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Ágrip 

Réttarstaða ríkisstarfsmanna er nokkuð frábrugðin réttarstöðu starfsmanna á almennum 

vinnumarkaði. Þeir njóta að nokkru leyti annarra réttinda og bera aðrar skyldur, um sumt gilda 

aðrar reglur og skyldur. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 gilda um 

starfslok ríkisstarfsmanna. Í lögunum er greint á milli embættismanna og annarra starfsmanna 

ríkisins, almennra starfsmanna. Mismunandi reglur eiga við um embættismenn og almenna 

starfsmenn. Þá eru ótaldir starfsmenn sem ráðnir voru fyrir gildistöku laganna en um starfslok 

þeirra gilda sömu reglur og um starfslok embættismanna. Embættismenn eru skipaðir eða 

settir í  embætti og starfssambandi þeirra lýkur með því að þeim er veitt lausn frá störfum. 

Almennir starfsmenn gera yfirleitt ráðningarsamning með gagnkvæmum uppsagnarfresti.   

Ákvörðun um frávikningu úr embætti eða almennu starfi hjá ríkinu er stjórnvaldsákvörðun og 

um hana verður að fara eftir reglum stjórnsýsluréttar. Stjórnsýslulög nr. 37/1993 eru því 

veigamikil réttarheimild í þessu sambandi, sem og óskráðar reglur stjórnsýsluréttar.  

Það var ákvörðun höfundar að skoða að hvaða leyti reglur um starfslok eru frábrugðnar á milli 

embættismanna annars vegar og almennra ríkisstarfsmanna hins vegar. Auk þess var litið til 

þýðingar reglna stjórnsýslulaga í þessu sambandi.  

Fjallað er um starfsmannalög og stjórnsýslulög, tilurð þeirra og tilgang ákvæðanna. Skoðaðir 

voru fjölmargir dómar Hæstaréttar og héraðsdómstóla auk álita umboðsmanns Alþingis og 

önnur lögskýringargögn.  

Ég tel að því markmiði sem núgildandi starfsmannalögum var ætlað að ná, að færa réttarstöðu 

almennra ríkisstarfsmanna nær réttarstöðu starfsmanna á almennum vinnumarkaði, hafi ekki 

verið náð heldur sé réttarstaða almennra ríkisstarfsmanna frekar að færast nær réttarstöðu 

embættismanna. Skráðar og óskráðar reglur stjórnsýsluréttarins veita starfsmönnum ríkisins 

mikla vernd, hvort sem um ræðir embættismenn eða almenna starfsmenn.  
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Inngangur 
Undir hugtakið opinberir starfsmenn falla almennt starfsmenn ríkis og sveitarfélaga og 

stofnana þeirra, séu þær ekki sérstaklega undanskildar. Í þessari ritgerð er aðeins fjallað um 

starfsmenn ríkisins sem falla undir gildissvið laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

nr. 70/1996
1
, embættismenn sem og almenna starfsmenn. Starfsmannalögin eru því 

veigamesta réttarheimildin. Lögin ná samkvæmt 1. gr. þeirra yfir hvern þann sem skipaður er, 

settur eða ráðinn í þjónustu ríkisins enda sé það hans aðalstarf. Forseti Íslands, ráðherrar og 

alþingismenn falla ekki undir gildissvið laganna og eru því ekki til umfjöllunar. Þeir 

starfsmenn ríkisins sem undir lögin falla skiptast í þrjá hópa. Í fyrsta lagi embættismenn, í 

öðru lagi „aðrir starfsmenn ríkisins“, eða almennir starfsmenn og í þriðja lagi eru þeir 

starfsmenn sem ráðnir voru ótímabundið án gagnkvæms uppsagnarfrests fyrir setningu 

núgildandi starfsmannalaga, svokallaðir eldri starfsmenn. Um  starfslok eldri starfsmanna 

gilda, samkvæmt 3. mgr. bráðabirgðaákvæðis stml., að mestu sömu reglur og um starfslok 

embættismanna og verður ekki greint sérstaklega á milli tveggja síðarnefndu hópanna nema 

þurfa þyki.   

Réttarstaða  starfsmanna ríkisins er að sumu leyti önnur en starfsmanna á almennum 

vinnumarkaði. Það helgast af því að ríkið á að taka mið af almannahagsmunum en ekki 

einkahagsmunum og því að nauðsynlegt er að hafa skýrar reglur um beitingu opinbers valds. 

Ríkisstarfsmenn njóta ákveðinna réttinda sem starfsmenn á almennum markaði njóta almennt 

ekki. Til að mynda réttar til áminningar og andmælaréttar við uppsagnir. Þeir bera einnig 

skyldur sem að öllu jöfnu eru lagðar á aðra starfsmenn. Sem dæmi má nefna yfirvinnuskyldu, 

skyldu til að hlíta breytingum á starfi og takmarkanir til að stunda önnur störf samhliða 

aðalstarfi sínu. Starfsmenn ríkisins njóta verndar stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þar sem ýmsar 

ákvarðanir þeim tengdum teljast til stjórnvaldsákvarðana.  

Réttarreglur um embættismenn og almenna ríkisstarfsmenn eiga sér miklar rætur í 

stjórnsýslurétti auk þess sem dómaframkvæmd gefur tilefni til umfjöllunar um stjórnsýslulög 

og reglur stjórnsýsluréttar. 

Í ljósi þessa þótti höfundi áhugavert að skoða muninn á réttarstöðu embættismanna við 

starfslok annars vegar og almennra starfsmanna ríkisins hins vegar. Auk þess sem þýðing 

reglna stjórnsýsluréttar var skoðuð í þessu samhengi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                           
1
 Hér eftir stml. eða starfsmannalög eftir því sem við á. 
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Ríkisstarfsmenn 
Ríkisstarfsmenn eru samkvæmt 2. gr. stml. hverjir þeir sem skipaðir, settir eða ráðnir hafa 

verið til starfa hjá íslenska ríkinu eða stofnunum þess, séu þær ekki sérstaklega undanskildar, 

sé það talið þeirra aðalstarf.. Lögð var fram fyrirspurn á 137. löggjafarþingi um hverjar 

ríkisstofnanir eru og hversu margir ríkisstarfsmenn eru. Í svari fjármálaráðherra kom fram að 

ekki sé að finna í lögum almenna skilgreiningu á því hvað ríkisstofnun sé og því væri 

stundum erfitt að skilgreina hvað telst til ríkisstofnana. Samkvæmt svari ráðherrans eru 

