðtaka á tilteknu tæki frá 
söluaðila og síðar sala á tækinu til Landmælinga ríkisins.  
199 Í 2. mgr. 27. gr. stml. kemur fram að þrír eiga sæti í nefndinni sem skipuð er af fjármálaráðherra. Segir þar að 
formaður og varaformaður séu skipaðir til fjögurra ára í senn en aðrir nefndarmenn taki sæti í henni í hvert sinn 
og séu þeir tilnefndir annars vegar af ráðherranum sem í hlut á og hins vegar af samtökum ríkisstarfsmanna 
sameiginlega.  
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úrlausn dómstóla sbr. 1. mgr. 32. gr. Í 2. mgr. sömu greinar er ákvæði um að ef 

embættismissir er dæmdur ólögmætur skuli dómstólar úrskurða um bætur svo fremi að 

hlutaðeigendur hafi ekki gert samkomulag um annað.  

 

5.5.2 Óreiða á bókhaldi eða fjárreiðum 

Áður hefur komið fram að sú starfsskylda að hafa bókhald og fjárreiður í góðu horfi tekur 

ekki aðeins til þeirra sem sýsla beint við fjárreiður og bókhald heldur jafnframt til þeirra sem 

bera ábyrgð á rekstrinum.  

 Meðal þeirra mála þar sem reynt hefur á skýringu lagaákvæðisins og komið hafa til kasta 

nefndar skv. 27. gr. stml. eru mál forstöðumanns Þjóðmenningarhúss, forstjóra 

Löggildingarstofu og mál framkvæmdastjóra Kvikmyndasjóðs  – sjá  N27 5. júní 2002 

(4/2002), N27 17. júlí 2003 (2/2003) og  N27 19. september 2002 (5/2002). Í málunum 

þremur hafði viðkomandi ráðherra byggt lausn um stundarsakir á ávirðingum sem fram komu 

við athugun ríkisendurskoðunar á fjármálum stofnananna.  Í fyrstnefnda málinu kemur fram 

sá skilningur nefndarinnar að óreiðu á bókhaldi og fjárreiðum verði að skýra „[...] svo rúmt að 

að þau eigi ekki aðeins við um vanrækslu á því að færslur séu í lagi og fjárreiður glöggar 

heldur taki þau einnig til tilvika sem lúta að ólögmætum ákvörðunum um útgjöld stofnunar, 

óheimilli meðferð fjár svo og fjársýslu sem brýtur gegn góðum stjórnsýsluháttum.“ Nánar 

tiltekið var mat nefndarinnar að háttsemi forstöðumannsins hefði verið ámælisverð í alls sjö 

atriðum.  Samkvæmt þeim hafði hann 

• þegið verktakagreiðslur fyrir sérfræðivinnu fyrir Þjóðmenningarhús, 
• ráðið eiginkonu sína til starfa við Þjóðmenningarhús, 
• samþykkt verktakagreiðslur Þjóðmenningarhúss til eiginkonu, 
• samþykkt verktakagreiðslur Þjóðmenningarhúss til þjóðskjalavarðar,  
• fengið greitt vegna aksturs á eigin bifreið án staðfestra akstursskýrslna, 
• fengið greidda dagpeninga og fargjald vegna utanferðar í persónulegum erindagjörðum, 
• fengið heimildarlaust lán úr sjóði Þjóðmenningarhúss.  

Aðdragandi þess, að framkvæmdastjóra  Kvikmyndasjóðs var vikið úr embætti um 

stundarsakir, var sá að Ríkisbókhald hafði gert margvíslegar athugasemdir við skil á 

bókhaldsgögnum og uppgjör ferðareikninga hjá Kvikmyndasjóði á árunum 1999-2001.  Þær 

leiddu til þess að menntamálaráðuneytið óskaði eftir rannsókn Ríkisendurskoðunar og byggðí 

ráðherra ákvörðun sína á skýrslu hennar um málið. Í umræddri skýrslu er tekið fram að fáar 

afstemmingar bankareikninga hafi stuðlað að því að utanumhald fylgiskjala hafi verið veikara 

en ella og hafi hluti þeirra misfarist eða týnst af þeim sökum, enda þótt hægt væri að rekja sig 

að tilefni útgjaldanna með öðrum hætti í mörgum tilfellum. Orðrétt segir:  
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Þannig hafa afstemmingar og uppgjör ekki verið reglubundin svo að leitt hefur til vandræða að 
lokum. Sem dæmi um það eru bankareikningar en þeir hafa aðeins verið stemmdir af í árslok og 
fullnægjandi reikningar hafa þá ekki legið fyrir í öllum tilfellum. Sama á við um 
greiðslukortareikninga, þannig að reikningar hafi ekki allir skilað sér í bókhaldið en uppgjör 
greiðslukorta hafa farið fram með sjálfvirkri færslu af bankareikningi. Í árslok 2001 var inneign 
vegna óuppgerðra ferðareikninga rúmar 1,1 millj. kr. og skuld um 211 þús. kr. Af 
framangreindri inneign var forstöðumaður með um 692 þús. kr. af óuppgerðum ferðakostnaði. 
Auk þess var viðskiptafærð inneign á greiðslukorti forstöðumanns að fjárhæð um 683 þús. kr. 
sem ekki hafði verið gefin fullnægjandi skýring á við lokun bókhaldsins fyrir árið 2001. Í árslok 
2001 voru sömu reikningar þannig að inneign á viðskiptareikningum vegna ferðareikninga nam 
rúmum 5,4 millj. kr. og skuld vegna óuppgerðra ferðareikninga rúmum 918 þúsund krónum. 
Óuppgerðir ferðareikningar forstöðumanns námu þá 2,8 millj. kr. og óuppgert greiðslukort hans 
tæpum 918 þús. kr. Hinn 12. júní 2002 voru sambærilegar viðskiptastöður þannig að inneign á 
viðskiptareikningum vegna óuppgerðra ferðareikninga nam 481 þús. kr. og skuld vegna 
ferðareikninga 66 þús. kr. Þá hafði viðskiptastaða forstöðumanns breyst þannig að stofnunin 
skuldaði honum 64 þús. kr. vegna ferðakostnaðar og hann hafði framvísað bókhaldsgögnum 
sem lækkuðu viðskiptastöðu hans vegna greiðslukorts í 363 þús. kr. Ekki lágu fyrir 
bókhaldsgögn sem svöruðu til þeirrar stöðu en sundurliðaðar skýringar á þeim voru til staðar. 
Auk framangreinds var nokkuð um eldri mismun á viðskiptareikningum sem taka þarf afstöðu 
til hvernig fara skuli með og gera þarf upp viðskiptastöðu gagnvart fyrrverandi safnstjóra 
Kvikmyndasafns sem ekki var búið að ganga frá þegar endurskoðun fór fram. 
 

Nefndin taldi  framkvæmdastjórann hafa brotið  gegn þeim starfsskyldum sínum sem lýst er í 

1. mgr. 49. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins og eftirlit með þeim. Hins vegar taldi 

hún ekki hægt að slá föstu að brot á þessum starfsskyldum jafngilti því að óreiða væri á 

fjárreiðum eða bókhaldi stofnunarinnar og yrði því að skoða hvert tilvik fyrir sig varðandi eðli 

ágalla á fjárreiðum eða bókhaldi. Þá segir orðrétt í álitsgerðinni:  

 
Nefndin er ekki sammála því mati menntamálaráðuneytisins að niðurstaða Ríkisendurskoðunar 
hafi leitt í ljós slíka óreiðu á bókhaldi eða fjárreiðum stofnunarinnar, sbr. 1. ml. 3. mgr. 26. gr. 
starfsmannalaga, að þörf hafi verið á tafarlausri frávikningu A svo ráða mætti bót þar á. Við það 
mat skiptir máli að engin óvissa var um hver þau útgjöld voru sem reikninga vantaði fyrir og að 
þau voru í þágu stofnunarinnar. Ekki er heldur hægt að líta fram hjá því að þrátt fyrir 
ófullnægjandi skil á bókhaldsgögnum og drátt á uppgjöri ferðareikninga var Ríkisendurskoðun 
kleift að árita ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2001 án fyrirvara með þeim ummælum að 
hann gæfi í meginatriðum glögga mynd af afkomu Kvikmyndasjóðs á árinu 2001, efnahag 31. 
desember 2001 og breytingu á handbæru fé á árinu í samræmi við lög og góða 
reikningsskilavenju. Kemur einnig fram í áritun Ríkisendurskoðunar að endurskoðað hafi verið í 
samræmi við góða endurskoðunarvenju og sú endurskoðun hafi leitt til þess að nægjanleg vissa 
hafi fengist um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka. Loks fellst nefndin ekki á 
fullyrðingu ráðuneytisins um að ágallar á vörslu bókhaldsgagna og uppgjör ferðareikninga hafi 
falið í sér óheimila meðferð og vörslur opinberra fjármuna. 
  

Niðurstaða (þ.e. formlegt álit) nefndarinnar var að ekki hefði verið rétt að veita lausn um 

stundarsakir.  

Í greinargerð um úttekt ríkisendurskoðunar á fjármála- og eignaumsýslu Löggildingarstofu 

segir í inngangi að gerðar séu „alvarlegar athugasemdir við ýmislegt í fjármála- og 
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eignaumsýslu stofnunarinnar nokkur síðastliðin ár.“200 Byggði ráðherra ætlaðar ávirðingar á 

fjölmörgum atriðum greinargerðarinnar. Verður nú gerð grein fyrir nokkrum þeirra (sbr. 

töluliði 1-4 hér á eftir ásamt mati nefndarinnar skv. því sem fram kemur í N27 17. júlí 2003 

(2/2003):  

1) Síma- tölvukostnaður.  Á þriggja ára tímabili keypti stofnunin 57 farsíma og greiddi fyrir 

notkun þeirra sem var án takmarkana. Ekki var aðeins um að ræða notkun starfsmanna heldur 

voru notendur í sumum tilfellum utan hennar og er tiltekið að á umræddu tímabili hafi 

fjarskiptakostnaður annarra en starfsmanna numið liðlega 400 þús. kr. Þá  keypti 

Löggildingarstofa á þessum tíma tölvubúnað að andvirði tæpra 17 milljóna króna.  Taldi 

Ríkisendurskoðun  að um óeðlilega háa fjárhæð væri að ræða í ljósi eðlis og umfangs reksturs 

stofnunarinnar og benti ráðherra á að útgjöld vegna eigna- og tækjakaupa stofnunarinnar væru 

um helmingi hærri en hjá bæði Samkeppnisstofnun og Einkaleyfastofu sem væru stofnanir 

með svipaðan starfsmannafjölda. Einnig var bent á einstök dæmi þess að svo virtist sem 

tiltekinn búnaður tengur tölvum hefði aldrei verið tekinn í notkun. Bent var á að greitt  

hefði verið fyrir ADSL-tölvutengingar á heimilum sumra starfsmanna, en þó nýttust þær ekki 

til aðgangs að gögnum og kerfum stofnunarinnar og yrði því ekki sé að þau útgjöld tengdust 

með nokkru móti starfsemi stofnunarinnar.  Nefndin féllst á að framangreind eignakaup bæru 

með sér óreiðu á fjárreiðum Löggildingarstofu  í skilningi 1. málsliðar 3. mgr. 26. gr. og að 

með þeim hefði verið ráðist í kaup án þess að fyrir hefði legið þörf, tilefni eða eðlileg tengsl 

við starfsemi stofnunarinnar auk þess sem mjög hafi skort á aðhald með umfangi kaupa. Í 

álitsgerðinni segir: „Sérstök þörf var þó á virku aðhaldi forstjóra með eignakaupum þar sem 

bæði tölvu- og farsímakaup stofnunarinnar voru mikil með tilliti til umfangs stofnunarinnar og 

fjárhags hennar. Nefndin telur ávirðingar þessar alvarlegar og með öllu óforsvaranlegt af 

forstöðumanni stofnunar að sýna ekki meiri aðgæslu við meðferð fjármuna hennar en raun bar 

vitni.“ 

2) Bifreiðakaup. Í greinargerð Ríkisendurskoðunar kemur fram að keypt var Toyota Land 

Cruiser bifreið fyrir um 4 milljónir kr. til afnota að mestu fyrir forstjóra stofnunarinnar.  Var 

það í stað eldri jeppabifreiðar sem stofnunin seldi. Þó hafi hvorki verið heimild í fjárlögum 

fyrir bifreiðakaupunum né legið fyrir heimild fagráðuneytis ellegar stjórnar fyrir þessum 

kaupum. Nefndin taldi umrædd bifreiðakaup aðfinnsluverð, þótt þau teldust sem slík ekki til 

óreiðu í skilningi starfsmannalaga, nema sem liður í stærra samhengi við önnur eignakaup.  

                                                 
200 Sjá N27 17. júlí 2003 (2/2003). 
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3) Eignaskráning, vörslur og varðveisla eigna. Í greinargerð Ríkisendurskoðunar kemur fram 

að mörg tæki, sem Löggildingarstofa hafi keypt, hafi ekki komið í leitirnar við eignakönnun, 

m.a. 18 af farsímunum 57 sem nefndir voru til sögunnar. Eignaskráning reyndist vera 

ófullnægjandi. Til að mynda vantaði sums staðar raðnúmer tækja á reikninga og sum tæki 

voru alls ekki færð inn á eignaskrá.  Um þessi atriði segir í álitsgerð nefndarinnar: „Nefndin 

telur athugasemdir Ríkisendurskoðunar varðandi skráningu og vörslu eigna Löggildingarstofu 

réttmætar og fellst á það mat ráðuneytisins að leidd hafi verið í ljós óreiða á fjárreiðum 

stofnunarinnar varðandi þessi atriði í skilningi 1. málsliðar 3. mgr. 26. gr. starfsmannalaganna. 

Hefur verið sýnt fram á að eignaskráning í stofnuninni var algerlega ófullnægjandi og á engan 

hátt haldið utan um vörslur eigna [...]“ 

4) Launagreiðslur: Ríkisendurskoðun taldi að starfsmönnum Löggildingarstofu hefðu verið 

ákveðin mun hærri laun en kjarasamningur sagði til um. Til að mynda væri óeðlilegt að 

forstöðumenn ákvörðuðu einstökum starfsmönnum t.d. helmingi hærri grunnlaun en samið 

hafi verið um í kjarasamningi eins og dæmi væru um hjá Löggildingarstofu. Þá tiltók 

ríkisendurskoðun  óútskýrðar launahækkanir, misbrest á að halda stimpilklukku og 

fjarvistaskráningu og aðra óreiðu í launamálum, svo sem að almennt hafi ekki verið haft 

eftirlit með því að yfirvinna lækkaði þegar grunnlaun hækkuðu stórlega í anda 

aðlögunarsamninga. Afstaða nefndarinnar til þessa kemur fram í eftirfarandi tilvitnun í 

álitsgerðina:  

 
Nefndin teldur ekki fyllilega sýnt fram á að grunnlaun starfsmanna Löggildingarstofu hafi 
almennt verið óeðlilega há og að hægt sé í þessum efnum að byggja á samanburði við 
starfsmenn Samkeppnisstofnunar og Einkaleyfastofu, en líta þurfi til mismunandi menntunar, 
sérfræðikunnáttu, eðlis starfs, aldurs starfsmanna o.fl. Á hinn bóginn fellst nefndin á það mat 
ráðuneytisins að launahækkanir tveggja starfsmanna, annars sem var að ná eftirlaunaaldri og 
hins í langvarandi veikindaleyfi, hafi ekki verið réttlættar og séu aðfinnsluverðar.  Nefndin telur 
einnig óeðlilegt að skrifstofustjóri sem verið hafði í veikindaleyfi frá miðju ári 2001, skyldi á 
sama tíma vinna að sérstökum verkefnum fyrir stofnunina heima við, gegn þóknun sem var 
hækkuð á árinu 2002, jafnvel þótt ekki sé deilt um að þau verkefni hafi verið innt af hendi. Hvað 
varðar misbrest á því að halda stimpilklukku og fjarvistaskráningu er nefndin sammála 
ráðuneytinu um að þau atriði séu aðfinnsluverð. Einnig er ljóst að ekki var haft nægilegt eftirlit 
með því að greiðslur fyrir yfirvinnu lækkuðu í samræmi við samninga um starfsmenn að þær 
yrðu felldar inn í grunnlaun. Nefndin fellst á að síðari ávirðingar sem lúta að launamálum hjá 
Löggildingarstofu í síðari þremur atriðunum, eigi rétt á sér enda telur nefndin ljóst að 
losarabragur hafi verið á launaákvörðunum, launabókhaldi og viðveruskráningu hjá stofnuninni. 
Er þó ekki að mati nefndarinnar hægt að fallast á að þessi þáttur í starfsemi stofnunarinnar hafi 
skapað óreiðu í fjárreiðum stofnunarinnar þótt ýmislegt sé þar aðfinnsluvert.  
 

Svo sem hér hefur verið rakið felldi nefndin sumar ávirðinganna undir „óreiðu“ en aðrar ekki. 

Niðurstaðan í heildina var að ráðherra hefði verið rétt að víkja forstjóranum úr embætti um 

stundarsakir. 
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 Dæmin þrjú, sem hér hafa verið rakin, benda til þess að við mat á hvort embættismaður 

hafi gerst sekur um óreiðu í bókhaldi eða fjárreiðum vegi þungt hvort athafnir hans hafi valdið 

fjárhagslegum skaða og/eða verið til persónulegs ávinnings fyrir hann sjálfan. Þetta sjónarmið 

fær ennfremur stuðning af niðurstöðu í Hrd. 1999, bls. 4247(132/1999) um brottvikningu 

forstjóra Landmælinga ríkisins.  

 

5.5.3 Nánar um hlutverk nefndar skv. 27. gr. stml. 

Tilvist nefndarinnar hvílir á gömlum merg sbr. starfsmannalögin frá 1954 þar sem í 8. gr. var 

ákvæði um að mál þess er leystur hefði verið frá störfum um stundarsakir skyldi „[...] 

rannsakað af kunnáttumönnum eða að hætti opinberra mála ef ástæða þykir til.“ Nefndin 

gegnir rannsóknarhlutverki svo sem skýrt kemur fram í texta 27. gr. stml. Þannig er henni 

ætlað að leggja mat á það hvort form ákvörðunar, svo og aðdragandi og efnisleg skilyrði 

veitingar lausnar um stundarsakir, hafi verið svo sem lög áskilja.201 Er hlutverk nefndarinnar 

takmarkað við þetta svo sem skýrt kemur fram í N27 29. janúar 1999 (3/1998).202  Þegar 

nefndin tók fyrst til starfa 1997 var það fyrsta verk fastafulltrúa hennar,  þ.e. formanns og 

varaformanns,  að setja henni starfsreglur.  Eru þær í 29 greinum alls og birtar á heimasíðu 

fjármálaráðuneytisins. Segir í formála starfsreglnanna að þar sem ákvæði starfsmannalaga um 

nefndina séu fáskrúðug hafi höfundar talið nauðsynlegt að setja henni starfsreglur til að 

tryggja samræmi í meðferð mála. 203  Í fyrstu greinum reglnanna er tekið fram að um sé að 

ræða stjórnsýslunefnd og um starsemi hennar gildi stjórnsýslulög og aðrar reglur 

                                                 
201 Í bréfi nefndarinnar til umboðsmanns Alþingis í ársbyrjun 1998 fer hún eftirfarandi orðum um hlutverk sitt:    
„Nefndin er rannsóknarnefnd, sem á að fá til meðferðar öll mál, þar sem embættismanni, eða öðrum þeim sem 
njóta sömu réttarstöðu og embættismenn að því er varðar lausn frá embætti sbr. 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða 
með starfsmannalögum, hefur verið veitt lausn um stundarsakir. Hlutverk nefndarinnar er að rannsaka málsatvik 
og aðdraganda að veitingu lausnar um stundarsakir að öðru leyti t.d. hvort lagaskilyrðum um áminningu hafi 
verið fullnægt, þegar hennar er þörf. Að lokinni rannsókn á nefndin að láta í ljós rökstutt álit á því hvort rétt hafi 
verið að víkja embættismanni frá störfum um stundarsakir, eins og segir í niðurlagsákvæði 2. mgr. 27. gr. 
starfsmannalaga. Álit nefndarinnar er grundvöllur undir ákvörðun viðkomandi stjórnvalds um það, hvort 
embættismanni verður vikið úr embætti að fullu, eða hvort hann fær að gegna því að nýju, sbr. 2. mgr. 29. gr. 
starfsmannalaga. Þess skal getið, að álitið er ekki bindandi fyrir viðkomandi stjórnvald, þótt niðurstaða 
nefndarinnar hafi verið sú, að réttmætt hafi verið að víkja embættismanni um stundarsakir.“ (Heimild: UA 13. 
október 1998 (2127/1997). 
202 Í þessu máli hafði lögregluþjóni verið veitt lausn að fullu án þess að málið kæmi til kasta nefndarinnar þegar 
lausn um stundarsakir stóð yfir. Eftir að umboðsmaður Alþingis hafði látið í ljósi það álit, sbr. UA 13. október 
1998 (2127/1997), að með þessu verið verið brotinn réttur á lögregluþjóninum, fór dóms- og 
kirkjumálaráðuneytið þess á leit við nefndina að hún segði til um hvort rétt hafi verið að veita lögregluþjóninum 
lausn að fullu eða hvort rétt hafi verið að láta hann taka aftur við embætti. Taldi nefndin þetta álitaefni, eins og 
það var fram borið, vera utan valdsviðs hennar og vísaði erindinu frá. Þessa afstöðu áréttaði nefndin einnig í N27 
2. júní 1999 (4/1998) þar sem tekið er fram að það sé ekki hlutverk nefndarinnar að taka sjálfstætt afstöðu til þess 
hvort víkja bæri viðkomandi úr embætti að fullu heldur einungis hvort rétt hafi verið að víkja honum frá um 
stundarsakir.  
203 Viðar Matthíasson og Dögg Pálsdóttir: Starfsreglur nefndar skv. 27. gr. l. 70/1996 um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins og nokkur sýnishorn bréfa, bls 1.  
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stjórnsýsluréttar eftir því sem við á. Ítarlega er kveðið á um málsmeðferð fyrir nefndinni svo 

sem um tilkynningu til starfsmanns,  gagnaöflun,  rétt starfsmanns til aðgangs að gögnum og 

til þess að tjá sig um málsatvik, tímafresti o.fl. Í 19. gr. reglnanna kemur fram, að jafnvel þótt 

fram fari opinber rannsókn á viðkomandi máli og ákæruvald krefjist sviptingar á rétti til að 

gegna embætti, skuli nefndin engu að síður ljúka málinu og semja álit. Í sömu grein kemur 

einnig fram að nefndin skuli fella mál niður ef gengið hafi dómur þar sem starfsmaðurinn er 

sviptur rétti til að gegna embættinu ellegar að starfsmaðurinn hafi játað að hafa gerst sekur um 

refsiverða háttsemi sem ætla má að hafi í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra 

hegningarlaga. Umrædd 19. gr. er augljóslega byggð á síðari málslið 1. mgr. 27. gr. stml., um 

að stjórnvaldi eða starfsmanni sé ætíð heimilt að vísa máli til rannsóknar lögreglu, og er ásamt 

5. gr. og 15. gr. reglnanna til fyllingar þessu ákvæði um hvert skuli vera hlutverk nefndarinnar 

við þær aðstæður að tvö hliðsett stjórnvöld rannsaka sama málið.  Í 5. gr. er tekið fram að ef 

mál er til opinberrar rannsóknar skuli nefndin eingöngu rannsaka málið að því leyti sem þörf 

er á viðbótarrannsókn til þess að geta látið uppi rökstutt álit. Með þessu er tekið af skarið um 

að nefndin þurfi ekki að endurtaka slíka rannsókn á málinu, t.d. að taka skýrslur af aðilum, en 

geti lagt gögn úr opinberri rannsókn til grundvallar niðurstöðu sinni og jafnframt að hún geti 

til viðbótar rannsakað atriði sem opinbera rannsóknin beinist ekki að eftir því sem þurfa þykir. 

Í 15. gr. reglnanna segir síðan að fari opinber rannsókn fram að kröfu stjórnvalds eða 

starfsmanns skuli nefndin leitast við að fá öll þau gögn sem aflað hefur verið við þá rannsókn, 

þ.m.t. skýrslur sem hafa verið gefnar fyrir rannsóknaraðilum.  

 Glöggt dæmi um margþætt rannsóknarhlutverk nefndarinnar er að finna í N27 31. maí 

1999 (1/1999). Meðal annars var þar leitt í ljós að jafnræðisregla hafði verið brotin. Um var að 

ræða prófessor við læknadeild HÍ sem rektor háskólans hafði veitt lausn úr starfi um 

stundarsakir á þeim forsendum að hann hefði ekki náð fullnægjandi árangri í starfi. Áður hafði 

rektor veitt prófessornum áminningu með vísan til 21. gr. stml. Meðal ávirðinga, sem  komu 

fram í áminningarbréfinu sem og í bréfi með tilkynningu um fyrirhugaða lausn um 

stundarsakir, voru þær að rannsóknarvirkni prófessorsins væri slök. Var í lok bréfsins skorað á 

prófessorinn að leggja fram gögn um hvaða rannsóknir hann hefði stundað undanfarna 

mánuði. Í sjálfu lausnarbréfinu er tiltekið að í bréfi frá prófessornum hafi komið fram að ekki 

lægju fyrir neinar rannsóknarniðurstöður. Segist rektor líta svo á að þótt ekki sé hægt að gera 

kröfu um víðtækar rannsóknarniðurstöður á þeim tíma sem liðinn var frá áminningu, þá sé það 

lágmarkskrafa að fyrir liggi að rannsóknir séu hafnar og áætlanir um framhald séu fyrir hendi. 

Því væri honum rétt að veita lausn um stundarsakir. Vegna þessarar forsendu fyrir lausn úr 

embætti kallaði nefndin eftir upplýsingum frá HÍ um rannsóknarvirkni prófessora. Upplýsti 
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háskólinn að háskólakennarar og sérfræðingar ættu að skila inn rannsóknarskýrslum einu sinni 

á ári, en ekki væri gengið sérstaklega eftir skilum þessara skýrslna af hálfu hinnar miðlægu 

stjórnsýslu. Þetta atriði taldi nefndin leiða til þess að jafnræði væri brotið. Í álitsgerðinni segir:  

 
Ein meginregla stjórnsýsluréttar er jafnræðisreglan. Af henni leiðir að árangur í starfi sem látinn 
er viðgangast í starfi hjá einum starfsmanni getur ekki talist málefnaleg ástæða til brottvikningar 
annars starfsmanns. Háskóli Íslands hefur ekki getað sýnt fram á að rannsóknarvirkni A sé og 
hafi verið slakari en annarra prófessora, sem enn eru í starfi. Þegar af þeirri ástæðu er það brot 
jafnræðisreglu stjórnsýslulaga að byggja áminningu og lausn um stundarsakir á slakir 
rannsóknarvirkni A. 
 

 Þótt í 1. mgr. 27. gr. stml. segi að nefndin skuli rannsaka mál þegar embættismanni hefur verið 

veitt lausn um stundarsakir fyrir „meintar misfellur í starfi“ ber ekki að líta svo á að mál sem rísa 

vegna atvika utan vinnutíma204 falli utan starfssviðs nefndarinnar. Því til stuðnings má vísa til 

Hrd. 2001, bls. 1382 (368/2000) um mál lögregluþjóns sem varð valdur að umferðarslysi í 

frítíma sínum - sjá reifun í kafla 5.3.2. Í dóminum er enga athugasemd að finna við það að 

nefndin hafi tekið málið til rannsóknar þótt atvik hafi verið með þessum hætti. Nefndin sjálf 

hefur, auk þess að vísa til framangreinds dóms,  komist svo að orði að þótt orðalag 27. gr.  sé 

ónákvæmt að þessu leyti verði „[...] eigi hjá því komist að túlka það með þeim hætti að 

nefndinni sé ætlað að rannsaka öll mál þar sem embættismanni hefur verið veitt lausn um 

stundarsakir á grundvelli 26. gr. laganna.“205 

  

5.5.4 Fyrirvarinn í 2. mgr. 29. gr. stml 

Af orðalagi 2. mgr. 29. gr. stml., sem er á þá leið embættismanni skuli víkja úr embætti að 

fullu „[...] nema þær ávirðingar, sem honum voru gefnar að sök, hafi ekki reynst vera fyrir 

hendi,“ verður ekki glöggt ráðið hvað þarf til þess fyrirvarinn teljist uppfylltur. Með öðrum 

orðum; sú spurning vaknar hverjar séu kröfur um sönnun á sakleysi þess sem í hlut á til að 

hann megi halda starfinu. Því er vert að huga að dæmum úr framkvæmd til nánari skýringa.  

 
Hrd. 2003, bls. 1500 (338/2002). Grunur beindist tollfulltrúa um að hafa tvisvar átt þátt í 
ólöglegum innflutningi áfengis.  Í kjölfarið var hann handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald  
og meðan á því stóð var honum veitt lausn úr starfi um stundarsakir. Samhliða lögreglurannsókn 
málsins var það rannsakað af nefnd skv. 27. gr. stml. Varð niðurstaða nefndarinnar að rétt hafi 
verið að víkja fulltrúanum úr starfi um stundarsakir.206 Var honum síðan vikið úr starfi að fullu. 
Nokkru síðar féll  dómur í sakamáli á hendur honum í Héraðsdómi Reykjavíkur og  var 
tollfulltrúinn þar sýknaður af öllum kröfum ákæruvaldsins en þeim dómi var ekki áfrýjað. 
Höfðaði tollfulltrúinn mál til heimtu skaðabóta vegna embættismissis og fleiri atriða. Í dómi 

                                                 
204 Í niðurlagi 2. mgr. 26. gr. stml. ræðir um misfellur af því tagi að framkoma starfsmanns eða athafnir í því eða 
„utan þess“ þyki ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar því embætti sem hann gegnir.  
205 Sjá N27 20. júní 2002 (1/2002). 
206 Sbr. N27 15. september 1997 (1/1997). 
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Hæstaréttar er tiltekið að rannsókn lögreglunnar hafi ekki verið lokið á þeim tíma er lausn að 
fullu var veitt, ekki hafi verið ákært í málinu eða dómur gengið. Síðan segir: „Eins og hér stóð á 
hafði þannig ekki verið gengið úr skugga um að ávirðingar þær, sem á gagnáfrýjanda voru 
bornar, ættu við rök að styðjast, sbr. 2. mgr. 29. gr. starfsmannalaga. Ávirðingar þær, sem hann 
var grunaður um, en sá grunur réttlætti frávikningu hans um stundarsakir án áminningar 
samkvæmt 4. mgr. 26. gr. sömu laga, hafa ekki sannast. Hefur aðaláfrýjandi þannig ekki getað 
sýnt fram á að lagaskilyrði hafi verið til þess að víkja gagnáfrýjanda að fullu úr embætti. Tók 
aðaláfrýjandi, eins og með þetta mál var farið, á sig áhættu af því að gagnáfrýjandi fékk ekki 
haldið stöðunni meðan gengið var úr skugga um ávirðingar hans. Ber því að bæta honum 
embættismissinn og fer um það samkvæmt 2. mgr. 32. gr. sömu laga.“ 
 

Auk þess sem að ofan greinir er á það bent í dómi Hæstaréttar, að þar sem málið var til 

rannsóknar að hætti opinberra mála, var samkvæmt 1. mgr. 27. gr. sömu laga ekki þörf á að 

vísa því til nefndar sérfróðra manna, svo sem gert var. Því hafi sú meðferð málsins ekki getað 

leitt til sjálfstæðrar niðurstöðu nema lausn um stundarsakir væri jafnframt byggð á öðrum 

ástæðum en fram koma í niðurlagi 3. mgr. 26. gr., þ.e. öðrum ástæðum en þeim sem varðað 

geta sviptingu réttinda. Mál þetta á það sameiginlegt með máli yfirlögregluþjónsins í Hrd. 