ríkisstarfsmenn ríflega 24 þúsund og starfa á 223 stöðum. Landsspítalinn er stærsta 

ríkisstofnunin en á honum starfa um 5000 manns.
2
  

Ýmsar kröfur eru gerðar til háttsemi ríkisstarfsmanna. Ákvæði 14. – 16. gr. kveða meðal 

annars á um þær. Starfsmenn ríkisins skulu til að mynda virða meginreglur góðs stjórnarfars, 

vera ábyrgir fyrir árangri og háttsemi, vera óhlutdrægir og hlutlausir, gæta sjónarmiða um 

lögmæti, hlutlægni, jafnræði, meðalhóf og gegnsæi stjórnsýslunnar. Þá skulu þeir vera til 

fyrirmyndar um fagleg vinnubrögð og háttsemi, gegna starfi sínu eins vel og kostur er, nota 

vald sitt í þágu almannahagsmuna og sýna varkárni hvað persónulega háttsemi varðar.
3
  

Ríkisstarfsmenn eru fjölmenn stétt og um réttindi þeirra og skyldur gilda sérstök lög, 

starfsmannalög. Um þau verður fjallað í næsta kafla. 

 

Lagaumhverfi 

Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

Fram til ársins 1954 var ekki heildarlöggjöf um réttindi starfsmanna ríkisins, aðeins ákvæði 

um einstök atriði á víð og dreif. Reglur um veitingu starfa, mat á umsækjendum, auglýsingar á 

opinberum stöðum lausum til umsóknar, um starfslok, launarétt, daglegan vinnutíma og fleira 

vantaði. Reynt hafði verið að leysa úr einhverjum þessara atriða, til dæmis af dómstólum. 

Þrátt fyrir það ríkti mikil óvissa um mörg atriði er vörðuðu opinbera starfsmenn. Tvisvar 

höfðu verið borin fram frumvörp, fyrst 1933 og síðar 1935, aðeins hið síðarnefnda náði til 

                                                           
2
 http://www.althingi.is/altext/137/s/pdf/0118.pdf. Svar ráðherra við fyrirspurn sem lögð var fram á Alþingi. 

3
 Fjármálaráðuneytið. (2000). Ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð. Bls. 37. 

  

http://www.althingi.is/altext/137/s/pdf/0118.pdf
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nefndar. Árið 1945 var byrjað að undirbúa nýtt frumvarp um málefnið sem var samþykkt af 

Alþingi 1953 og varð að lögum nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
4
  

Við setningu laganna var það sjónarmið ráðandi að ekki skyldi kveðið ítarlega á um einstök 

atriði heldur láta reynsluna skera úr um þau. Talið var að í því fælist frjálsræði og að 

samskipti starfsmanna og valdhafa myndi þannig falla í góðan jarðveg auk þess sem rúm yrði 

til að dómvenja og réttarvenja gætu myndast. Þegar lögin voru sett árið 1954 var stór hluti 

ríkisstarfsmanna embættismenn. Réttarsamband starfsmanna við ríkið var talið gjörólíkt 

réttarsambandi launþega við vinnuveitanda á almennum markaði. Því voru ríkisstarfsmönnum 

tryggð ákveðin réttindi í stað þess að þeim væri veittur samningsréttur. Dæmi um slík réttindi 

eru ákvæði sem tryggðu starfsöryggi, það er æviráðning.
5
  

Þróun á ráðningarsambandi á milli ríkis og starfsmanna þess hefur síðustu áratugi verið sú að 

því svipar æ meira til ráðningarsambands milli aðila á almennum vinnumarkaði svo sem hvað 

samningsaðild, verkfallsrétt og ráðningarform varðar. Þessi þróun leiddi til þess að mörg 

ákvæði laganna frá árinu 1954 urðu úrelt. Því var árið 1996 lagt fyrir Alþingi frumvarp að 

nýjum lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Það var samið af nefnd sem 

fjármálaráðherra skipaði í þeim tilgangi að endurskoða starfsmannastefnu ríkisins í heild 

sinni.
6
  

Með breytingum á starfsmannastefnu ríkisins voru meginmarkmiðin skýr, aukið hagkvæmi í 

rekstri ríkisins, bætt opinber þjónusta og greinilegri starfsmannastefna.  Að mati nefndarinnar 

var aukin ábyrgð stjórnenda ásamt valddreifingu, meiri sveigjanleiki í starfsmannahaldi og 

launakjörum, einföldun á launakerfum, frekari kröfur um menntun og reynslu, aukið jafnrétti 

kynjanna og það að ríkið og stofnanir þess yrðu fyrsta flokks vinnuveitendur leiðin að 

markmiðunum.
7
 

Þá var lögunum ætlað að draga úr því misræmi sem var á milli réttarstöðu opinberra 

starfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði. Þeim var einnig ætlað að gefa 

forstöðumönnum stofnana meira sjálfstæði í starfsmannamálum, auka þær kröfur sem til 

                                                           
4
 Gunnar Thoroddsen. (1954). Úlfljótur, 3. tbl. Bls. 4. 

5
 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3138. 

6
 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3141. 

7
 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3137-3138. 
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þeirra eru gerðar og þá ábyrgð sem á þá er lögð.
8
 Frumvarp þetta varð að lögum um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.  

Gildissvið stml. nær skv. 1. gr. þeirra yfir hvern þann sem skipaður er, settur eða ráðinn í 

þjónustu ríkisins lengur en mánuð sé starf hans talið aðalstarf, án tillits til þess hvaða 

stéttarfélagi hann tilheyrir. Undir aðalstarf falla störf sem eru að minnsta kosti hálf störf 

miðað við dagvinnu fái maður megnið af launum sínum frá ríkinu. Hugtökin starf og embætti 

eru skilgreind í 3. mgr. 1. gr. Starf er þar skilgreint sem sérhvert starf í þjónustu ríkisins, sem 

lögin ná til og með hugtakinu embætti er átt við starf sem aðili hefur verið skipaður til að 

gegna sbr. 22. gr. Forseti Íslands, ráðherrar og alþingismenn eru ekki á gildissviði laganna sbr. 

2. gr. þeirra. Hæstaréttar- og héraðsdómarar falla samkvæmt 2. gr. undir gildissvið laganna 

eftir því sem við á. Starfsmenn hlutafélaga og annarra félaga einkaréttarlegs eðlis falla ekki 

undir gildissvið laganna, jafnvel þó félög sem þeir starfa hjá séu að öllu leyti í eigu ríkisins. 

Þá falla starfsmenn stofnana sem að einhverju leyti eru í eigu annarra en ríkisins ekki undir 

gildissviðið. Ákvæði 3. gr. kveður á um að sérákvæði laga sem mæla öðruvísi fyrir um 

réttindi eða skyldur einstakra hópa starfsmanna gildi. Samkvæmt 4. gr. skal fjármálaráherra 

skera úr um deilur um gildissvið laga þessara. Úrskurð hans má fara með fyrir dómstóla sé 

aðili ekki sáttur við hann.  

Ákvæði II. kafla starfsmannalaga fjalla um hvernig staðið skuli að veitingu starfs. Þar er 

kveðið á um að einstaklingur sem hlýtur starf skuli vera lögráða, íslenskur ríkisborgari (með 

undantekningum) skuli hafa þá menntun sem krafist er og skuli vera fjárráða fylgi fjárreiður 

starfinu. Hafi einstaklingur hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað sbr. 68. gr. almennra 

hegningalaga nr. 19/1940 telst hann ekki fullnægja starfsskilyrðum. Jafnframt er þar kveðið á 

um að konur og karlar hafi jafnan rétt til opinberra starfa og að þau hafi sama rétt til sömu 

launa fyrir sambærileg störf en slíkt ákvæði var einnig að finna í eldri starfsmannalögum. 

Laust embætti skal, skv. 7. gr. stml., auglýsa í Lögbirtingablaðinu og umsóknarfrestur skal 

vera í það minnsta tvær vikur. Réttindi starfsmanns eru tíunduð í III. kafla laganna. Skv. 9. gr. 

geta forstöðumenn ríkisstofnana ákveðið að greiða einstökum starfsmönnum laun til viðbótar 

þeim grunnlaunum sem til staðar eru, heimild þessi nær þó ekki til embættismanna eða þeirra 

starfsmanna sem kjararáð ákvarðar laun hjá. Um skyldur starfsmanna er kveðið á í IV. kafla. 

Skv. 14. – 18. gr. ber starfsmönnum meðal annars að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi, 

veita þeim sem til hans leita nauðsynlegar upplýsingar, hlýða fyrirskipunum yfirmanna sinna 

                                                           
8
 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3142. 
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og gæta þagmælsku. 19. gr. skyldar starfsmenn til að hlíta breytingum á störfum og verksviði. 

Sýni starfsmaður vanrækslu, óhlýðni, hefur þótt ósæmilegur eða ósamrýmanlegur starfinu 

skal, skv. 21. gr., veita honum skriflega áminningu eftir að honum hefur verið gefinn kostur á 

að tala máli sínu.  

Hverjir teljast til embættismanna 
II. hluti laganna inniheldur ákvæði sem gilda aðeins um embættismenn. Tæmandi upptalningu 

á því hverjir teljast embættismenn er að finna í 22. gr. Embættismenn eru skrifstofustjóri 

Alþingis, umboðsmaður Alþingis, ríkisendurskoðandi, forsetaritari, ráðuneytisstjórar, 

skrifstofustjórar í Stjórnarráði, sendiherrar og sendifulltrúar, Hæstaréttar- og héraðsdómarar, 

skrifstofustjóri Hæstaréttar, Biskup Íslands, vígslubiskupar, prófastar og prestar 

þjóðkirkjunnar, saksóknarar, ríkislögmaður, ríkissáttasemjari og umboðsmaður barna. Einnig 

eru sýslumenn, lögreglustjórar og lögreglumenn ásamt skólastjóra Lögregluskólans, forstjóri 

Útlendingastofnunar, yfirdýralæknir, tollstjórinn í Reykjavík og tollverðir, forstjóri 

Fangelsismálastofnunar, forstöðumenn fangelsa, fangaverðir, ríkisskattstjóri, 

skattrannsóknarstjóri ríkisins og yfirskattanefndarmenn. Þá kveður 13. tl. 22. gr. á um að 

fjármálaráðherra skuli ár hvert gefa út lista yfir þá forstöðumenn ríkisstofnana og 

ríkisfyrirtækja sem skulu teljast embættismenn samkvæmt 12. tl. Listi þessi er birtur í 

Lögbirtingarblaðinu en hann má einnig finna á heimasíðu fjármálaráðuneytisins. Árið 2010 

eru þeir forstöðumenn sem hann verma 141 talsins.
9
  

Embættismenn skulu, skv. 23. gr., skipaðir til fimm ára í senn nema ákvæði um annað sé að 

finna í lögum. Tilkynna skal honum að minnsta kosti sex mánuðum áður en skipunartími 

rennur út hvort embættið verði laust til umsóknar. Skipunartími hans framlengist sjálfkrafa sé 

honum ekki tilkynnt að embættið verði laust til umsóknar, nema hann óski sjálfur eftir því að 

láta af störfum. 24. gr. heimilar að maður sé settur í embætti til reynslu í eitt ár í senn. 

Jafnframt veitir hún heimild til þess að maður sé settur í embætti um stundarsakir vegna 

fráfalls eða veikinda embættismanns sem því gegndi. Þegar maður hefur verið skipaður í 

embætti gegnir hann því, sbr. 25. gr., þar til hann brýtur af sér í starfi, fullnægir ekki lengur 

almennum skilyrðum 6. gr., fær lausn að eigin beiðni, fær lausn sökum veikinda, hefur náð 

hámarksaldri, skipunartími hans rennur út, hann flyst í annað embætti eða embætti hans er 

lagt niður.  

                                                           
9
 http://www.fjarmalaraduneyti.is/rikisstrarfsmenn/rettarheimilidir/forstodumannalisti/listar/nr/12879 

 

http://www.fjarmalaraduneyti.is/rikisstrarfsmenn/rettarheimilidir/forstodumannalisti/listar/nr/12879
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VI. kafli laganna kveður á um hvernig lausn frá embætti skuli háttað. Þar er meðal annars að 

finna ákvæði 26. gr. sem varðar lausn um stundarsakir hafi embættismaður sýnt af sér 

vanrækslu eða aðrar misfellur í starfi, eða ef hann grunaður um refsiverða háttsemi sem gæti 

haft í för með sér sviptingu réttinda. Ákvæði 29. gr. á við um sviptingu embættis að fullu og 

30. gr. sem fjallar um lausn frá embætti sökum veikinda.  