1997, bls. 490 (110/1996), sjá reifun í kafla 5.3.2, að embættismanni var vikið úr starfi að 

fullu en hlaut sýknudóm í refsimáli á hendur sér. Í því máli varð niðurstaðan hins vegar önnur 

varðandi lögmæti embættismissisins. Var meðal annars vísað til þess að hið ætlaða refsinæmi 

atferlisins sem leiddi til lausnar úr embætti hafi ekki verið úrslitaskilyrði þess að lausn ætti 

við, heldur hafi tiltekin atriði verið talin bera vott um atferli, sem ósamrýmanlegt væri því 

ábyrgðarstarfi, er áfrýjandi hafði á hendi. Í sératkvæði tollfulltrúadómsins, þar sem komist var 

að öndverðri niðurstöðu við meirihlutann, var vísað til yfirlögregluþjónsdómsins og þeirra 

raka sem þar eru færð fyrir niðurstöðunni. Gegn þessum sjónarmiðum í sératkvæðinu er hins 

vegar afdráttarlaust orðalag fyrirvarans í 2. mgr. 29. gr. stml. sem ekki var fyrir hendi í tíð 

eldri laga sem giltu um atvik í Hrd. 1997, bls. 490 (110/1996), ekki síst í ljósi þess að naumast 

voru aðrar ávirðingar fyrir hendi en þær hinar sömu og tekin var afstaða til í refsimálinu.    

 
Hrd. 2006, bls. 3431 (33/2005). Grunur beindist að tollverði um að hann hefði átt aðild að tolla- 
og hegningarlagabrotum í tengslum við tollafgreiðslu nokkurra bifreiða. Var honum veitt lausn 
um stundarsakir vegna þessa og síðan ákærður fyrir hluta af þessum sakargiftum og fyrir brot í 
opinberu starfi. Áður en dómur féll var honum vikið úr embætti að fullu í samræmi við þá 
niðurstöðu nefndar skv. 27. gr. stml. að rétt hefði verið að víkja honum frá um stundarsakir. 
Eftir það var hann sýknaður af ákæruatriðum í héraðsdómi. Var dóminum ekki áfrýjað af hálfu 
ákæruvaldsins.  Í kjölfarið krafði tollvörðurinn íslenska ríkið um bætur fyrir ólögmæta 
frávikningu. Mat réttarins var að lausn um stundarsakir hafi verið lögmæt. Varðandi afstöðu til 
lausnar að fullu var rakið í dómi Hæstaréttar hvernig tollvörðurinn, sem var í stöðu deildarstjóra, 
hefði ítrekað farið á svig við þær reglur sem honum bar að starfa eftir. Segir meðal annars svo í 
dóminum: „Við mat á því hvernig aðaláfrýjandi rækti skyldur sínar að þessu leyti verður ekki 
litið framhjá því að hann gegndi ábyrgðarstarfi, þar sem ríkar kröfur eru gerðar til vandvirkni í 
hvívetna. Ekki var um að ræða yfirsjón í eitt eða fá skipti, heldur margítrekuð afglöp af sama 
toga, en telja verður það meðal frumskyldna starfsmanna tollgæslu að ganga úr skugga um að 
vara sé tollafgreidd á grundvelli þeirra skjala, sem mælt er fyrir um í lögum. Þá varð 
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reynsluleysi í starfi ekki um kennt hvernig til tókst. Hann varð þannig uppvís að stórfelldri og 
ítrekaðri vanrækslu og hirðuleysi í starfi sínu og brást því trausti, sem honum var sýnt. Að þessu 
virtu verður fallist á með gagnáfrýjanda að afglöp aðaláfrýjanda í starfi hafi verið svo alvarleg 
að heimilt hafi verið að víkja honum úr embætti að fullu.“ 
 

 Eðlilegt er að velta fyrir sér hvað ráði mestu um ólíka niðurstöðu í þessum tveimur 

hæstaréttarmálum frá 2003 og 2006. Í síðara málinu kemur fram að meginrök ríkisins fyrir 

sýknu hafi verið þau að við mat á því hvort ávirðingar réttlættu frávikningu að fullu yrði þess 

almennt ekki krafist að opinbert mál væri höfðað, sem taki til háttseminnar, né að refsivert 

athæfi væri sannað í sakamáli. Hins vegar ráði það úrslitum hvort embættismaðurinn hafi sýnt 

af sér háttsemi, sem sé ósamrýmanleg því starfi er hann gegndi. Vissulega er ekki að finna 

neitt ákvæði í stml. sem gengur beinlínis gegn þessu viðhorfi og virðist sem Hæstiréttur hafi, í 

ljósi atvika málsins,  fallist á röksemdir ríkisins. Hér kann einnig að hafa skipt máli að um var 

að ræða hærra settan embættismann en í fyrrnefnda málinu, en veigamesta mun á 

málsatvikum verður að telja þann að í hinu síðara var óumdeilanlega um ýmsar ávirðingar að 

ræða sem ekki voru til athugunar í refsimálinu. Niðurstaða Hrd. 28. maí 2009 (520/2008) 

rennir stoðum undir þetta. Um var að ræða tollvörð sem vikið var úr embætti vegna gruns um 

aðild að þjófnaði á áfengi sem átti að farga.207 Eftir að honum var vikið úr embætti að fullu 

var hann sýknaður fyrir héraðsdómi,  sem ekki  var áfrýjað,  í sakamáli sem höfðað var á 

hendur honum fyrir hlutdeild í þjófnaði og brot í opinberu starfi. Í dóminum er efni 

lausnarbréfsins rakið og segir síðan orðrétt:  

 
Af orðalagi í niðurlagi bréfsins verður helst ráðið að aðild aðaláfrýjanda að þjófnaði hafi ein og 
sér leitt til þess að honum yrði vikið frá embætti að fullu. Með dómi héraðsdóms sem féll síðla 
árs 2007 var aðaláfrýjandi hins vegar sýknaður af ákæru um hlutdeild í þjófnaði og brot í 
opinberu starfi. Koma þær ástæður ekki til neinna álita við úrlausn málsins. Þrátt fyrir það, sem 
segir í niðurlagi bréfs tollstjóra, er í fyrri hluta þess að finna ráðagerð um að fleira en refsiverð 
brot aðaláfrýjanda hafi legið að baki ákvörðun um stöðumissinn. Þar segir að hann hafi brugðist 
starfsskyldum sínum og trausti, sem starfinu fylgir, auk þess sem rakið var hvernig tollverði beri 
almennt að haga sér í starfi. Ekki er tilgreint nánar með hvaða athöfnum eða athafnaleysi hann 
hafi brugðist starfsskyldum sínum og trausti að öðru leyti en því að vísa til þjófnaðar og brots í 
opinberu starfi. Tilvísun til annarra brota á starfsskyldum en þeirra, sem ákært var fyrir, er 
almenn og óljós og í engu var getið þeirra ástæðna, sem fyrst var borið við í málsvörn 
gagnáfrýjanda og getið er í kafla I að framan. Almenn skírskotun til gagna málsins skiptir ekki 
máli, en þar var ekki heldur að finna þær ástæður, sem gagnáfrýjandi byggir nú á. [Skál. höf.] 
 

 Vera kann að ávirðingar hafi ekki reynst vera fyrir hendi í þeim mæli sem gengið var út 

frá þegar lausn um stundarsakir var veitt, en hafi engu að síður verið réttmætt tilefni til 

hennar. Í slíkum tilvikum hefur nefndin gjarnan bent á slíkt, væntanlega til leiðbeiningar fyrir 

stjórnvaldið sem ákveða þarf hvort lausn að fullu skuli veitt. Til dæmis má nefna N27 20. júní 

                                                 
207 Um þetta er fjallað í N27 15. desember 2006 (2/2006). 
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2002 (2/2002). Þar var lögregluþjóni veitt lausn um stundarsakir í kjölfar ákæru um 

líkamsárás sem varðaði við 218. gr. almennra hegningarlaga. Í héraðsdómi sem ekki var 

áfrýjað var lögregluþjónninn sakfellur fyrir brot gegn 217. gr., og segir um það í álitsgerðinni:  

 
Meðal skjala þessa máls er endurrit dóms Héraðsdóms [ ] í máli ákæruvaldsins gegn A frá 20. 
mars sl. Þar kemur fram að A var sakfelldur og dæmdur til refsingar. Sakfellingin var þó ekki 
fyrir jafnalvarlegt brot og hann var ákærður fyrir. Ber stjórnvaldinu m.a. að líta til þessara nýju 
gagna þegar það tekur ákvörðun um hvort A verði veitt endanlega lausn frá embætti eða ekki, 
sbr. 2. mgr. 29. gr. starfsmannalaga. 

 

Hliðstætt benti nefndin á það í N27 2. ágúst 2002 (3/2002) að ýmis ný gögn hefðu komið fram 

við lögreglurannsókn sem ríkislögreglustjóra bæri af þeim ástæðum að líta til þegar hann tæki 

ákvörðun um endanlega lausn frá embætti eða ekki. 

 

5.5.5 Lausn að fullu 

Í 29. gr. stml. er að finna heimild til þess að víkja embættismanni frá að fullu. Greinin hefur 

þrjár málsgreinar en segja má að meginregluna sé að finna í 2. mgr. þar sem segir:  

 
Embættismanni skal víkja úr embætti að fullu ef meiri hluti nefndar skv. 27. gr. kemst að þeirri 
niðurstöðu að rétt hafi verið að víkja honum frá störfum um stundarsakir nema þær ávirðingar, 
sem honum voru gefnar að sök, hafi ekki reynst vera fyrir hendi. 
 

Reglan mælir sem sé fyrir um lokaskrefið  eftir að lausn hefur verið veitt um stundarsakir og 

nefndin tekið afstöðu til réttmætis hennar. Um fyrirvarann í reglunni vísast til umfjöllunar í 

síðasta kafla. Hins vegar eru undantekningar frá þessari málsmeðferð, sem fram koma í 1. 

mgr. og 3. mgr. Samkvæmt þeim er skylt að veita lausn að fullu, annars vegar ef 

embættismaður hefur með fullnaðardómi verið sviptur réttindum til að gegna embætti, sbr. 1. 

mgr., og hins vegar „[...] ef hann hefur játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem 

ætla má að hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga“ (3. 

mgr.).  

 Í Hrd. 2001, bls. 1382 (368/2000), sem reifaður er að hluta í kafla  5.3.2 kemur fram að 

nefnd skv. 27. gr. taldi að ekki hefði verið rétt að veita viðkomandi lögregluþjóni lausn um 

stundarsakir.208 Tekið er fram í dóminum að þar með hefði frávikning að fullu ekki getað 

byggst á 2. mgr. 29. gr. Engu að síður veitti ríkislögreglustjóri lausn að fullu nokkru síðar en 

byggði þá ákvörðun á 3. mgr. 29. gr.  Mat Hæstiréttur þá ákvörðun  lögmæta eftir að hafa 

                                                 
208 Sjá einnig N27 21. nóvember 1997 (3/1997). 
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gengið úr skugga um að uppfyllt væru skilyrði ákvæðisins um játningu og að háttsemin væri 

þess eðlis að vera líkleg til þess að leiða til sviptingar réttinda.   

 Í UA 13. október 1998 (2127/1997) var til skoðunar mál lögregluþjóns sem dæmdur hafði 

verið fyrir ofbeldisbrot í starfi þrátt fyrir staðfasta neitun hans á því að hafa framið 

verknaðinn.  Kvartaði hann yfir þeirri ákvörðun dómsmálaráðherra að víkja honum úr embætti 

að fullu án þess að nefnd skv. 27. gr. hefði skorið úr um réttmæti lausnar um stundarsakir. Í 

álitinu fór  umboðsmaður ítarlega yfir heimildir stml. til lausnar að fullu. Segir þar m.a.:  

 
Ákvörðun stjórnvalds um að víkja embættismanni að fullu úr starfi verður því aðeins að réttu 
lagi tekin, að hún uppfylli þau efnislegu skilyrði, sem tilgreind eru í 29. gr. laga nr. 70/1996. Þá 
verður frávikningu að fullu án undanfarandi lausnar um stundarsakir því aðeins beitt, sé ákvæðið 
skýrt samkvæmt orðanna hljóðan, að annað tveggja liggi fyrir, að starfsmaður hafi með 
fullnaðardómi verið sviptur rétti til að gegna embætti sínu eða að hann hafi játað að hafa gerst 
sekur um refsiverða háttsemi, sem ætla má að hefði í för með sér sviptingu réttinda samkvæmt 
68. gr. almennra hegningarlaga, sbr. 1. og 3. mgr. 29. gr. laga nr. 70/1996. Liggi þannig ekki 
fyrir dómur um sviptingu starfsréttinda, verður frávikningu að fullu, án undanfarandi lausnar um 
stundarsakir, einungis beitt á grundvelli 3. mgr. 29. gr. laga nr. 70/1996. Svo sem fram er komið 
er þar áskilið, að starfsmaður hafi játað á sig refsiverða háttsemi. Í þeirri ákvörðun dóms-
kirkjumálaráðuneytisins, sem hér er til umfjöllunar, fólst hins vegar, að ákvæðinu var með 
lögjöfnun beitt um það tilvik, þegar sönnur teljast hafa verið færðar að því í dómsmáli, án þess 
að játning liggi fyrir, að embættismaður hafi gerst sekur um refsivert brot, sem ætla má að hefði 
í för með sér sviptingu starfsréttinda samkvæmt tilvitnuðu ákvæði almennra hegningarlaga. 

[...] Ég er sammála nefnd skv. 27. gr. laga nr. 70/1996 og fjármálaráðuneytinu um, að 
eðlilegast sé að skýra ákvæði 27. gr. laganna svo, að nefnd samkvæmt greininni skuli ávallt 
rannsaka mál, falli tilvik ekki undir undantekningarákvæði 1. eða 3. mgr. 29. gr. laganna. Þessi 
lögskýring leiðir á hinn bóginn til þess, að ekki er til að dreifa neinni ólögákveðinni aðstöðu, að 
því er snertir frávikningu starfsmanna, sem lögjöfnun verði beitt um. Í þessu ljósi og með vísan 
til lögskýringargagna verður að mínu áliti ekki á það fallist, að lögjafnað verði frá 
undantekningarákvæði 3. mgr. 29. gr. laga nr. 70/1996 í andstöðu við hagsmuni embættismanns, 
svo sem gert var í máli A. Þá eru ekki önnur lagarök til að víkja frá skýringu ákvæðisins í 
samræmi við orðanna hljóðan. 

 

 Í 6. kafla verður nánar fjallað um þær kröfur sem gera verður til þess að starfsmaður teljist 

hafa „játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi“ í merkingu 3. mgr. 29. gr. stml.  

 

5.6  Samantekt 

Í byjun kaflans var farið yfir starfsskyldur ríkisstarfsmanna og þær skýrðar með tilliti til þess  

hvar ætla má að viðurlagamörkin í skilningi starfsmannalaga liggi.  Meðal annars var höfð 

hliðsjón af dönskum rétti, ekki síst um þagnarskylduna og tjáningarfrelsi í tengslum við hana. 