Ákvæði VII. kafla fjalla um sérstakar skyldur embættismanna. Í honum er meðal annars að 

finna ákvæði um laun og launakjör og erindisbréf ráðherra til forstöðumanna stofnana. Þá 

kveður 40. gr. á um að embættismönnum er óheimilt að taka þátt í verkfalli eða 

sambærilegum aðgerðum.  

III. hluti laganna inniheldur ákvæði um almenna starfsmenn ríkisins. Almennir starfsmenn 

skulu ráðnir ótímabundið til starfa og uppsagnarfrestur skal vera gagnkvæmur sbr. 41. gr. 2. 

mgr. sömu greinar kveður á um að heimilt sé að ráða starfsmann tímabundið, þó aldrei lengur 

en í tvö ár samfleytt. Forstöðumönnum stofnana ber skylda til að gera skriflegan 

ráðningarsamning við starfsmenn sbr. 42. gr.  

43. gr. kveður á um að forstöðumönnum sé heimilt að segja starfsmönnum upp störfum. Ekki 

er skylda að gefa starfsmanni kost á að tjá sig um ástæður uppsagnar nema hún sé tilkomin 

vegna þeirra ástæðna sem greindar eru í 21. gr. Þá er forstöðumönnum jafnframt skylt að veita 

áminningu samanber 21. gr. Óski starfsmaður þess á hann rétt á skriflegum rökstuðningi. Sé 

uppsögn komin til af ástæðum sem raktar eru í 21. gr. getur starfsmaður borið hana undir þann 

ráðherra sem stofnunin heyrir undir. Hafi starfsmaður verið sviptur starfsréttindum sínum með 

dómi skal umsvifalaust víkja honum úr starfi sbr. 45. gr. Það á einnig við hafi starfsmaður 

játað á sig refsiverða háttsemi sem leiðir af sér sviptingu réttinda. 46. gr. kveður á um að 

starfsmaður hafi rétt til að segja upp störfum eftir því sem fram kemur í ráðningarsamningi 

hans. 

Í kafla X. um sérstök réttindi almennra starfsmanna kemur fram að stéttarfélög geri 

kjarasamninga við ríkið og að stéttarfélögum sé heimilt að fara í verkfall með takmörkunum 

þeim sem eru í öðrum lögum.  

IV. hluti laganna inniheldur önnur ákvæði. Þar er meðal annars að finna ákvæði þess efnis að 

ákvörðunum stjórnvalda samkvæmt lögunum sé ekki hægt að skjóta til æðri stjórnvalda nema 

sérstaklega sé mælt fyrir um það. 50. gr. kveður á um að forstöðumenn ríkisfyrirtækja njóti 

sömu réttarstöðu og forstöðumenn stofnana þó það sé ekki tekið fram, þá geta forstöðumenn 
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skv. sömu grein framselt vald sitt til annarra stjórnenda innan stofnunar sinnar. Skv. 53. gr. 

varða brot á 40. gr., það er að embættismönnum sé óheimilt að fara í verkfall eða 

sambærilegar aðgerðir, laganna fésektum og þyngri refsingu sé svo mælt fyrir í öðrum lögum. 

Að greina á milli embættismanna og almennra starfsmanna ríkisins var einn grundvallarþáttur 

nýju starfsmannalaganna. Réttarstaða þessara tveggja hópa er á sumum sviðum ólík. Almennir 

starfsmenn eru til að mynda yfirleitt ráðnir af forstöðumönnum stofnana. Ákvæði 41. gr. 

laganna kveður á um að almennir starfsmenn ríkisins skuli ráðnir til starfa ótímabundið með 

gangkvæmum uppsagnarfresti. 2. mgr. sömu greinar felur þó í sér undanþáguheimild frá því. 

Ráðningarsamningur skal samkvæmt 42. gr. vera skriflegur. Um ráðningu ríkisstarfsmanna 

gilda einnig ýmsar reglugerðir. Um réttindi almennra starfsmanna, svo sem launaréttindi, fer 

að mestu leyti eftir kjarasamningum. Það sem meðal annars er frábrugðið við réttarstöðu 

embættismanna frá réttarstöðu almennra starfsmanna er sú meginregla að embættismenn eru 

skipaðir til að gegna tilteknu embætti í fimm ár í senn nema annað sé sérstaklega tekið fram í 

lögum. Lengd og réttaráhrif skipunarinnar ræðst af ýmsum ákvæðum starfsmannalaganna. 

Embættismaður nýtur starfsöryggis enda ekki gert ráð fyrir að hann verði leystur frá störfum 

nema upp komi þær aðstæður sem tilgreindar eru í 25. gr. stml. Komi upp sú staða að 

embættismaður sé leystur úr embætti vegna gjörða sinna, hvort sem er í starfi eða utan þess, 

skal málið samkvæmt 26. – 29. gr. stml. rannsakað vandlegar en almennt á við um þegar 

teknar eru stjórnvaldsákvarðanir. Launakjör embættismanna ráðast af ákvörðun Kjaradóms en 

ekki af kjarasamningum eins og launakjör almennra starfsmanna.
10

  

Starfsmannalögin eru sérlög um réttindi og skyldur ríkisstarfsmanna en ákvæði er varða 

ríkisstarfsmenn má einnig finna í öðrum lögum. Verða þau reifuð í næsta kafla.  

 

Ákvæði annarra laga er varða embættismenn og almenna starfsmenn 

ríkisins 
Ákvæði um málefni starfsmanna ríkisins er að finna víða í íslenskri löggjöf. Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 hefur að geyma ákvæði er varða embættismenn. Í 20. gr. 

hennar segir t.a.m. að skipaður embættismaður verði að vera íslenskur ríkisborgari og að hann 

skuli vinna eið eða drengskaparheit að stjórnarskránni. Forseti hefur heimild til að víkja 

embættismanni úr embætti sem hann hefur veitt að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Hann 

hefur einnig heimild til að flytja mann úr einu embætti í annað, með því skilyrði að honum sé 

                                                           
10

 Ásmundur Helgason. (2005). Rannsóknir í félagsvísindum. Bls. 11-14. 
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veittur kostur á því að kjósa um embættisskiptin eða lausn frá embætti með tilheyrandi 

eftirlaunum. Þá kveður 61. gr. stjórnarskrárinnar á um embættisstörf dómara. Lög um 

Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins nr. 1/1997, lög um kjararáð nr. 47/2006, lög um 

kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986, almenn hegningarlög nr. 19/1940, lög um 

Stjórnaráð Íslands nr. 73/1969, upplýsingalög nr. 50/1996 og loks stjórnsýslulög nr. 37/1993 

hafa öll að geyma ákvæði er varða málefni embættismanna eða annarra starfsmanna ríkisins. 

Þá er að finna fjöldann allan af reglugerðum sem að efninu lúta. 

Þegar skoðaðar eru réttarheimildir er varða uppsagnir starfsmanna ríkisins koma 

stjórnsýslulögin, auk starfsmannalaga, helst til skoðunar. Því verður fjallað nánar um 

stjórnsýslurétt og þær reglur hans, skráðar og óskráðar, sem helst reynir á í þessum efnum hér 

á eftir.  

Stjórnsýslulög 
Ákvarðanir um starfslok ríkisstarfsmanna eru í ákveðnum tilvikum stjórnvaldsákvarðanir og 

um þær gilda stjórnsýslulög og óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttar. Við skoðun á dómum 

um frávikningu embættismanna og annarra ríkisstarfsmanna má sjá að reglur stjórnsýsluréttar 

koma þar mikið við sögu. Sem dæmi má nefna Hrd. 1999:802. Í því máli krafðist E skaðabóta 

en henni hafði verið sagt upp störfum sem forstöðumaður vinnustofu fatlaðra (almennur 

starfsmaður) eftir að hafa verið áminnt. Vafi lék á því hvort hún hafi verið látin vita að til 

stæði að áminna hana og þannig brotið á andmælarétti hennar. Ekki var heldur fallist á að hún 

hefði brotið gegn starfsskyldum sínum. Uppsögnin var því dæmd ólögmæt á grundvelli 13. gr. 

stjórnsýslulaga og 21. gr. stml. og henni dæmdur bótaréttur. Tekið var fram í dómnum að 

sérregla 2. mgr. 32. gr. stml. stæði ekki í vegi fyrir fébótaábyrgð vinnuveitandans. Af því má 

draga þá ályktun að verið sé að færa réttarstöðu hennar sem almenns starfsmanns nær 

réttarstöðu embættismanns.  

Þykir því ekki úr vegi að fjalla um stjórnsýslulögin og þær reglur stjórnsýsluréttar sem oftast 

koma til álita.  

Árið 1993 tóku gildi stjórnsýslulög. Umboðsmaður Alþingis hefur oft bent á að fyrir 

gildistöku laganna giltu almennar óskráðar meginreglur sem haldið hafa gildi sínu þrátt fyrir 

lagasetninguna. Til að stjórnvald geti tekið upplýsta ákvörðun á málefnalegum grundvelli þarf 

málsmeðferð að vera vönduð, það eiga stjórnsýslulögin að tryggja. Þau gilda um alla opinbera 

stjórnsýslu, hvort sem um ræðir ríki, sveitafélög, sérstakar stofnanir eða aðila á þeirra vegum. 

Lögin gilda þó aðeins þegar teknar eru stjórnvaldsákvarðanir, það er ákvarðanir um rétt eða 



9 
 

skyldu manna.
11

 Páll Hreinsson skilgreinir stjórnvaldsákvörðun svo: „Það er 

stjórnvaldsákvörðun þegar stjórnvald kveður einhliða á um rétt og/eða skyldu tiltekins aðila í 

ákveðnu máli í skjóli stjórnsýsluvalds.“
12

 Í athugasemdum við frumvarp til stjórnsýslulaga 

kemur fram að ákvarðanir um skipun, setningu, ráðningu, lausn frá störfum og brottvikningu 

opinberra starfsmanna falli undir skilgreininguna stjórnvaldsákvarðanir í skilningi 2. mgr. 1. 

gr. stjórnsýslulaga.  

Við skoðun á áliti umboðsmanns Alþingis, UA 3853/2003, má sjá að umboðsmaður taldi að 

sú ákvörðun að veita starfsmanni tímabundið leyfi frá störfum til að greiða úr sínum málum 

væri einnig stjórnvaldsákvörðun í skilningi stjórnsýslulaga. Rök umboðsmanns fyrir því voru 

þau að ákvörðunin olli óvissu um stöðu starfsmannsins í framtíðinni auk þess sem hún var 

tekin einhliða í krafti valdheimilda og hafði mikla þýðingu fyrir starfsmanninn. Ákvarðanir 

um uppsagnir opinberra starfsmanna falla því undir gildissvið stjórnsýslulaga.  

Í athugasemdum við frumvarp til stjórnsýslulaga kemur fram að gengið er út frá því að ýmsar 

ákvarðanir er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins teljast stjórnvaldsákvarðanir og 

falla því undir gildissvið stjórnsýslulaga.
13

 Stjórnvöldum ber því að fylgja ákvæðum 

stjórnsýslulaga við upphaf og endi starfssambands. Starfsmenn ríkisins og þeir aðilar sem 

sækja um starf hjá því njóta almennt sama réttar og aðilar gera þegar stjórnvald tekur, á 

grundvelli opinberra heimilda, íþyngjandi eða ívilnandi ákvarðanir. Skráðar og óskráðar 

reglur stjórnsýsluréttarins koma því jafnan til skoðunar við uppsagnir eða lausn 

embættismanna úr embætti. Til að mynda reglan um málefnaleg sjónarmið, lögmætisreglan, 

reglan um andmælarétt og reglan um meðalhóf.
14

 Þykir því við hæfi að fjalla um þær í næsta 

kafla. 

Helstu reglur stjórnsýsluréttar 
Almennar reglur stjórnsýsluréttarins draga heldur úr þeim mun sem á formlegri réttarstöðu 

ríkisstarfsmanna er sökum ákvæða starfsmannalaga.
15

 

Þar sem ákvarðanir um lok starfssambands milli ríkisins og starfsmanna þess teljast 

stjórnvaldsákvarðanir falla þær undir reglur stjórnsýsluréttar. Við skoðun dómaframkvæmdar 

er varða frávikningu starfsmanna ríkisins koma reglur stjórnsýsluréttarins, skráðar og 