Tekin voru dæmi af ýmsum viðmiðunum um mörk skyldna sem þróast hafa í framkvæmd og 

skrifum fræðimanna, svo sem um hvernig brugðist skuli við ólögmætum fyrirmælum eða 

ófaglegum, og hvað einkenni samstarfserfiðleika sem geti orðið tilefni viðurlaga.  Gerð var 

grein fyrir hinni ólíku málsmeðferð sem gildir annars vegar um almenna starfsmenn og hins 
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vegar embættismenn. Viðurlögin gagnvart hinum fyrrnefndu eru áminning og hugsanlega 

uppsögn en fyrir embættismenn og eldri ríkisstarfsmenn er ferlið þríþætt; áminning, 

tímabundin lausn og lausn að fullu eftir því sem við á. Fjallað var sérstaklega um 

fjármálalegar skyldur forstöðumanna og þeirra embættismanna annarra sem hafa með höndum 

bókhald og fjárreiður. Leitast var við að skýra með dæmum hvers konar athæfi yrðu felld 

undir „óreiðu“ í skilningi 3. mgr. 26. gr. stml. Þá var vikið að heimildum stjórnvalds til þess 

að taka afstöðu til lausnar að fullu á öðrum grundvelli en niðurstöðu nefndar skv. 27. gr. stml. 

um hvort tilefni hafi verið til lausnar um stundarsakir. Reynir þá ýmist á skýringu þess að 

ávirðingar hafi „ekki reynst vera fyrir hendi“ eða hvort nýjar upplýsingar hafa komið fram og 

þar með nýr grundvöllur að málsmeðferð. Einnig er hugsanlegt að frá upphafi hafi verið tilefni 

til lausnar að fullu þótt valin hafi verið vægari leið í fyrstu. Í kaflanum var leitt í ljós með 

dæmum úr framkvæmd að vammleysiskyldan hefur fjölmargar birtingarmyndir og er þannig 

eins konar alltumlykjandi kvöð á öllum starfsmönnum ríkisins.  
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6  Refsiverð háttsemi 

 
6.1  Inngangur 

Refsiverð háttsemi er aðeins annað orðalag yfir afbrot, sem skilgreina má almennt sem hverja 

þá „[...] háttsemi, athöfn eða athafnaleysi, sem refsing liggur við samkvæmt þeim 

refsiheimildum, sem gildandi eru taldar á hverjum tíma.“209 Því má ljóst vera að undir 

refsiverða háttsemi ríkisstarfsmanna falla tilvik af margvíslegum toga; brot gegn ákvæðum 

almennra hegningarlaga og/eða sérrefsilaga eftir því sem við á. Þá lýtur  XIV. kafli 

hegningarlaganna sérstaklega að brotum í opinberu starfi.210 Auk hefðbundinna viðurlaga 

getur ríkisstarfsmaður verið dæmdur til þess að þola sviptingu réttinda til að gegna starfi sínu, 

sem jafngildir því að hann bresti almennt hæfi sbr. umfjöllun um 68. gr. almennra 

hegningarlaga í 2. kafla. Í eftirfarandi köflum er gerð nánari grein fyrir hlutverki og samspili 

téðrar hegningarlagagreinar við ákvæði starfsmannalaga.  

 

6.2  Þýðing 68. gr. almennra hegningarlaga 

Þýðingarmesta ákvæði almennra hegningarlaga með tilliti til starfsloka ríkisstarfsmanna 

vegna afbrota er tvímælalaust 68. gr. þeirra um sviptingu réttinda:  

  
 Nú fremur opinber starfsmaður refsiverðan verknað og má þá í sakamáli á hendur honum svipta 
hann heimild til að rækja starfann, ef hann telst ekki lengur verður eða hæfur til þess.  
 Nú er maður dæmdur sekur um brot, og má þá í dómi í sakamáli á hendur honum svipta hann 
heimild, er hann hefur öðlast, til að stunda starfsemi, sem opinbert leyfi, löggildingu, skipun eða 
próf þarf til að gegna, enda gefi brotið til kynna, að veruleg hætta sé á því, að sakborningur muni 
fremja brot í stöðu sinni eða starfsemi. Þegar brot er stórfellt, má einnig svipta mann ofangreindum 
rétti, ef hann telst ekki framar verður til að rækja starfann eða njóta réttindanna. 
 Svipta má mann réttindum þeim, er greinir í 2. mgr., um tiltekinn tíma, allt að fimm árum, eða 
ævilangt. 
 Sérákvæði í lögum um sviptingu réttinda, er greinir í 1. og 2. mgr., skulu halda gildi sínu. 
 Svipting réttinda telst frá þeim tíma, sem ákveðinn er í dómi, og í síðasta lagi frá birtingu 
fullnaðardóms. 
 Nú er íslenskur ríkisborgari eða maður, sem búsettur er hér á landi, sviptur réttindum erlendis 
með dómi vegna refsiverðs verknaðar, og getur ákæruvald þá höfðað sakamál á hendur honum til 
réttindasviptingar. Sama er, ef manni hefur verið dæmd refsing erlendis, þótt réttindasvipting hafi 
ekki verið dæmd. Ákvörðun um framangreinda réttindasviptingu hlítir íslenskum lögum. 
 

Í starfsmannalögunum eru eftirtaldar vísanir til þessarar greinar: Í fyrsta lagi segir í 2. málslið 

3. mgr. 26. gr. stml. að veita megi embættismanni lausn um stundarsakir ef hann er grunaður 
                                                 
209 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 21. 
210 Ekki verður fjallað sérstaklega um tengsl þessara refsiákvæða við lagareglur um skyldur ríkisstarfsmanna en 
rétt er að benda á hugsanlegt samspil refsinga samkvæmt hegningarlögum og viðurlaga samkvæmt 
starfsmannalögum í þá veru að beita beri refsiákvæðunum vægar í þeim tilvikum að starfsmaðurinn hafi þegar 
sætt áminningu og/eða brottvikningu. Sjá Róbert Spanó: „Lagareglur um refsiábyrgð opinberra starfsmanna“, 
bls. 525. 
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um háttsemi sem hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga. Í 

öðru lagi segir í 1. mgr. 29. gr. að embættismanni skuli víkja úr embætti að fullu ef hann hefur 

verið sviptur með fullnaðardómi rétti til að gegna því embætti. Sama gildir um almenna 

ríkisstarfsmenn sbr. 1. mgr. 45. gr.  Í þriðja lagi mæla lögin svo fyrir að starfsmanni skuli 

víkja úr starfi fyrirvaralaust, sbr. 3. mgr. 29. gr. (embættismenn) og 2. mgr. 45. gr. (almennir 

starfsmenn), ef hann hefur játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem ætla má að 

hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga. Skal nú vikið nánar 

að túlkun þessara ákvæða. 

 

6.3  Mat á skilyrðum í síðari málslið 3. mgr. 26. gr. stml.  

Orðalag ákvæðisins,  um að veita megi lausn um stundarsakir ef grunur er um háttsemi sem hefði í 

för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga, felur í sér tvennt:  Annars 

vegar að grunur liggi fyrir og hins vegar að háttsemin sé þessi eðlis að hún hefði í för með sér 

sviptingu réttinda yrði þess krafist fyrir dómi.  Hvort tveggja þarfnast nánari skýringar. Varðandi 

fyrrnefnda skilyrðið getur verið byggt á ólíkum forsendum, allt frá óyggjandi grun til 

matskenndari afstöðu svo sem nú verður rakið. Rétt er að taka fram að gengið er út frá því að túlka 

beri ákvæðið sjálfstætt að því leyti að orðalaginu „[...] ef ætla má eða víst þykir [...]“ í  fyrri 

málslið 3. mgr. 26. gr. sé ekki ætlað að vera vísbending um að grunurinn þurfi að vera slíkur að 

ætla megi eða víst þyki að embættismaðurinn sé sekur um háttsemina.211 

 Í álitsgerðum nefndar skv. 27. gr. stml. hefur ítrekað komið fram að í þeim tilvikum að ákært 

hafi verið fyrir hegningarlagabrot teljist það ótvíræð staðfesting þess að grunur liggi fyrir.212 

Dæmi er um að atvikum hafi verið jafnað til ákæru þótt ekki sé búið að gefa hana út, sbr. N27 15. 

desember 2006 (2/2006), þar sem tollvörður var talinn viðriðinn þjófnað á áfengi sem honum 

hafði verið falið að eyða. Í áliti nefndarinnar segir meðal annars:    

 
Ljóst er að lögregla og ríkissaksóknari hafa ekki látið málið falla niður skv. 112. gr. laga um 
meðferð opinberra mála en það er nú til ákærumeðferðar hjá lögreglunni í Reykjavík samkvæmt 
fyrirmælum ríkissaksóknara. Í því sambandi ræður ekki úrslitum hvort ákæra hefur verið gefin 
út. Í ljósi þessara málsatvika telur nefndin óumdeilt að grunur sé til staðar um þá háttsemi A að 
hafa tekið þátt í meintum þjófnaðarbrotum starfsmanna X og að hafa framið brot í opinberu 
starfi. Að þessu leyti er fyrra skilyrði 2. málsl. 3. mgr. 26. gr. starfsmannalaganna uppfyllt. 
 

                                                 
211 Vikið er að þessu atriði í N27 6. febrúar 2003 (6/2002). 
212 Sjá til dæmis N27 20. júní 2002 (1/2002), N27 6. nóvember 2007 (1/2007) og N27 16. desember 2008 
(1/2008). Í síðasttalda málinu, varðandi sóknarprest í Selfossprestakalli, kemur fram að þegar biskup tók 
ákvörðun um að leysa prest frá embætti um stundarsakir hafði hann ekki afrit ákæru undir höndum, en byggði á 
upplýsingum í símtali við saksóknara um að ákæra á hendur sóknarprestinum hefði verið gefin út. Gerði nefndin 
ekki athugasemdir við þann grundvöll ákvörðunar, enda hafði ákæran vissulega verið gefin út.   
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Sama er að jafnaði að segja um mál sem sætir lögreglurannsókn, burtséð frá því hvar það er statt 

með tilltiti til mögulegrar ákæru;  nefndin hefur talið að í slíkum tilvikum leiki ekki vafi á grun. 

Má í dæmaskyni benda á N27 27. maí 2003 (1/2003) þar sem efnahagsbrotadeild 

Ríkislögreglustjóra hafði til rannsóknar háttsemi tollvarðar við tollafgreiðslu tiltekinnar bifreiðar. 

Segir í álitsgerð nefndarinnar að óumdeilt sé að tollvörðurinn hafi verið grunaður um refsiverða 

háttsemi „[...] þegar litið er til þeirrar opinberu rannsóknar sem stendur yfir á vegum 

efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra og lögregluskýrslna sem teknar höfðu verið af 

honum.“ Í N27 6. febrúar 2003 (6/2002) hafði rannsóknarlögreglumanni verið veitt lausn um 

stundarsakir vegna rannsóknar á meintum kynferðisbrotum gagnvart ungum stúlkum. Þótt 

ekki sé skylt að veita andmælarétt áður en lausn um stundarsakir er veitt á grundvelli 3. mgr. 

26. gr. var það gert í þessu tilviki. Í bréfi sem rannsóknarlögreglumaðurinn ritaði 

ríkislögreglustjóra af því tilefni mótmælti hann fyrirhugaðri ákvörðun með vísan til þess að 

rannsókn málsins væri ekki lokið, enda hefði framburður kærenda tekið breytingum frá því 

ávirðingar á hendur honum hefðu komið fyrst fram og framburður annarra vitna stangaðist 

verulega á um staðreyndir. Í álitsgerðinni tekur nefndin fram að ekki verði fallist á að hvers 

kyns ásakanir um að lögreglumenn hafi framið refsivert brot nægi til þess að grunur teljist 

falla á þá í skilningi ákvæðisins. Í þessu máli hafi hins vegar legið fyrir lögregluskýrslur sem 

teknar voru kærendum og skýrslur þeirra fyrir dómi, framburður kærða hjá lögreglu sem og 

skýrslur 12 annarra vitna sem þekktu til kærenda. Því verði talið að atvik og fyrirliggjandi 

gögn hafi nægilega leitt í ljós að grunur hafi verið um refsiverða háttsemi og þannig hafi verið 

uppfyllt fyrra skilyrði 2. málsliðar 3. mgr. 26. gr. Í N27 2. ágúst 2002 (3/2002) voru atvik þau 

að lögregluvarðstjóri, sem var í launalausu leyfi, var staðinn að ólöglegum akstri bifreiðar þar 

eð samkvæmt skráningu áttu númer bifreiðarinnar að vera innlögð.  Bifreiðin var hins vegar í 

eigu konu varðstjórans, sem einnig átti aðra bifreið sem svo var ástatt um. Í tilkynningu 

ríkislögreglustjóra um lausn úr embætti um stundarsakir sagði meðal annars:  

 
Grunur leikur á að þér og/eða eiginkona yðar hafið notað báðar framangreindar bifreiðar með 
áfestum skráningarmerkjum þrátt fyrir að þær hafi verið teknar af skrá. [...] Grunur leikur á að 
þér hafið látið taka bifreiðarnar af skrá til að komast undan greiðslum tryggingaiðgjalda, 
þungaskatts og bifreiðagjalda af þeim. Lögreglustjórinn í Reykjavík, sem fer með forræði á 
rannsókn máls yðar, hefur gert Ríkissaksóknara grein fyrir málinu með bréfi, dags. 26. febrúar 
sl. [...] Störf yðar hjá umferðardeild felast í eftirliti með akstri, búnaði og skráningu ökutækja 
þar á meðal að fylgjast með hvort ökutæki séu með skráningarmerkjum og tryggð 
skyldubundinni ábyrgðartryggingu ökutækja og þykja meint brot yðar alvarlegri fyrir þær sakir. 
 

Nefndin féllst á tilvitnaðar röksemdir og tók fram að sekt starfsmanns þyrfti ekki að hafa verið 

staðfest með dómi eða sektargerð eða ákæra verið gefin út til þess að stjórnvald gæti ákveðið 
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lausn um stundarsakir á grundvelli síðari málsliðar 3. mgr. 26. gr. stml. Erfitt er að gefa 

frekari leiðbeiningar en þær sem óbeint má álykta af  framangreindum dæmum um hvaða 

lágmarksskilyrði hinn títtnefndi grunur þarf að uppfylla. Til að mynda má ætla að slíkt sé að 

einhverju leyti háð því starfi sem um ræðir sbr. einnig það sem áður hefur verið sagt um 

vammleysisskyldu ríkisstarfsmanna.     

 Varðandi síðara skilyrðið, um að háttsemi hins brotlega varði réttindamissi, er rétt að rifja 

upp ákvæðið sem það vísar til. Í 1. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga segir svo:  

 
Nú fremur opinber starfsmaður refsiverðan verknað og má þá í sakamáli á hendur honum svipta 
hann heimild til að rækja starfann, ef hann telst ekki lengur verður eða hæfur til þess.  
 

Í álitsgerðum nefndarinnar er gengið út frá þessu orðalagi og leitast við að meta hvort brotið 

sé þess eðlis að embættismaður teljist ekki lengur verður eða hæfur til þess. Í N27 6. febrúar 

2003 (6/2002), sem fyrr var getið, var rökstuðningur nefndarinnar á þá leið að meint 

kynferðisbrot væru ósamboðin lögreglumanni og til þess fallin að veikja traust almennings á 

störfum hans og lögreglunni almennt, héldi hann áfram störfum. Með þeim, ef sönn reyndust, 

hefði hann gengið það nærri siðferðislegum orðstír sínum og því trausti sem brotaþolar og 

aðrir þurfi að geta haft á lögreglu,  að ríkislögreglustjóranum hafi ekki verið unnt að hafa hann 

áfram í starfi. Yrði því ekki hjá því komist að telja að slík háttsemi hefði í för með sér 

sviptingu réttinda. Í N27 2. ágúst 2002 (3/2002) var einnig vísað til þess að brot þess 

lögreglumanns sem í hlut átti væru honum ósamboðin og að í ljósi starfssviðs við löggæslu á 

vettvangi umferðarmála væru þau sérlega alvarleg. [Skáletranir höfundar]. Í N27 16. 

desember 2008 (1/2008)  (sóknarprestur) vísaði nefndin meðal annars til eðlis brotsins: „Yrði 

sóknarprestur sakfelldur fyrir að hafa framið kynferðisbrot gagnvart börnum í kirkjulegu starfi 

verður að fallast á að hann teldist ekki verður eða hæfur til að gegna starfinu áfram í skilningi 

1. mgr. 68. gr. hegningarlaga. [...] skiptir ekki máli í þessu tilliti hvort brotið teljist vera 

minniháttar, hér nægir að vísa til eðlis þeirra brota sem ákært var fyrir.“ Þetta sama sjónarmið 

birtist einnig í N27 17. mars 2006 (1/2006)  þar sem segir:  „Leggur nefndin þannig mat á 

skilyrðið út frá því hvert er eðli hins ætlaða brots.“ Þau dæmi sem hér hafa verið nefnd falla 

prýðilega að þeirri meginstefnu að í almenn hegningarlög sé skipað hinum veigameiri og 

rótgrónum brotum sem fylgt hafa mannlegu samfélagi frá alda öðli. Þau brjóti oftar en ekki 

gegn trúar- og siðferðisreglum og gegn almennri siðferðisvitund.213 

 

                                                 
213 Sbr. Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 18. 
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6.4  Dómur genginn um réttindasviptingu 

Heiti kaflans vísar til 1. mgr. 29. gr. og 1. mgr. 45. gr. stml. um að ríkisstarfsmanni skuli víkja 

úr embætti að fullu  eða víkja úr starfi ef hann hefur með fullnaðardómi verið sviptur rétti til 

að gegna starfanum. Ákvæðin eru skýr og vart er að sjá að vafi getið leikið á um túlkun. 