                                                           
11

 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 33-34. 
12

 Sama rit. Bls. 44  
13

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3283. 
14

 Ásmundur Helgason. (2005). Rannsóknir í félagsvísindum. Bls. 14. 
15

 Sama rit. Bls. 14. 
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óskráðar, mikið við sögu. Lögmætisreglan og reglan um málefnaleg sjónarmið eru einkum 

mikilvægar í stjórnsýslurétti. Sú fyrrnefnda gerir stjórnvöldum almennt skylt að byggja allar 

athafnir og ákvarðanir á lögum, jafnframt því sem í henni felst að stjórnvöldum er óheimilt að 

aðhafast eitthvað sem er andstætt lögum. Reglan um málefnaleg sjónarmið gerir þá kröfu til 

stjórnvalda að þau gæti þess ávallt, við ákvarðanatöku í skjóli valds síns, að gæta 

málefnalegra sjónarmiða. Aðrar reglur stjórnsýsluréttar tengjast eða styðjast flestar við þessar 

reglur. Allar eiga þær að tryggja það að stjórnvaldsákvarðanir séu lögmætar og 

málefnalegar.
16

  

Lögmætisreglan 

Lögmætisreglan og reglan um málefnaleg sjónarmið eru hornsteinar stjórnsýsluréttarins. Tvær 

undirstöðureglur felast í lögmætisreglunni.Annars vegar heimildarregla, lagaáskilnaðarreglan 

og hins vegar formregla. Samkvæmt lagaáskilnaðarreglunni verða allar ákvarðanir stjórnvalda 

að eiga sér stoð í lögum. Þetta á við um reglugerðir, stjórnvaldsfyrirmæli og 

stjórnvaldsákvarðanir. Samkvæmt  lögmætisreglunni mega reglugerðir og 

stjórnvaldsákvarðanir ekki stangast á við sett lög.
17

 Gerð er sú krafa til löggjafans að hann taki 

sjálfur afstöðu til þess hvaða takmarkanir skuli setja en framselji þetta ákvörðunarvald ekki til 

framkvæmdarvaldsins.  

Þeim mun víðtækari og meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er, þeim mun strangari 

kröfur eru gerðar til þess að þær hafi skýra og ótvíræða heimild í lögum. Við mat á því hvort 

ákvörðun teljist íþyngjandi er litið til þess hvaða réttindi hún skerðir, auk umfangs og eðlis 

skerðingarinnar.
18

 

Réttmætisregla stjórnsýsluréttar er nátengt lögmætisreglunni. Í henni felst að ávallt þurfi að 

byggja stjórnvaldsákvarðanir á málefnalegum sjónarmiðum. Í Hrd. 647/2006
19

, þar sem S 

krafðist þess að sú ákvörðun að segja honum upp störfum á Landsspítalanum, segir meðal 

annars: „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.“  Hæstiréttur taldi að leggja hefði átt frekara mat á hæfi S áður en ákvörðun var 

tekin um að segja honum upp störfum. Uppsögnin hefði ekki verið byggt á málefnalegum 

                                                           
16

 Skúli Magnússon. (2001). Tímarit lögfræðinga, 3. tbl. Bls. 107-126. 
17

 Forsætisráðuneytið. (2007). Starfsskilyrði stjórnvalda. Bls. 18-19.   
18

 Páll Hreinsson. (2001). Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar. Bls. 402.  
19

 Blaðsíðutal fannst ekki. 
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sjónarmiðum og hafi því verið óheimil. Af þessu má sjá að réttmætisreglan hefur töluvert gildi 

þegar teknar eru stjórnvaldsákvarðanir á borð við ákvarðanir um niðurlagningu starfa.  

Reglan um málefnaleg sjónarmið 

Stjórnvöldum er skylt að byggja matskenndar ákvarðanir sínar á málefnalegum sjónarmiðum. 

Helgast það einkum af því að tilviljanir eða geðþótti mega ekki ráða úrslitum um niðurstöðu 

máls. Um greiningu á því hvað eru málefnaleg sjónarmið fer líkt og hefðbundnum 

lögskýringum. Við greininguna er byggt á öllum réttarheimildum sem þýðingu hafa í málinu, 

viðurkenndum lögskýringarsjónarmiðum auk lögskýringargagna.
20

 Teljist sjónarmið við 

úrlausn máls ómálefnalegt er ekki löglegt að byggja á því ákvörðun. Reglan um það að 

ómálefnaleg sjónarmið skuli ekki búa að baki stjórnvaldsákvörðunar er nefnd 

réttmætisreglan.
21

 Brot á henni felur í sér brot á lögmætisreglunni því viðkomandi ákvörðun á 

sér ekki stoð í lögum.
22

  

Vikið er að nokkrum sjónarmiðum sem talin eru, undir nær öllum kringumstæðum, 

ómálefnaleg í ritinu Starfsskilyrði stjórnvalda sem forsætisráðuneytið gaf út árið 2007. Þar er í 

fyrsta lagi fjallað um persónuleg sjónarmið. Ákvörðun má til að mynda ekki byggja á 

persónulegum hagsmunum, ekki má hygla vinum og vandamönnum eða byggja á óvild í garð 

aðila máls eða hefndarþorsta. Til að draga úr hættu á því að ákvarðanir séu byggðar á 

ómálefnalegum sjónarmiðum af þessu tagi hafa meðal annars verið settar í stjórnsýslulög 

reglur um sérstakt hæfi. Almennt er óheimilt að líta til þess hvort aðili máls sé í ákveðnu 

félagi, svokölluð stéttarleg sjónarmið. Í undantekningartilvikum getur slíkt þó verið byggt á 

lagaheimild. Óheimilt er að geðþóttaákvarðanir og ómálefnaleg sjónarmið liggi til grundvallar 

töku stjórnvaldsákvörðunar. Á þessu eru undantekningar, ráðherra er til dæmis heimilt að ráða 

sér aðstoðarmann á meðan hann situr í embætti sbr. 15. gr. laga um Stjórnarráð Íslands nr. 

73/1969. Meginregla hvað varðar fjárhagsleg sjónarmið hins opinbera er sú að ekki er heimilt 

að taka af fjárhagslegum sjónarmiðum hins opinbera mið við töku stjórnvaldsákvarðana. Þá 

eru sjónarmið sem stríða gegn jafnræðisreglum ómálefnaleg, sbr. 1. mgr. 65. gr. 

stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 11. gr. stjórnsýslulaga.
23

  

Meginreglan við mat stjórnvalda á því hvað telst til málefnalegra sjónarmiða er sú að 

stjórnvald skuli velja á hvaða málefnalega sjónarmiðum ákvarðanir eru byggðar og á hvaða 

                                                           
20

 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls.126-127. 
21

 Ólafur Jóhannes Einarsson. (2009). Réttmætisreglan. Bls. 253.   
22

 Jón Jónsson. (2003). Stjórnkerfi sveitarfélaga og reglur um málsmeðferð. Bls. 28.  
23