Höfundi er ekki kunnugt um að reynt hafi á þessi ákvæði fyrir dómstólum. Hins vegar má 

benda á  Hrd. 15. maí 2008 (539/2007) til samanburðar.  Í því máli var lögmaður sviptur 

lögmannsréttindum  á grundvelli 68. gr. almennra hegningarlaga, nánar tiltekið skv. 2. málsl. 

2. mgr. þeirra. Hafði hann gerst sekur um kynferðisbrot gegn ungum stúlkum og segir í 

dóminum að brot hans sé stórfellt og yrði  ótvírætt að telja að hann sé ekki verður til að rækja 

þann starfa að vera héraðsdómslögmaður eða njóta þeirra réttinda. Vegna samsvörunar við 

ákvæði 1. mgr. 68. gr. hegningarlaga, að því er varðar vammleysi, má slá því föstu að ef 

viðkomandi hefði verið ríkisstarfsmaður hefði hann verið dæmdur til sviptingar á rétti til að 

gegna starfinu.  Í öðrum málslið beggja ákvæðanna, 1. mgr. 29. gr. og 1. mgr. 45. gr., segir 

ennfremur:  

 
Nú hefur starfsmaður verið sviptur þeim rétti með dómi í héraði, og skal þá í þeim dómi kveða á 
um hvort það ákvæði hans skuli þegar koma til framkvæmdar eða fresta því þar til ráðið verður 
hvort honum skuli skjóta til æðra dóms eða þar til úrlausn æðra dóms er fengin. 
 

Ætla má að úrlausnir dómstóla um þetta efni  ráðist fyrst og fremst af mati á fyrirséðum 

neikvæðum afleiðingum þess að starfsmaðurinn láti ekki þegar af starfi, en um þetta verður 

ekki fjallað frekar.    

 

6.5  Skilyrði játningar 

„Skilyrði játningar“ vísa til ákvæða 3. mgr. 29. gr. stml. og 2. mgr. 45. gr. stml, þar sem mælt 

er fyrir um að skylt sé að víkja ríkisstarfsmanni, hvort sem er embættismanni eða almennum 

starfsmanni, frá að fullu hafi hann játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem ætla 

má að hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. alm. hegningarlaga. Í UA 13. október 

1998 (2127/1997), sem fjallað var um í kafla 5.5.5, kemur fram að ekki sé að mati 

umboðsmanns unnt að lögjafna frá þessum ákvæðum hafi játning ekki átt sér stað. Ástæða er 

hins vegar til að víkja nánar að þeim kröfum til sjálfrar játningarinnar sem gera ber. Lítum á 

tvö mál sem umboðsmaður Alþingis hefur fjallað um.  

 
UA 15. apríl 2005 (4187/2004) Kvörtun aðila laut að því að tollstjórinn í Reykjavík hefði 
þvingað viðkomandi til þess að segja upp starfi vegna ætlaðra brota. Kom fram í skýringum 
tollstjóra að játning brota hefði komið fram á fundi með starfmanninum og að þau hefðu verið 
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þess eðlis að varða sviptingu réttinda.  Umboðsmaður taldi orðalag 2. mgr. 45. gr. stml. gefa til 
kynna að yfirlýsing starfsmanns um háttsemi þyrfti að fela í sér viðurkenningu að hafa gert það 
sem hann er sakaður um og að sú háttsemi sé refsiverð. Ennfremur að slík játning yrði a.m.k. að 
hafa verið gefin við aðstæður þar sem starfsmaðurinn mætti gera sér grein fyrir að hann væri 
grunaður um refsiverða háttsemi svo sem fyrir lögreglu eða dómi.  Þá segir: 
 
„Að því marki sem hugsanlega kann að koma til greina að fallast megi á að yfirlýsing 
starfsmanns, sem gefin er fyrir öðrum starfsmönnum stjórnvalds, feli í sér að hann teljist hafa 
játað á sig refsiverða háttsemi í merkingu 2. mgr. 45. gr. laga nr. 76/1996, tel ég að það geti 
aðeins komið til álita ef skýrt liggur fyrir að hann megi gera sér grein fyrir eðli og þýðingu 
yfirlýsingarinnar og að fullt tillit sé tekið til réttaröryggis hans í málinu. Í samræmi við niðurlag 
2. mgr. 45. gr. verður enn fremur að gera kröfu um það að viðkomandi stjórnvald taki afstöðu til 
þess, áður en starfsmanninum er vikið úr starfi á þessum grundvelli, hvort ætla megi að sú 
háttsemi, sem telst refsinæm, hafi í för með sér sviptingu réttinda samkvæmt 68. gr. almennra 
hegningarlaga.  
 Ljóst er að A naut ekki réttarstöðu sakbornings á fundinum 16. febrúar 2004. Í skýringum 
tollstjóra til mín er því enn fremur lýst að tilgangur umrædds fundar hafi verið að fá skýringar 
hennar á þeim atvikum sem hér um ræðir en ekki að taka endanlega afstöðu til þess hvaða áhrif 
þau áttu að hafa á réttarstöðu hennar. Miðað við lýsingu tollstjóra og A á því sem fram fór á 
fundinum fæ ég heldur ekki séð að henni hafi verið bent á að hún væri grunuð um að hafa brotið 
gegn 249. gr. a almennra hegningarlaga, sem vísað er til í skýringum tollstjóra til mín, og hvaða 
skilyrði þyrftu að vera fyrir hendi til að brot á ákvæðinu teldust refsiverð, þ. á m. að það þyrfti 
að vera framið í auðgunarskyni, sbr. 243. gr. sömu laga. Þá verður ekki ráðið af fyrirliggjandi 
upplýsingum að henni hafi verið leiðbeint um það hvaða þýðingu talið var að yfirlýsing hennar 
hefði að lögum. Með hliðsjón af framangreindum atriðum tel ég ekki liggja fyrir að 
viðurkenning A um að hafa framkvæmt umræddar kennitölumerkingar í tekjubókhaldi ríkisins 
hafi falið í sér játningu um að hún hafi gerst sek um refsiverða háttsemi. Því fæ ég ekki séð að 
skilyrði 2. mgr. 45. gr. laga nr. 70/1996 fyrir því að unnt sé að víkja starfsmanni fyrirvaralaust 
frá störfum hafi verið uppfyllt í þessu tilviki.” 
 

 Í UA 31. október  2006 (4601/2005) voru atvik hliðstæð að því leyti að lögregluvarðstjóra var 

vikið úr embætti að fullu á grundvelli játningar í skilningi 3. mgr. 29. gr. sem hann var talinn 

hafa gefið yfirmönnum. Umboðsmaður vísaði til þeirra raka sem hann setti fram í  UA 15. 

apríl 2005 (4187/2004) og áréttaði að við skýringu á ákvæðinu bæri að hafa í huga að það 

felur ótvírætt í sér undantekningu frá þeirri meginreglu samkvæmt stml. að við frávikningu 

embættismanns skuli fyrst beitt lausn um stundarsakir og mál hans síðan lagt fyrir nefnd 

sérfróðra manna samkvæmt 27. gr. sömu laga sem meti hvort rétt sé að honum verði veitt 

lausn að fullu. Því yrði að skýra ákvæðið þröngt og taldi hann að stjórnvöld þyrftu að gæta 

sérstakrar varúðar við meðferð máls þegar þeim væri í lögum fengin heimild til að byggja 

ákvarðanir sínar á því að viðkomandi hafi játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi. 

Ákvörðun stjórnvalds um að víkja embættismanni úr starfi á grundvelli 3. mgr. 29. gr. stml.  

byggði á því að stjórnvaldið legði til grundvallar, að viðkomandi einstaklingur hefði gerst 

sekur um refsiverða háttsemi án þess að hann hefði átt þess kost að fá leyst úr málinu fyrir 

dómstól, sbr. 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar.  Einnig benti umboðsmaður að almennt væri 

það skilyrði þess, að um refsivert brot gegn almennum hegningarlögum nr. 19/1940 yrði talið 
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að ræða, að viðkomandi hefði framið brotið af ásetningi. Í þessu máli lægi fyrir yfirlýsing 

varðstjórans um að aldrei hefði staðið til að hagnýta bifreið sem við sögu kom án þess að 

endurgjald kæmi fyrir. Því hefði ekki verið rétt að líta svo á að varðstjórinn hefði játað að 

háttsemi hans hefði verið honum saknæm. Niðurstaða umboðsmanns varð því að lausn 

varðstjórans úr embætti hefði verið ólögmæt. Samkvæmt framangreindum álitum 

umboðsmanns Alþingis ber að túlka „játningu“ starfsmanns á þar tilgreindri refsiverðri 

háttsemi þröngt. Jafna má kröfum til sönnunar við þær sem gerðar eru til sönnunar atvika 

almennt fyrir dómi.  

 
6.6  Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um þær sérreglur sem eiga við um málsmeðferð þegar 

ríkisstarfsmaður brýtur gegn almennum hegningarlögum eða sérrefsilögum. Meðal annars var 

útskýrt með dæmum hvað fælist í „grun“ í skilningi 3. mgr. 26. gr. stml. og að margskonar 

athafnir í starfi og utan þess geta fallið undir skilyrði lagagreinarinnar um sviptingu réttinda. 

Einnig var leitt í ljós að mjög strangar kröfur verður að gera til þess að skilyrði um játningu 

starfsmanns, í skilningi 3. mgr. 29. gr. stml. og 2. mgr. 45. gr. stml. á refsiverðu athæfi sem 

varðað gæti réttindasviptingu skv. 68. gr. alm. hegningarlaga, teljist vera fyrir hendi. 
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7 Starfslokasamningar 

 
7.1  Inngangur 

Almennt byggir samningur á gagnkvæmum eða nátengdum viljayfirlýsingum milli tveggja 

eða fleiri aðila. Fela þær að jafnaði í  sér gagnkvæma efndaskyldu, þ.e. skylda eins er háð 

efndum annars.214  Hugtakið starfslokasamningur fellur undir þetta þótt vissulega sé það ekki 

fastmótað í íslenskum rétti.  Innan opinbers starfsmannaréttar er nærtækt að skilgreina það 

neikvætt út frá reglum starfsmannalaga á þann veg að um sé að ræða gagnkvæmt samkomulag 

starfsmanns og stjórnvalds (veitingarvaldshafa) um að starfsmaðurinn láti af starfi, þó án þess 

að vísað sé til ákvæða starfmannalaga um lausn frá embætti (VI. kafla) eða starfslok (X. 

kafla).  Að öðru leyti getur slíkur samningur eftir atvikum falið í sér greiðslur eða annan 

ávinning umfram það sem starfsmanninum ber skv. lögum og kjarasamningum.215 Margvísleg 

álitamál eru uppi varðandi samninga almennt á vegum stjórnvalda, meðal annars um mörk 

einkaréttarlegra samninga og samninga stjórnsýsluréttarlegs eðlis. Þar eru starfslokasamningar 

augljóslega ekki undanskildir. Því skal tekið fram að eftirfarandi umfjöllun er fyrst og fremst 

ætluð til glöggvunar á nokkrum meginatriðum enda má ljóst vera að ítarleg greining væri efni 

í aðra ritgerð.  

 
7.2  Almennar heimildir stjórnvalds 

Ein helsta grunnstoð samningaréttar er meginreglan um samningsfrelsi. Í henni felst heimild 

til þess að velja sér gagnaðila, frelsi um efni samnings eða löggernings og jafnframt frelsi til 

þess að ákveða hvort hann skuli gerður eða það látið hjá líða.216 Á hinn bóginn er ljóst að 

lögmætisreglan takmarkar samningsfrelsi stjórnvalda verulega.217 Á slík mörk reynir meðal 

annars þegar stjórnvöld velja að gera samning við aðila fremur en að taka 

stjórnvaldsákvörðun. Ekki verður talið að skilyrðislaust þurfi lagaheimild til slíks og kann það 

                                                 
214 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 84. 
215 Sjá einnig UA 29. nóvember 2007 (4962/2007) þar sem er „[...] gengið út frá að um sé að ræða samning um að 
starfsmaður láti af starfi, embætti eða almennu starfi, áður en hann hefur náð aldurshámarki eða tímabundin 
skipun eða ráðning er á enda, án þess að fylgt sé reglum laga nr. 70/1996 um starfslokin og þá eftir atvikum gegn 
fjárgreiðslu, t.d. launum í ákveðinn tíma eða annarri breytingu á starfskjörum starfsmanninum til hagsbóta, svo 
sem tímabundinni stöðuhækkun, sérverkefni eða auknum lífeyrisréttindum“ Í Hrd. 2004, bls. 1905 (366/2003) 
kemur t.d. fram að ráðuneytisstjóri, sem kom að gerð starfslokasamnings, bar fyrir rétti að hann hafa litið svo á 
við gerð hans, „[...] að stefnandi ætti að fá að njóta þeirrar hækkunar, sem samningurinn fól í sér umfram þau 
laun, sem hann áður hafði fengið, þ.e.a.s. mismun fyrri launa og þeirra, sem samningurinn veitti honum, án þess 
að skilgreint hafi verið, hvað fælist í eldri launum í þessu tilliti. Hann hafi viljað gera vel við stefnanda, svo að 
allir mættu vel við una.“ 
216 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
217 Sjá t.d. Jørgen Nørgaard, Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, bls. 130.  
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einnig að vera háð því stjórnsýslusviði um ræðir.218 Ennfremur skiptir máli hvort um 

íþyngjandi stjórnvaldsathöfn er að ræða eða íhlutun í réttindi borgarans sem njóta verndar 

samkvæmt almennum lögum eða stjórnarskrá sbr. t.d. UA 28. mars 1996 (1319/1994) og UA 

7. apríl 2008 (4917/2007).219 Nefna má ráðningarsamninga ríkisstarfsmanna til dæmis um að 

margvíslegar lagareglur setji skorður við efni samnings.  

 Engin ákvæði um starfslokasamninga er beinlínis að finna í starfsmannalögunum eða 

öðrum lögum. Nokkrum vafa er því undirorpið hversu trausta lagaheimild stjórnvald hefur til 

þess að gera starfslokasamning af því tagi sem hér ræðir. Til að mynda hefur 

fjármálaráðuneytið látið í ljósi þá afstöðu að ekki sé unnt án sérstakrar lagaheimildar að gera 

starfslokasamninga við ríkisstarfsmenn og að forstöðumönnum ríkisstofnana sé því ekki 

heimilt að taka ákvörðun um gerð slíkra starfslokasamninga.220 Að þessu leyti er hugsanlegt 

að greina á milli annars vegar heimildar til þess að gera slíkan samning og hins vegar 

efndaskyldu ríkisins þegar samningur liggur fyrir jafnvel þótt í óleyfi sé.  Hvað sem því líður 

hafa slíkir samningar verið gerðir og af þeirri réttarframkvæmd sem til staðar er virðist sem 

gildi þeirra ráðist einkum af þrennu; að fjárheimildir til efnda séu eða verði fyrir hendi, að 

gætt sé reglna stjórnsýsluréttar við undirbúning þeirra og að þeir fari ekki í bága við réttindi 

starfsmanns að öðru leyti.  