 Forsætisráðuneytið. (2007). Starfsskilyrði stjórnvalda. Bls. 32-33.  
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sjónarmið skuli leggja áherslu. Ýmsar lögfestar og ólögfestar efnisreglur geta þó takmarkað 

og jafnvel ákvarðað vægi sjónarmiða. Stjórnvöldum ber að reisa ákvarðanir sínar á 

sjónarmiðum sem eru til þess fallin að ná fram markmiðum viðkomandi laga og þeim er skylt 

að byggja á sjónarmiðum sem helst koma fram í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum. Loks ber 

stjórnvöldum að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem málsaðilar hafa fram að færa séu þau 

málefnaleg og sjónarmiða sem fram koma í umsögnum sem aflað hefur verið með 

álitsumleitan.
24

  

Jafnræðisregla stjórnsýsluréttar 

Jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar er að finna í 11. gr. stjórnsýslulaga. Reglan kveður á um að 

samræmis og jafnræðis skuli gætt, að óheimilt sé að mismuna aðilum máls á grundvelli 

kynferðis, kynþáttar, litarháttar, þjóðernis, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, þjóðfélagsstöðu, 

ætternis eða sambærilegra ástæðna. Meginregla jafnræðisreglunnar felur í sér að: „Þegar 

stjórnvald hefur byggt ákvörðun á tilteknu sjónarmiði leiðir jafnræðisreglan til þess að leysa 

ber sambærilegt mál á grundvelli sama eða sömu sjónarmiða þegar slíkt mál kemur aftur til 

úrlausnar á grundvelli sömu réttarheimildar. Jafnræðisreglan hefur því töluverða þýðingu við 

greininguna á því hvaða sjónarmið beri að leggja til grundvallar við matið.“
25

Á sama hátt og 

leysa ber, samanber jafnræðisregluna, úr sambærilegum málum á sambærilegan hátt felst í 

reglunni að mál sem ekki eru sambærileg beri ekki að leysa á sambærilegan hátt.
26

 Með því að 

stjórnvald taki ákvarðanir byggðar á sömu sjónarmiðum í sambærilegum málum og með 

áherslu á sömu sjónarmið er samræmis í stjórnsýslu gætt.
27

  

Í starfsmannalögum er að finna ákvæði tengt jafnræðisreglunni. Í 6. gr. laganna er kveðið á 

um að konur og karlar skuli hafa jafnan rétt til opinberra starfa og að þau skuli hafa sömu laun 

fyrir sambærileg störf. Þá kveður 3. mgr. 9. gr. á um að fjármálaráðherra skuli setja reglur um 

viðbótarlaun þar sem meðal annars komi fram að konur og karlar eigi að hafa sömu 

möguleika á að hljóta viðbótarlaun.  

Reglan um andmælarétt 

Í starfmannalögum eru reglur sem tengjast andmælarétti. Ákvæði 21. gr. stml. kveður á um að 

gefa skuli starfsmanni kost á því að tala sínu máli áður en honum er veitt áminning. 

Embættismönnum er með 4. mgr. 26. gr. stml. tryggður réttur til að andmæla lausn um 

stundarsakir, eigi ákvörðun um lausn rætur að rekja til ástæðna sem greindar eru í 2. mgr. 

                                                           
24

 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls.131-132. 
25

 Sama rit. Bls. 132. 
26

 Sama rit. Bls. 133. 
27

 Sama rit. Bls. 139. 
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sömu greinar, til að mynda ófullnægjandi starfsárangurs eða ósæmilegrar hegðunar. 

Embættismanni skal, samkvæmt 31. gr. stml. veittur kostur á því að tala máli sínu áður en 

tekin er ákvörðun um að víkja honum úr embætti. Almennum starfsmönnum er með 1. mgr. 

44. gr. stml. veittur réttur til andmæla eigi uppsögn rætur að rekja til ástæðna sem taldar eru 

upp í 21. gr. stml. svo sem ósæmilegrar hegðunar.  

Þá felur 13. gr. stjórnsýslulaga í sér reglu um andmælarétt. Hún kveður á um að aðili máls 

skuli eiga kost á því að tjá sig um efni máls, liggi afstaða hans ekki þegar fyrir í gögnum 

málsins eða slíkt sé augljóslega óþarft, áður en stjórnvald tekur ákvörðun í málinu. 

Andmælareglan, eins og fleiri meginreglur stjórnsýsluréttarins, er almennt orðuð og efni 

hennar lítt mótað í sjálfum lögunum. Við setningu stjórnsýslulaganna var þess vænst að reglan 

myndi mótast af dómstólum og álitum umboðsmanns Alþingis. Fyrir gildistöku laganna var 

ekki í gildi almenn sett andmælaregla innan stjórnsýsluréttar við stjórnvaldsákvarðanir. 

Tilhneiging virðist þó hafa verið til þess að beita einhvers konar andmælareglu. Í Hrd. 

1948:246 taldi Hæstiréttur að málsaðili, sem sviptur hafði verið leyfi til að veita barnahæli 

forstöðu, hefði ekki fengið tækifæri til að skýra mál sitt eða gæta réttar síns að öðru leyti áður 

en úrskurður var felldur. Í dómnum kemur ekki fram á hvaða réttarheimild andmælarétturinn 

er byggður. Allt frá því áður en þessi dómur féll og þar til stjórnsýslulögin voru sett virðist 

Hæstiréttur hafa litið svo á að um væri að ræða óskráða meginreglu á sviði stjórnsýsluréttar þó 

óvissa hafi ríkt um hvert gildissvið hennar væri.
28

 Þess má geta að árið 1980 var 

stjórnvaldsákvörðun ógilt af Hæstarétti, með Hrd. 1980.1763, af þeim sökum einum að aðili 

hafði ekki fengið að tjá sig um málið áður en ákvörðun var tekin, þrátt fyrir að regla um 

andmælarétt hafi ekki verið orðin lögfest.  