 
Hrd. 2003, bls. 115 (343/2002). Skólameistari framhaldsskóla gerði samning við kennara sem 
hafði starfað við skólann samkvæmt ótímabundnum ráðningarsamningi. Samningurinn kvað á 
um bótagreiðslu við starfslok sem greiða skyldi í einu lagi og jafngilti 24 mánaða launum. Ríkið 
hafnaði greiðsluskyldu á þeim forsendum að samningurinn væri ekki skuldbindandi fyrir 
ríkissjóð, þar sem sérstök heimild í fjárlögum eða fjáraukalögum hefði þurft að koma til vegna 
þeirrar eingreiðslu, sem kveðið er á um í samningnum, sbr. 41. gr. stjórnarskrárinnar og 21. gr. 
og 44. gr. laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins. Fram kemur í héraðsdómi að skólinn átti ekki 
rekstrarafgang til að efna samninginn án sérfjárveitingar. Í dómi Hæstaréttar er meðal annars 
vísað til 49. gr. laga nr. 88/1997 um að forstöðumenn og stjórnir ríkisaðila beri ábyrgð á því að 
fjárhagsráðstafanir þeirra séu í samræmi við heimildir, og að samkvæmt 1. mgr. 21. gr. þeirra 
laga, skuli leitað heimilda fyrirfram til greiðslna úr ríkissjóði, eftirgjafar krafna og til að gera 
hvers konar samninga um fjárhagslegar skuldbindingar fyrir ríkissjóð og ríkisstofnanir. Sé það í 
samræmi við 41. gr. stjórnarskrárinnar, en samkvæmt henni megi ekkert gjald greiða af hendi, 
nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum. Þá segir að nauðsynlegt hefði verið að 
afla sérstakrar heimildar í fáraukalögum fyrir árið 2001 eða fjárlögum fyrir árið 2002, sbr. 
ákvæði laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins. Ennfremur er tekið fram í dóminum að þar eð 

                                                 
218 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 142. Í Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret – Almindelige 
emner, bls. 104 eru nefnt til dæmis um ólík sjónarmið eftir stjórnsýslusviðum að óhjákvæmilegt sé að lögregla 
beiti stundum boðum og bönnum en aftur á móti sé viðurkennt að hægt sé að gera samning við fasteignareiganda 
í stað þess að beita lagaheimild til eignarnáms. Einnig má nefna að umboðsmaður Alþingis vísar til þessara 
sjónarmiða í UA 7. apríl 2008 (4917/2007) sem snýst um bætur vegna sauðfjárniðurskurðar.  
219 Fyrrnefnda málið kom til vegna kvörtunar yfir því að Lánasjóður íslenskra námsmanna krafðist nýs 
ábyrgðarmanns á tilteknum námslánum vegna andláts fyrri ábyrgðarmanns. Heimild til slíkrar kröfu var ekki að 
finna í lögum og taldi umboðsmaður að þar sem umrædd lán féllu undir lögbundna starfsemi lánasjóðsins og 
lántakandi gæti ekki vikið sér undan skilyrðum lánasjóðsins, gæti hann ekki sett slíkt frekara skilyrði einhliða.  
220 Sjá bréf ráðuneytisins sem vísað er til í UA 29. nóvember 2007 (4962/2007). 
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báðir aðilar samningsins nutu aðstoðar lögmanna hefði þeim mátt vera ljóst að 
skuldbindingargildi hans var háð því að aflað yrði sérstakrar fjárheimildar. Niðurstaðan varð 
samkvæmt framangreindum rökum að ríkið var sýknað af kröfu kennarans um efndir 
samningsins.  
 

 Í Hrd. 2006, bls. 4128 (503/2005) varð öndverð niðurstaða. Þar var deilt um 

skuldbindingargildi tiltekins atriðis í starfslokasamningi sem Lánasýsla ríkisins hafði gert við 

starfsmann. Hafði forstjóri Lánasýslunnar gefið loforð um að lífeyrisréttindi starfmannsins 

yrðu með tilteknum hætti umfram almennar viðmiðanir. Við mat á því hvort forstjóranum 

hefði verið heimilt að binda stofnunina með þessum hætti leit Hæstiréttur annars vegar til þess 

að aðdragandi og efni hins umdeilda atriðis hefði verið þannig að starfsmaðurinn mátti treysta 

því að loforðið yrði efnt. Hins vegar að lánasýslan hefði að lögum sérgreinda tekjuliði og 

skyldu launatekjur starfsmanna meðal annars greiðast af þessum tekjum stofnunarinnar.  Því 

hefði starfsmanninum hvorki verið ljóst að formlegrar heimildar væri þörf né að hennar yrði 

ekki aflað, væri hennar talin þörf. Báðar þessar forsendur eru frábrugðnar þeim aðstæðum sem 

uppi voru í fyrrgreindum menntaskóladómi. Í UA 29. nóvember 2007 (4962/2007) víkur 

umboðsmaður Alþingis að hinum gagnstæðu niðurstöðum þessara dóma. Þar segir meðal 

annars:  

 
Í samræmi við þær niðurstöður er ljóst að ekki er útilokað að sérákvæði í lögum um fjármál 
einstakra stofnana leiði til þess að starfslokasamningur sem forstöðumaður hefur gert við 
fyrrverandi starfsmann ríkisins, m.a. um fjárgreiðslur, sé bindandi fyrir ríkið. Þá tel ég rétt að 
minna á að eins og nú er staðið að tilgreiningu útgjalda einstakra stofnana í fjárlögum er almennt 
ekki um að ræða sérgreiningu á einstökum útgjöldum þannig að það er viðfangsefni 
forstöðumanns og stjórnenda að ráðstafa þeim til að mæta kostnaði við rekstur viðkomandi 
stofnunar. Það kann því að vera vandkvæðum bundið fyrir starfsmann ríkisins sem semur við 
forstöðumann um starfslok sín og tilheyrandi greiðslur að átta sig á því að ekki sé fyrir hendi 
heimild í fjárlögum til að efna þær fjárskuldbindingar sem felast í samningnum. 
 

  Í næsta kafla verður hugað nánar að þeim takmörkunum sem almennar og eftir atvikum 

óskráðar221 reglur stjórnsýsluréttar setja stjórnvöldum við undirbúning og gerð 

starfslokasamninga.  

 

 

 

 

                                                 
221 Með þessu er vísað til þess að stjórnsýslulögin (hinar skráðu reglur) gilda fyrst og fremst þegar teknar eru 
stjórnvaldsákvarðanir en aðeins í afmörkuðum tilvikum er hægt að jafna samningi við stjórnvaldsákvörðun. Hins 
vegar eru ýmsar reglur stjórnsýslulaga byggðar á óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttar sem hafa víðtækara 
gildissvið en stjórnsýslulögin. (Sjá t.d. Pál Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 41). 
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7.3  Takmarkandi þættir 

7.3.1 Yfirlit 

Markmið samnings sem stjórnvald á aðild að hlýtur að falla að hinu lögmælta hlutverki þess. 

Fræðimenn hafa fært rök fyrir því að slík samningsgerð lúti þar með fjölmörgum réttarreglum 

stjórnsýsluréttarins.222  Í UA 19. febrúar 1998 (2264/1997) er komið inn á þetta efni. Þar segir:  

 
Með hliðsjón af hlutverki stjórnvalda, þeim lögbundnu starfsskyldum, sem hvíla á opinberum 
starfsmönnum, eðli þeirra verkefna, sem stjórnvöld hafa með höndum, svo og þeirri sterku 
samningsstöðu, sem stjórnvöld hafa yfirleitt í krafti lögmæltrar stöðu sinnar og opinberra 
fjárveitinga, er ljóst, að staða forstöðumanns opinberrar stofnunar og eiganda einkafyrirtækis er 
ekki hin sama við gerð einkaréttarlegra samninga. Þegar kemur að samningagerð, getur 
forstöðumaður ríkisstofnunar í krafti þeirra „valda“ og áhrifa, er opinber staða hans veitir honum, 
ekki hagað ákvörðunum við samningagerð að eigin vild svo sem eigandi einkafyrirtækis gæti oft 
gert. Þarf því ekki að koma á óvart, að það vald, sem starfsmenn ríkisins hafa til að semja um 
ráðstöfun á opinberu fé með einkaréttarlegum samningum, sé bundið af kröfum 
stjórnsýsluréttarins um að samningar séu byggðir á málefnalegum sjónarmiðum, enda er 
markmið slíkra samninga beint eða óbeint að rækja lögmælt hlutverk stjórnvalda. 
 

Með hinum  tilvitnuðu orðum áréttar umboðsmaður að réttmætisreglan, sem felur í sér að  

matskenndar ákvarðanir stjórnvalda verði að byggja á málefnalegum sjónarmiðum 

eingöngu,223 gildi um ákvarðanir við samningagerð.  Meðal annarra reglna stjórnsýsluréttar, 

sem slá má föstu að gildi um alla samninga sem stjórnvöld gera, starfslokasamninga sem aðra 

og undirbúning þeirra, eru reglur um valdmörk stjórnvalda, leiðbeiningarskylda, 

rannsóknarregla, jafnræðisregla, meðalhófsregla og reglan um bann við misbeitingu valds við 

val á leiðum til úrlausnar máls.224 Verður í næstu köflum fjallað nánar um tengsl reglnanna við 

starflokasamninga, þó ekki um rannsóknarregluna og valdmörk stjórnvalda enda er það 

síðastnefnda utan marka ritgerðarinnar svo sem getið var inngangi hennar.   

 

7.3.2 Leiðbeiningarskylda 

Í UA 15. apríl 2005 (4187/2004), sem reifað er í kafla 6.5, kemur fram að tollstjóri gerði 

samkomulag við starfsmann (konu) um að hin síðarnefnda segði sjálf starfi sínu lausu eftir að 

uppvíst varð um brot í starfi. Í álitinu segir umboðsmaður, að miðað við lýsingu aðila á því sem 

fram fór á fundi þeim er þessi tilhögun var fastmælum bundin, yrði ekki séð að konunni hefði 

verið bent á að hún væri grunuð um að hafa brotið gegn þar til greindu ákvæði almennra 

hegningarlaga og hvaða skilyrði þyrftu að vera fyrir hendi til að brot á ákvæðinu teldust 
                                                 
222 Sjá t.d. Pál Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 193. 
223 Sbr. t.d. eftirfarandi ummæli í Hrd. 10. maí 2007 (647/2006): „Þótt ákvörðun um þetta ráðist þannig að 
meginstefnu af mati stefnda eru valinu settar skorður af grunnreglum stjórnsýsluréttar, þar með talinni 
réttmætisreglunni, en samkvæmt henni verða stjórnvöld ávallt að byggja matskenndar ákvarðanir á 
málefnalegum sjónarmiðum.“ 
224 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 194. 
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refsiverð. Þá yrði ekki ráðið af fyrirliggjandi upplýsingum að henni hafi verið leiðbeint um það 

hvaða þýðingu talið var að yfirlýsing hennar hefði að lögum. Samkvæmt því er ljóst að 

leiðbeiningarskyldu tollstjóra var ábótavant við meðferð málsins, hvað sem leið lögmæti 

samkomulagsins að öðru leyti.  

 Í  Hrd. 2000, bls. 468 (357/1999) var deilt um starfslokasamning sem Landsbanki Íslands 

gerði við starfsmann, en á þeim tíma var Landsbankinn ríkisbanki. Þegar samningurinn var 

gerður lá fyrir að starf viðkomandi yrði lagt niður. Samkvæmt því hefði átt að fara um réttindi 

starfsmannsins skv. 5. mgr. ákvæðis til bráðabirga í starfsmannalögum, þ.e. honum báru 

biðlaun í 12 mánuði í samræmi við starfsaldur. Leitt var í ljós að bankastjóri hafði boðið 

starfslokasamninginn „[...] í því skyni að spara í rekstri bankans“ og bauð því starfsmanninum 

ekki upp á eins góð kjör og ef hann hefði verið látinn njóta lögmæltra biðlauna. Ekki þótti 

sannað að beitt hefði verið ólögmætri nauðung.  Þá segir í  dóminum:  

 
Hins vegar var bankastjórn Landsbankans við gerð hans að firra sig nokkrum greiðslum sem ella 
hefðu hlotist af því að leggja stöðu hans niður. Mátti stjórninni vera ljóst að áfrýjandi gerði sér 
ekki fulla grein fyrir stöðu sinni, er hann ritaði undir starfslokasamninginn rétt áður en hann og 
lögmaður hans áttu boðaðan fund með bankastjóra. Naut hann ekki samráðs við lögmanninn við 
undirritun samningsins. Verður í ljósi aðdraganda og aðstæðna að telja ósanngjarnt í skilningi 
36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, sbr. lög nr. 11/1986, að 
áfrýjandi skuli vera bundinn af samningnum. Verður að víkja honum til hliðar að hluta. 
 

Af hinum tilvitnuðu orðum er fullljóst að leiðbeiningar af hálfu Landsbankans voru ekki sem 

skyldi við undirbúning samningsins. Í Hrd. 2003, bls. 115 (343/2002), sem reifaður er í kafla 

7.2, var hið gagnstæða uppi. Þar segir meðal annars í dómsforsendum:  

 
Samkvæmt framansögðu þurfti að afla sérstakrar heimildar í fjáraukalögum fyrir árið 2001 eða 
fjárlögum fyrir árið 2002 vegna starfslokasamningsins. Mátti báðum aðilum samningsins vera 
það ljóst, en þeir nutu aðstoðar lögmanna. 
 

Verður ekki betur séð en Hæstiréttur hafi með þessum orðum vísað til þess að skortur á 

leiðbeiningu um skuldbindingargildi samningsins kæmi ekki til álita eins og ástatt var.  

 Af framangreindum dæmum má greinilega ráða, að stjórnvöld eru bundin af því að 

leiðbeina starfsmanni um réttarstöðu og lagaleg atriði að öðru leyti, er það leitar hófanna um 

starfslokasamning. Jafnframt má ljóst vera að leiðbeiningarskortur er nátengdur og stundum 

hluti af því að misbeita valdi við val á leið til úrlausnar máls, en um bann við slíku ræðir nánar 

í kafla 7.3.5. 

 



 112 

7.3.3 Jafnræðisregla 

Samræmi í lagatúlkun og lagabeitingu er kjarni jafnræðis. Að vissu leyti er villandi að tala um 

jafnræðisreglu í eintölu, enda er miklu fremur um heilt litróf að ræða svo sem Páll Hreinsson 

hefur sett í orð.225 Eitt tilbrigði jafnræðisreglna, sem ætla má að skipti verulegu máli í 

sambandi við starfslokasamninga, er það Páll nefnir „jafnrétti til þess að fá að taka þátt í 

samkeppni um takmörkuð gæði“226 og er sú nafngift gagnsæ og þarfnast varla skýringa. Að 

því leyti sem starfslokasamningar hafa að geyma ákvæði um ávinning til handa starfsmanni 

umfram það sem leiðir af lagalegum réttindum hans hlýtur reglan að koma til álita sbr. 

grundvallarsjónarmiðið um samræmi, þ.e. að stjórnvaldi beri að leysa úr sambærilegum 

málum á grundvelli sömu sjónarmiða og með sömu áherslum. Hafi stjórnvald gert 

starfslokasamning við starfsmann A, sem fól í sér tiltekinn ávinning fyrir A, kann hann að 

verða fordæmi sem starfsmaður B gæti síðar vísað til með tilkalli til álíka hagstæðs samnings 

sér til handa.  

 Meintir hagsmunir stjórnvalds af því að gera ívilnandi starfslokasamning gætu verið að 

leysa tiltekin vandamál á vinnustað, bundin viðkomandi starfsmanni, sem því hefði ekki tekist 

eða fundist fært að leysa eftir þeim leiðum sem starfsmannalögin bjóða.227 Hættan er hins 

                                                 
225 Sbr. Pál Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 340. 
226 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna“, bls. 361. 
227 Sem dæmi um þetta í reynd má nefna starfslok skólameistara á árið 2006. Í bréfi menntamálaráðuneytis 
sumarið 2005 var Félagsvísindastofnun HÍ falið að gera úttekt á stjórnunarháttum og samskiptum innan skólans. 
Í bréfinu segir m.a.: „Markmið úttektarinnar er að fá yfirsýn og greina þann samskiptavanda og óeiningu sem 
skapast hefur innan skólans og leggja fram raunhæfar tillögur um það hvernig úr þeim vanda verði leyst.“ Í 
skýrslu sem starfshópur á vegum Félagsvísindastofnunar skilaði í nóvember sama ár var gerð tillaga til lausnar. 
Síðan segir í skýrslunni: „Ef sáttaleiðin gengur ekki, verður að gera róttækar breytingar á starfsliði skólans. Þá er 
ástæða til að taka alvarlega vísbendingar um að rekja megi yfirstandandi deilu til þess að hluti starfsmanna hafi 
verið í kerfisbundinni andstöðu við skólameistara í næstum fjögur ár. Verði skólameistari að víkja í slíkum 
aðgerðum verður að tryggja að næsti skólameistari lendi ekki í sama vanda. Slíkt verður ekki gert nema 
viðkomandi kennarar láti af störfum við skólann.“ (Sjá Friðrik H. Jónsson o.fl.: Starfsumhverfi Menntaskólans á 
Ísafirði 2005, bls. 9 og 70.)  

Í Morgunblaðsfrétt 27. febrúar 2006 er haft eftir skólameistara að hún hafi ekki getað annað en sagt upp 
störfum. Þar er jafnframt vísað til yfirlýsingar skólameistara sem birt var við hlið fréttarinnar, þar sem segir að 
hún hafi ákveðið að óska ekki endurskipunar er fimm ára skipunatíma lyki 31. júlí það ár, heldur væri óskað 
lausnar frá þeim tíma „[...] í þeirri von að takast megi að leysa þennan mikilvæga vinnustað úr þeim 
heljargreipum ófriðar sem honum hefur verið haldið í undanfarin misseri.“ (Sjá „Telur að uppsögn sé 
óumflýjanleg í ljósi aðstæðna“, bls. 10).  

Í skriflegu samkomulagi skólameistarans og menntamálaráðherra um starfslokin, dagsettu 23. feb. 2006,  
kemur fram að það sé gert í tilefni ákvörðunar skólameistarans um að óska ekki eftir áframhaldandi skipun í 
embætti skólameistara. Samkomulagið, sem var í tvennu lagi, fól í sér loforð um full laun skólameistara frá 
lokum skipunartíma 31. júlí 2006 til 30. júní 2009. Ennfremur að frá 1. jan. 2007 til 31. des. 2008 skyldi 
skólameistarinn sinna verkefnum á vegum Háskóla Íslands. (Sjá annars vegar „Samkomulag“ og „Samkomulag 
um verkefnavinnu á vegum Háskóla Íslands“ milli fyrrnefndra aðila.) Ekki verður séð af samkomulaginu að 
vinnuframlag sé áskilið þá 11 mánuði sem eru utan vinnutímabils í þágu HÍ. Ennfremur verður vart annað ráðið 
af aðdraganda, tímasetningu  og innihaldi samninganna tveggja en að þeir séu gerðir að frumkvæði 
menntamálaráðherra. Má þar benda á að samkvæmt síðarnefnda samningnum ábyrgist menntamálaráðuneytið 
greiðslu launa og er greiðsluaðili. Vert er að benda á, vegna hinnar tilteknu forsendu að skólameistari hafi ekki 
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vegar sú, að með því sé mismunað síðar þeim sem ekkert hafa til saka unnið og býðst ekki 

samskonar ívilnun kjósi þeir að láta af starfi.  

 Vert er að benda á að í inngangi UA 29. nóvember 2007 (4962/2007) víkur umboðsmaður 

að því að meðal álitaefna sem uppi hafa verið vegna starfslokasamninga sé „[...] hvort ekki 

beri að gæta jafnræðis milli starfsmanna, bæði um efni samninganna og hverjir eigi kost á 

þeim.“ Síðar í sama áliti er mikilægi jafnræðis áréttað með eftirfarandi orðum umboðsmanns:  

 
Ég tel því að síðustu rétt að leggja áherslu á að telji fjármálaráðuneytið að vald þess nái 
ekki til þess að koma á samræmi í framkvæmd ríkisins um starfslok, og þá til samræmis 
við þá afstöðu sem ráðuneytið hefur lýst í bréfi sínu til mín um að starfslokasamningar 
séu ekki heimilir, er ástæða til þess að leitað verði eftir afstöðu Alþingis til málsins 
þannig að ríkisstarfsmenn búi að þessu leyti við jafnræði nema Alþingi ákveði annað 
bæði um það hvort gerð slíkra samninga sé heimil og hvert megi þá vera efni þeirra. 
 

 Ennfremur má benda á mál þar sem umboðsmaður danska Þjóðþingsins taldi að ekki hefði 

verið gætt jafnræðis við starfslok.  

 
FOB 2000.77.  Tækniháskóli Danmerkur (DTU) ákvað að segja yrði upp fjórum kennurum árið 
1997. Ástæðan var sparnaðarkrafa meðal annars vegna þverrandi aðsóknar að skólanum. Meðal 
kennaranna sem urðu fyrir valinu var lektor í stærðfræði, sem þekktist tilboð skólans um að segja 
sjálfur upp starfi sínu gegn því að fá tiltekna launagreiðslu umfram þann rétt sem honum bar við 
slíka uppsögn.  Setti skólinn sjálfviljuga uppsögn sem skilyrði fyrir uppbótargreiðslunni.  Með 
því að gera slíkt samkomulag sneiddi skólinn hjá þeirri lögboðnu málsmeðferð sem ber að 
viðhafa við uppsögn en samkvæmt dönskum stjórnsýslulögum228 á starfsmaðurinn rétt til 
andmæla og stjórnvaldinu ber að láta í té rökstuðning samhliða ákvörðun án þess að um hann sé 
beðið sérstaklega. Taldi umboðsmaður að stjórnvaldi væri óheimilt að fara þannig að og benti 
ennfremur á, að sú mismunun, sem fælist í því að þeir sem tækju tilboði um að segja sjálfir upp, 
nytu fjárhagslegs ávinnings, væri ómálefnaleg og óréttmæt. Skólanum hefði borið, við þessar 
aðstæður,  að viðhafa sömu málsmeðferð óháð því hvort viðkomandi sagði sjálfviljugur upp 
starfinu eða var sagt upp af hálfu skólans. 229   

                                                                                                                                                         
óskað eftir áframhaldandi skipun, að ekki verður annað séð en að skipun skólameistara í embættið tímabilið 1. 
ágúst 2006 til 31. júlí 2011 hafi legið fyrir í lok janúar 2006, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 23. gr. stml.  

Þá má nefna annars konar „vandamál“ sem lýst er í UA 29. nóvember 2007 (4962/2007) þar sem 
utanríkisráðuneyti taldi út frá hagræðingar- og mannauðsstjórnunarsjónarmiðum eftirsóknarvert að gera 
samkomulag við tiltekna sendifulltrúa um að flýta starfslokum þeirra. Var sérstaklega vísað til þess að 
sendiherrum í utanríkisþjónustunni hefði fjölgað á skömmum tíma og því kynni að vera vandkvæðum bundið að 
finna sendiherrum með langan starfsaldur störf og verkefni við hæfi. 
228 Sjá 19., 22. og 24. gr. dönsku stjórnsýslulaganna („Forvaltningslov nr. 571 af 19/12 1985“). 

229 Í niðurlagi álitsins sagði orðrétt: „Efter min gennemgang af (A)’s sag finder jeg at kunne lægge til grund at 
hans ansøgning om afskedigelse alene skyldtes det økonomiske incitament, jf. hans breve af 14. og 22. maj 1997 
til DTU. DTU havde meddelt ham at han ikke kunne få en lige så fordelagtig fratrædelsesordning hvis 
universitetet måtte afskedige ham uansøgt. Denne forskelsbehandling mener jeg som nævnt var usaglig og 
uberettiget, og DTU burde derfor have orienteret ham om at hans sag ville blive behandlet efter samme 
fratrædelsesordning uanset om han ansøgte om afskedigelse eller blev afskediget uansøgt. Hvis (A) således var 
blevet vejledt om at han under alle omstændigheder ville være omfattet af samme fratrædelsesordning, fremgår 
det af sagen at han ikke ville have ansøgt om afskedigelse, men ønskede at DTU behandlede hans sag efter 
reglerne for uansøgt afskedigelse. På den baggrund må jeg anse det for en fejl at DTU behandlede (A)’s sag efter 
sagsbehandlingsreglerne for ansøgt afskedigelse.”  
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Í framangreindu máli beindist gagnrýni umboðsmannsins ekki að broti á jafnræði gagnvart 

möguleikum á sérstöku starfslokasamkomulagi heldur að því að efnisleg niðurstaða skyldi 

verða mismunandi í málum sem voru af nákvæmlega sömu rót runnin.  Þótt 

málsmeðferðarreglur í dönskum rétti séu frábrugðnar þeim íslensku við uppsagnir af þessu tagi 

eiga almennu sjónarmiðin um mismunun og réttaröryggi engu að síður við um íslenskar 

aðstæður.   

 

7.3.4 Meðalhófsregla 

Í  Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005), sem rætt er um frekar í kafla 7.3.5, var ráðherra talinn hafa 

brotið meðalhófsregluna með því að samkomulag um starfslok embættismanns hafi gengið 

lengra en nauðsyn bar til vegna þess markmiðs sem ráðherra hafði einsett sér. Um þetta segir í 

dóminum:  

 
Áfrýjandi byggir meðal annars á því að hún hafi, þegar vilji ráðherra lá fyrir, hreyft þeirri 
hugmynd að hún viki tímabundið úr starfi þar til Hæstiréttur hefði dæmt í máli Leikfélags 
Akureyrar. Í því máli væri um að ræða flókna lagalega stöðu og niðurstaðan ekki augljós. Þessu 
er ekki mótmælt af hálfu stefnda og í áðurnefndu sjónvarpsviðtali við ráðherrann var að þessu 
vikið. Svaraði hann spurningu fréttamanns efnislega á þann veg að eitt til tvö ár myndu líða þar 
til dómur Hæstaréttar lægi fyrir, sem væri langur tími fyrir Jafnréttisstofu að bíða í óvissu. Af 
hálfu stefnda hefur engum rökum verið stutt að ekki hefði mátt ná því markmiði að skapa frið um 
starfsemi Jafnréttisstofu með því að fara þá leið, sem áfrýjandi lagði til. Dómur Hæstaréttar var 
kveðinn upp sex mánuðum eftir áðurnefndan fund. Með því að ljúka málinu á þennan hátt í sátt 
við áfrýjanda hefði mátt ná því markmiði, sem að var stefnt, án þess að ganga svo harkalega fram 
gegn henni sem gert var. Var þannig ekki virt regla um meðalhóf við töku stjórnvaldsákvörðunar, 
sem ráðherra var bundinn af er hann tók afstöðu til þeirra kosta, sem voru fyrir hendi. 

 

Ljóst má vera að sú stjórnvaldsákvörðun sem vísað er til í dóminum er ákvörðunin um að 

áfrýjandi yrði að víkja úr starfi. Efnisinnihald samningsins markaðist af þeirri ákvörðun.   

 Niðurstaðan í Hrd. 2000, bls. 468 (357/1999), sbr. reifun í kafla 7.3.2, er annað dæmi til 

marks um að meðalhófs hafi ekki verið gætt við gerð starfslokasamnings. Af þessum tveimur 

dómum sést einnig að skil milli stjórnvaldsákvörðunar um að ljúka starfssambandi og innihalds 

samkomulags um starfslokin eru ekki ætíð glögg. Kemur þetta betur fram í næstu tveimur 

köflum.  

 

7.3.5 Reglan um bann við misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls 

Hér er um að ræða eina hinna óskráðu meginreglna stjórnsýsluréttar,  sem hefur einkum 

þýðingu við ákvörðun um efni matskenndrar stjórnvaldsákvörðunar. Í hnotskurn snýst reglan 

um það að stjórnvaldi er óheimilt, þegar það stendur frammi fyrir tveimur eða fleiri kostum, að 
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láta valið ráðast af því hvernig komast megi hjá fyrirhafnarmeiri og tímafrekari 

málsmeðferð.230 Á regluna getur hæglega reynt þegar stjórnvald veltir upp þeim möguleika að 

gera samkomulag um starfslok við tiltekinn starfsmann andspænis því að fara með starfslokin 

samkvæmt ákvæðum starfsmannalaga. Þess finnast dæmi, að vegna ávirðinga í starfi, hafi 

stjórnvald haldið að starfsmanni að segja upp starfi sínu í stað þess að beina málinu í farveg 

áminningar og hugsanlegrar uppsagnar.  Slíkt samkomulag er augljóslega viðurhlutaminna en 

það ferli sem mælt er fyrir um í starfsmannalögunum, sbr. umfjöllun í 5. og 6. kafla. Verða nú 

tekin dæmi til nánari skýringar á því sem stjórnvaldinu ber að gæta að við þessar aðstæður.  Í 

UA 19. desember 1989 (53/1988) er vísað til reglna eldri starfsmannalaga um lausn úr stöðu 

þar sem segir:  

 
Með því að gefa starfsmanni kost á að segja sjálfur upp starfi er vikið frá nefndum lagareglum. 
Þær reglur útiloka ekki fortakslaust, að starfsmanni sé gefinn kostur á að segja sjálfur upp starfi í 
tilefni af ákveðnum ávirðingum. Slíkir starfshættir eru hins vegar almennt til þess fallnir að rýra 
þau réttindi, sem ríkisstarfsmönnum eru fengin með lögum. Ég tel því, að það sé sérstök 
undantekning, ef stjórnvaldi sé að eigin frumkvæði rétt, að halda að starfsmanni þeim kosti að 
segja sjálfur upp störfum. Slíkt getur að mínum dómi aðeins komið til greina, þegar næsta 
ótvíræð lagaskilyrði eru til að veita starfsmanni lausn að fullu. 
 

Í ofangreindu máli taldi umboðsmaður ennfremur að slík lagaskilyrði hefðu ekki verið fyrir 

hendi og því hefði viðkomandi stjórnvaldi (samgönguráðuneytinu) ekki verið rétt að eiga 

frumkvæði að því að gefa starfsmanninum kost á að segja starfi sínu lausu. Í UA 2. maí 1994 

(927/1993) birtist nákvæmlega sama athugasemd en þar var kvartaði sýslumaður yfir því að sér 

hefði verið stillt upp við vegg með ótilhlýðilegum hætti og hann í raun verið þvingaður til þess 

að biðjast lausnar þegar í stað. Hafi honum hvorki gefist ráðrúm til né færi á að taka afstöðu til 

meintra ávirðinga. Mat umboðsmanns var hins vegar að atvik hefðu verið með þeim hætti að 

ekki yrði séð að ráðuneytið hafi gengið bersýnilega lengra en efni stóðu til, og segir orðrétt: 

„Tel ég, að ekki verði sagt, að sú niðurstaða ráðuneytisins hafi verið röng, að skilyrði væru 

fyrir hendi til að veita sýslumanni lausn frá störfum. Var því ekki óréttmætt að veita honum 

færi á því að biðjast sjálfur lausnar.“ Í UA 15. apríl 2005 (4187/2004), sem reifað er í kafla 6.5, 

áréttar umboðsmaður að fyrri sjónarmið sem vitnað er til að framan í álitunum tveimur eigi 

jafnt við eftir að núverandi starfsmannalög tóku gildi sem áður.  

Þá skal vikið að nýrri dómi, Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005), þar sem deilt var um 

starfslok embættismanns. Um var að ræða framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu sem jafnframt 

var formaður stjórnar Leikfélags Akureyrar og tók sem slík þátt í ráðningu nýs leikhússtjóra 

hjá leikfélaginu. Í áliti kærunefndar jafnréttismála frá sama ári var sú ákvörðun talin stangast á 

                                                 
230 Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls,“ bls. 186-187. 



 116 

við 1. mgr. 24. gr. þágildandi jafnréttislaga nr. 96/2000 og komst héraðsdómur að sömu 

niðurstöðu ári síðar. Í kjölfar dómsins átti jafnréttisstýra fund með félagsmálaráðherra og 

liggur fyrir að á fundinum lýsti ráðherra þeirri afstöðu að hún nyti ekki lengur trausts hans og 

lagði að henni að láta sjálf af störfum sem og varð.  Hálfu ári síðar sneri Hæstiréttur við 

niðurstöðu héraðsdóms og eftir það krafði jafnréttisstýra íslenska ríkið um bætur. Í 

Hæstaréttardómi vegna bótamálsins, Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005),  segir meðal annars: 

 
Miðað við það, sem fram er komið í málinu, verður að leggja til grundvallar að ástæða þess að 
ráðherra vildi ekki að áfrýjandi gegndi áfram embætti sínu hafi verið sú að gerðir hennar hjá 
Leikfélagi Akureyrar hafi verið ósamrýmanlegar stöðu hennar sem framkvæmdastjóri 
Jafnréttisstofu. Hafi því komið til álita að fyrir hendi væri brottvikningarástæða vegna háttsemi 
áfrýjanda utan starfs, sem ráðherra veigraði sér engu að síður við að beita. Þó að lög nr. 70/1996 
geri ráð fyrir að við aðstæður sem þessar skuli fara með málið í samræmi við 26. til 28. gr. 
þeirra er ekki unnt að útiloka að samkomulag geti náðst milli ráðherra og embættismannsins um 
að sá síðarnefndi óski sjálfur eftir því að verða leystur frá embætti í samræmi við 37. gr. 
laganna. Leiðir það til þess að ekki þarf að líta til þeirra sérstöku skilyrða fyrir frávikningu 
embættismanna, sem koma fram í 26. til 28. gr. Í ljósi almennra reglna stjórnsýsluréttar hljóta þó 
ákveðnar skorður að vera reistar við því að unnt sé að fara þessa leið.  
 Eins og málatilbúnaði stefnda er háttað eru engin efni til annars en að leggja til 
grundvallar lýsingu áfrýjanda á því hvernig samskipti hennar og ráðherra voru á áðurnefndum 
fundi. Hún naut þar ekki aðstoðar lögmanns og virðist hafa verið óviðbúin því að ráðherra 
óskaði eftir að hún bæðist þegar í stað lausnar. Lýsti ráðherra þessu yfir áður en henni hafði 
gefist ráðrúm til að gera grein fyrir afstöðu sinni og léði ekki máls á öðru en því að hún viki þá 
þegar úr starfinu. Í ljósi eindreginna yfirlýsinga ráðherra á fundinum mátti hún gera ráð fyrir því 
að henni væri ekki sætt í embættinu áfram í andstöðu við skýran vilja hans. Verður því að líta 
svo á að með þessu hafi hann stytt sér leið að settu marki með því að knýja áfrýjanda í reynd til 
að fallast á að láta af starfinu. Val ráðherra á leið til að leysa málið var ósamrýmanlegt þeirri 
meginreglu stjórnsýsluréttar að óheimilt sé að undirbúningur og úrlausn máls miði að því að 
komast hjá að fylgja lögboðinni málsmeðferð, sem ætlað er að tryggja réttaröryggi aðila. Með 
þessu og því að virða ekki reglu um meðalhóf í stjórnsýslu hefur ráðherra bakað stefnda 
skaðabótaskyldu gagnvart áfrýjanda. 
 

Þykir dómurinn vera í prýðilegu samræmi við þróun íslensks stjórnsýsluréttar síðustu tvo 

áratugi, meðal annars um tilvist og inntak meginreglunnar sem hann vísar til.231  

 

7.4  Nánar um réttaröryggi 

Samhljómur er með álitum umboðsmanns Alþingis og dómi Hæstaréttar, sem fjallað er um 

hér að framan í kafla 7.3.5, um að það að leiða starfslok ríkisstarfsmanna til lykta með 

samningi í stað þess að taka um þau ákvarðanir að loknum undirbúningi í samræmi við lög og 

reglur stjórnsýsluréttarins, bæði skráðar og óskráðar, dragi úr því réttaröryggi sem reglunum 

er ætlað að tryggja. Um þetta segir ennfremur í UA 29. nóvember 2007 (4962/2007) að reglum 

þessum sé „[...] líka ætlað að koma í veg fyrir að ákvarðanir um starfslok ríkisstarfsmanna 

                                                 
231 Sjá Róbert Spanó: „Dómur Hæstaréttar í máli fyrrerandi jafnréttisstýru“, bls. 445-446. 
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ráðist af duttlungum eða persónulegum sjónarmiðum viðkomandi forstöðumanns.“ Hættan á 

misbeitingu valds er ætíð fyrir hendi við þessar aðstæður, meira að segja þegar starfsmaðurinn 

óskar sjálfur lausnar. Ákvörðun stjórnvaldsins um að verða við slíkri beiðni telst almennt vera 

ívilnandi og þar með ekki þörf á að hún lúti sömu málsmeðferð og íþyngjandi ákvörðun. Þetta 

er þó aðeins að því gefnu að ekki leiki vafi á að starfsmaðurinn hafi tekið sína ákvörðun á 

réttum forsendum. Séu til dæmis vísbendingar um að hann hafi fengið villandi upplýsingar 

eða verið undir þrýstingi einhvers staðar frá má færa rök fyrir því að stjórnvaldinu beri að 

ganga úr skugga um slíkt áður en málið er leitt til lykta.232  Hér má t.d. vísa til FOB 2000.77 

sem reifað er í kafla 7.3.3. Þá getur óbeinn þrýstingur falist í því einu að ekki er jafnstaða með 

aðilum þar sem annars vegar er yfirmaður í umboði opinbers stjórnvalds og hins vegar 

undirmaður, sem oftar en ekki ætlar hinum fyrrnefnda að vera með allar reglur á hreinu. Sú 

aðstaða gerir erfiðara að greina milli þvingunar og athafna af frjálsum og fúsum vilja.233 

  Í álitsframkvæmd umboðsmanns danska Þjóðþingsins var um árabil byggt á sömu 

réttaröggissjónarmiðum og gætt hefur í þeim málum sem komið hafa til kasta umboðsmanns 

Alþingis og hérlendra dómstóla.234 Hins vegar kvað nokkuð við nýjan tón hjá Hæstarétti 

Danmerkur í tveimur dómum frá 16. nóvember 2004,235 sbr. eftirfarandi reifun annars þeirra. 

 
UFR 2005, bls. 616.  Í kjölfar þess að yfirmanni tæknideildar hjá sveitarfélagi var tilkynnt um 
fyrirhugaða uppsögn gerðu aðilar með sér samkomulag um starfslokin sem samkvæmt því áttu 
að vera að fullu til lykta leidd. Starfsmaðurinn höfðaði síðar mál gegn sveitarfélaginu og krafðist 
bóta vegna þess að farið hefði verið á svig við þær málsmeðferðarreglur sem ættu við um 
uppsagnir. Í forsendum Hæstaréttar kemur fram að ekki sé tekin afstaða til þess í lögum hvort 
slíkir starfslokasamningar eru heimilir. Með vísan til þess að samningar af því tagi hafi tíðkast 
um árabil sjái rétturinn ekki ástæðu til þess túlka lögin svo að þau leggi bann við samningum um 
starfslok opinberra starfsmanna. Þá taldi Hæstiréttur að samkomulag um starfslok félli ekki 
undir hugtakið „stjórnvaldsákvörðun“ eins og það væri afmarkað í dönsku stjórnsýslulögunum. 
Ennfremur sagði, að þótt almennt mætti ekki víkja frá lögboðinni málsmeðferð, hindraði það 
ekki að aðilar gerðu með sér starfslokasamning sem meðal annars fæli í sér uppgjör gagnvart 
hugsanlegum annmörkum á málsmeðferðinni í aðdraganda hans. Bent var á að starfsmaðurinn 
hefði notið aðstoðar stéttarfélags síns og að sveitarfélagið hefði uppfyllt trúnaðarskyldu við 
samningsgerðina. Niðurstaðan varð sýkna af bótakröfu starfsmannsins.  
  

Þess má geta að skömmu eftir uppkvaðningu dómanna sá dómsmálanefnd danska 

Þjóðþingsins („Folketingets retsudvalg“) ástæðu til þess að óska greinargerðar frá 

umboðsmanni um þýðingu þeirra fyrir réttaröryggi opinberra starfsmanna í framtíðinni.236  

                                                 
232 Sbr. Hans Gammeltoft-Hansen ofl.: Forvaltningsret, bls. 243.  
233 Sjá t.d. Jørgen Mathiassen: Aftaler i forvaltningsretten, bls. 351-352. 
234 Sjá t.d. FOB 1998.491 og John Andersen og Kaj Larsen: „Aftalt afskedigelse“, bls. 322-324. 
235 Dómarnir eru UFR 2005, bls. 616 og UFR 2005 bls. 622. 
236 Í svarinu kemur  meðal annars í fram að umboðsmaður Þjóðþingsins telji óljóst hversu víðtæk áhrif dómanna 
verði og ekki sé hægt að útiloka að af þeim leiði að við starfslokasamninga megi víkja frá þeim almennu 
stjórnsýslureglum sem ekki eru bundnar við stjórnvaldsákvarðanir einar saman. (Sjá Redegørelse i anledning af 
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 Óvarlegt er að draga ályktanir af framangreindum dómi um íslenskan rétt, aðrar en þær að 

hann er enn einn vitnisburðurinn um flókið samspil stjórnsýsluréttar og samningaréttar í 

norrænni lögfræði.237 Benda má að þrátt fyrir meint neikvæð áhrif hans á réttaröryggi á 

starfsmaðurinn ætíð þann möguleika að bera fyrir sig ógildingarreglur samningaréttarins 

eftirá,238 svo sem sannaðist í  Hrd. 2000, bls. 468 (357/1999) sem fyrr er getið.    

 Eftir stendur sú grundvallarspurning hvort og þá undir hvaða skilyrðum heimilt sé að gera 

starfslokasamning við ríkisstarfsmann í tilefni af ávirðingum í starfi, sem þó eru ekki af því 

tagi að víkja megi viðkomandi fyrirvaralaust frá starfi eða embætti. Í fyrri hluta tilvitnunar í 

Hrd. 2005, bls. 4940 (175/2005) í kafla 7.3.3 er í rauninni kveðið upp úr um að ekki sé 

útilokað að gera slíkan samning um að starfsmaðurinn „óski sjálfur“ eftir því að verða leystur 

frá störfum en þó hljóti „[...] ákveðnar skorður að vera reistar við því að unnt sé að fara þessa 

leið.“ Af umræddum dómi og öðrum dæmum sem rakin hafa verið má álykta að lykilatriði 

fyrir lögmæti samkomulags um starfslok sé að starfsmaðurinn leiti sjálfur eftir því af frjálsum 

og fúsum vilja eftir að hafa átt þess kost að vega og meta hagsmuni sína af slíku 

samkomulagi.  Hið síðastnefnda í sér ríka leiðbeiningarskyldu stjórnvaldsins, ekki síst um allt 

það er lýtur að réttaröryggi starfsmannsins, og að gefa þarf starfsmanninum svigrúm til þess 

að leita sér ráðgjafar svo sem hjá lögmanni eða stéttarfélagi. Hins vegar verður að telja óljóst 

hvort íslenskir dómstólar myndu ganga svo langt, sem raunin virðist í Danmörku, í svigrúmi 

aðila til þess að semja um frávik frá réttaröryggisreglum.  Vert er þó að árétta að mikilvæg 

forsenda í niðurstöðum dönsku dómanna, sem nefndir eru í kaflanum, er að þrátt fyrir frávik 

frá réttaröryggisreglum verði ekki talið að heildarhagsmunir starfsmannsins hafi verið fyrir 

                                                                                                                                                         
Folketingets Retsudvalgs spørgsmål af 1. december 2004, bls. 1 og 7). Fram til þessa tíma hafði 
umboðsmaðurinn lagt þunga áherslu á að hvað sem hugsanlegu starfslokasamkomulagi liði fælu slík starfslok 
ætíð í sér íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun sem þar með yrði að lúta reglum stjórnsýslulaga. (Sjá Hans 
Gammeltoft-Hansen:  „Ombudsmandens varetagelse af de forvaltningsretlige hensyn indenfor det arbejdsretlige 
område – nogle generelle betragtninger“, bls. 249-250). 
237 Í tengslum við þennan dóm og vangaveltur um starfslokasamninga og réttaröryggi má einnig nefna dóm 
Hæstaréttar Danmerkur frá 12. nóv. 2008, sjá UFR 2009, bls. 406, og umfjöllun um hann í Michael Møllegaard 
Jessen: „Aftalt fravigelse af funktionærloven“, bls. 62. Þar segir m.a.: „Domstolene synes samtidig ved at 
fastholde indgåede aftaler om fravigelser af bekyttelseslovgivning ville sætte en stopper for, at en organisation 
med den ene hånd indgår en aftale, hvor der gives afkald på lovbestemete rettigheder sem veksles for andre 
fordele, hvorefter den samme organisation med loven i den anden hånd kræver, at de pågædende rettigheder 
fastholdes.“ 
238 Sjá einnig umfjöllun í tilefni dómsins hjá Jens Kristiansen: „Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb i 
personalesager“, bls. 218-219. Þar segir meðal annars: „En offentlig ansat kan selv have betydelig interesse i at 
afvikle en ansættelse forligsmæssigt, skal være enig i fratrædelsesaftalens vilkår og kan frit henvise 
arbejdsgiveren til i stedet at gå frem efter reglerne om afskedigelse. Som altovervejende regel vil den ansatte 
have en organisation til at rådgive sig om både retsgrundlaget og fordele og ulemper ved at tiltræde et forlig. Den 
ansatte har – hvilket spiller en central rolle i dommen, men forbigås i redegørelsen – de sædvanlige aftaleretlige 
ugyldighedsregler at støtte sig til, hvis der er indgået en aftale, vedkommende efterfølgende fortryder. De 
formueretlige ugyldighedsregler er lige så egnede til at håndtere en aftalt fratræden, som de 
forvaltningsprocessuelle regler er til at håndtere en ensidig opsigelse.“  
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borð bornir. Rökrétt virðist að geta sér þess til að íslenskir dómstólar myndu einnig líta til 

slíks sjónarmiðs ef á reyndi, sbr. einnig sjónarmið umboðsmanns Alþingis um að við mat á 

því hvort heimilt sé að gera starfslokasamning hafi áhrif hversu mikil þörf verðin talin á að 

viðkomandi njóti þess réttaröryggis sem málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttarins kveða á 

um.239 

 

7.5  Samantekt 

Byrjað var á því að skilgreina hugtakið „starfslokasamningur“ og gera grein fyrir tengslum 

þess við þau réttarsvið er við sögu koma. Heimild stjórnvalds til þess að binda endi á 

ráðningarsamband með samningi í stað þess að slíta því á grundvelli ákvæða starfsmannalaga 

er almennt vafa undirorpin og ræðst að nokkru af aðstæðum hverju sinni, en ekki verður 

fullyrt nánar um skilyrði hennar. Ljóst er þó að réttaröryggissjónarmið eru þar þung á 

metunum.  Engu að síður verður að telja að innihaldi og undirbúningi starfslokasamnings, sé 

hann á annað borð gerður,  beri að haga í samræmi við almennar kröfur stjórnsýsluréttar,  svo 

sem um jafnræði, meðalhóf og bann við misbeitingu valds, að ógleymdri réttmætisreglunni.    

 

                                                 
239 „Samningar í stað ákvarðana og reglna“, bls. 28. 
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8 Lokaorð 

 
Helstu niðurstöður þeirrar rannsóknar sem lagt var upp með, sbr. inngang ritgerðarinnar, 

koma fram í samantektum meginkaflanna. Ekki þykir ástæða til að endurtaka þá upptalningu. 

Almennt má segja að helsta framlag ritgerðarinnar til íslenskrar lögfræði sé fólgið í tvennu. 

Annars vegar í skipulegri samantekt og skýringum á veigamestu réttarreglum sem varða 

starfslok ríkisstarfsmanna. Er höfundi ekki kunnugt um að hliðstæð samantekt eða yfirlit um 

þetta efni hafi áður verið gert. Hins vegar eru í ritgerðinni dregin fram í dagsljósið fáein 

lögfræðileg álitamál sem lítill gaumur hefur verið gefinn, en verðskulda að mati höfundar 

frekari fræðilega rýni og hugsanlega endurskoðun löggjafar til þess að taka af tvímæli. Þau 

atriði sem hér um ræðir eru:  

1)   Svigrúm stjórnvalds til þess að framlengja ekki skipun embættismanns gagnvart 

réttmætum væntingum hans þar um. 

2)   Heimild stjórnvalds til þess að gera tímabundinn ráðningarsamning við starfsmann sem 

þegar hefur gegnt störfum samfellt í tvö ár hjá því sama stjórnvaldi á grundvelli 

tímabundinna samninga.  

3)  Andmælaréttur almenns ríkisstarfsmanns gagnvart uppsögn sem kemur til vegna 

hagræðingar í rekstri en á óbeint, vegna samanburðar við kollegana, rætur að rekja til 

persónulegra atriða eða jafnvel ávirðinga í starfi viðkomandi.   

4)   Skilyrði þess að stjórnvaldi sé heimilt að gera samning um starfslok ríkisstarfsmanns í 

stað þess að taka stjórnvaldsákvörðun um þau.  

Vonandi er lesandinn ekki algerlega á öndverðum meiði um þessi atriði, en hér verður staðar 

numið að sinni. 
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