Meginreglan er sú að aðili máls skuli, áður en stjórnvaldsákvörðun er tekin, eiga rétt á því að 

tjá sig um málið. Hann á að geta bent á heimildir er málið varða, komið athugasemdum sínum 

á framfæri og telji hann misskilnings gæta eða ónákvæmni í gögnum getur hann bent á það.
29

 

Róbert S. Spanó skilgreinir andmælaregluna svo í stuttu máli: „að einstaklingur eða eftir 

atvikum lögaðili, sem á í samskiptum við stjórnvald út af tilteknu afmörkuðu máli, á að 

jafnaði rétt til þess að fá að tjá sig um efni málsins áður en stjórnvaldið tekur ákvörðun sem 

áhrif hefur á réttindi hans eða skyldur.“
30

 Undantekningar frá þessari meginreglu eru nokkrar 

                                                           
28

 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 161-162. 
29

 Sama rit. Bls. 169-170. 
30

 Róbert R. Spanó. (2002) Þróun andmælareglunnar eftir gildistöku 13. gr. stjórnsýslulaga. Bls. 365. 
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en eiga sjaldnast við þegar víkja á opinberum starfsmanni úr starfi vegna þeirra ástæðna sem 

tilgreindar eru í starfsmannalögum.
31

  

Andmælaréttur kemur oftar en ekki til álita þegar mál varðandi uppsagnir ríkisstarfsmanna 

fara fyrir dóm. Sem dæmi má nefna Hrd. 1999:802 þar sem E var sagt upp starfi sínu sem 

forstöðumaður vinnustofu fatlaðra. Uppsögnin var dæmd ólögmæt, meðal annars vegna þess 

að andmælaréttar við áminningu hafði ekki verið réttilega gætt í samræmi við almenn 

sjónarmið stjórnsýsluréttar og fyrirmæli 21. gr. starfsmannalaga. Við skoðun á 

dómaframkvæmd má sjá að strangar kröfur eru gerðar til þess að andmælareglunni sé 

framfylgt. 

Meðalhófsregla íslensks stjórnsýsluréttar  

Meðalhófsregla á sviði stjórnsýsluréttar hefur lengi verið af meginreglum hans þegar um er að 

ræða ákvarðanir sem takmarka réttindi þjóðfélagsþegna. Með 12. gr. stjórnsýslulaga var 

reglan lögfest. Hún hljóðar svo: „Meðalhófsreglan. Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi 

ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð með öðru og vægara 

móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar en nauðsyn ber til.“ Með lögum 

þessum var reynt að tryggja réttaröryggi borgara í samskiptum við ríki og sveitarfélög. Með 

reglunni er gerð krafa á stjórnvöld að efni þeirrar ákvörðunar sem tekin er skuli stuðla að settu 

markmiði, að vægasta úrræði skuli valið sé um fleiri en eitt úrræði að ræða og að því sé beitt 

með sem vægustu móti. Í stjórnsýslurétti getur skortur á því að meðalhófs sé gætt við 

íþyngjandi ákvörðun leitt til ógildingar ákvörðunarinnar jafnvel þó lagaheimild skorti ekki.
32

  

Þegar efni ákvarðana er komið undir mati stjórnvalds kemur meðalhófsreglan til skoðunar. 

Stjórnvöldum er óheimilt að taka íþyngjandi ákvörðun sé með öðru móti hægt að ná sama 

markmiði án þess að íþyngja aðila. Sé ekki hjá því komist að íþyngja aðila ber stjórnvöldum 

skylda til að velja þá leið sem er minnst íþyngjandi. Komi upp aðstæður þar sem ekki er hægt 

að sjá fyrir hvaða leið sé best til að ná tilskyldum markmiðum skal fyrst grípa til vægustu 

úrræða sem talið er að gætu komið að gagni áður en gripið er til harkalegri úrræða.
33

 

Stjórnvald verður að vega og meta andstæða hagsmuni. Þegar brotið er gegn 

meðalhófsreglunni, til að mynda með því að nota harkalegri úrræði en hefði þurft, er oft um 

                                                           
31

 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 169-170. 
32

 Björg Thorarensen. (2003). Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða. Bls. 54-58. 
33

 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 150-152. 
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að ræða efnisannmarka sem geta leitt til þess að ákvörðun er ógildanleg. Verði málsaðilar 

fyrir tjóni sökum brots á reglunni eiga þeir í sumum tilvikum rétt á bótum. 
34

 

Í Hrd. 2000:383 hafði A gengt stöðu lektors við Háskóla Íslands í 14 ár án ávirðinga þegar 

honum var sagt upp án þess að vísað væri til ástæðna. Síðar var vísað til þess að kennarar 

skyldu keppa um stöður og að allir þyrftu að hafa hlotið hæfnisdóm. Dómurinn taldi fyllstu 

ástæðu til að ætla að A væri hæfur og féllst á það að meðalhófsregla stjórnsýsluréttar hefði 

verið brotin. Þá taldi dómurinn að beita hefði átt vægari úrræðum en uppsögn og dæmdi 

skólann til greiðslu skaðabóta.  

Ljóst er að meðalhófsreglan kemur alloft til álita við starfslok embættismanna og almennra 

ríkisstarfsmanna, líkt og fyrrgreindar reglur. Við töku stjórnvaldsákvarðana, svo sem 

ákvörðun um lausn embættismanns úr starfi eða uppsögn almenns ríkisstarfsmanns, gilda 

málsmeðferða- og efnisreglur stjórnsýsluréttarins.  

Rannsóknarreglan 

Rannsóknarregla 10. gr. stjórnsýslulaga kveður á um skyldu stjórnvalds til að sjá til þess að 

má sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin í því. Markmið reglunnar er að tryggja að 

þegar teknar eru stjórnvaldsákvarðanir sé það gert á löglegan og réttan hátt. Til að mál hljóti 

sanngjarna og rétta meðferð verður það að vera vel undirbúið og rannsakað í þaula auk þess 

sem allar upplýsingar þurfa að liggja fyrir. Stjórnvaldi ber ekki skylda til að afla sjálft allra 

upplýsinga heldur getur það beint til viðkomandi aðila tilmæla um að veita upplýsingar og 

leggja fram nauðsynleg gögn, sé með sanngirni hægt að ætla að hann geti án þess að það 

íþyngi honum. Þegar allar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru til að hægt sé að taka efnislega 

rétta ákvörðun í máli, liggja fyrir telst mál nægilega upplýst.
35

 Hafi verið brotið gegn 

rannsóknarreglunni við töku stjórnvaldsákvörðunar getur hún verið ógildanleg.
36

 Dæmi um 

mál þar sem rannsóknarreglan skipti sköpum er Hrd. 2004:1431. Lögreglumanni, B, var veitt 

áminning vegna þess að yfirmenn hans töldu hann hafa mætt ölvaðan til vinnu. B krafðist þess 

að áminningin yrði felld úr gildi og að hann fengi miskabætur. Í dómnum segir meðal annars: 

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. Ljóst virðist, að 

ekki var í upphafi ætlunin að beita stefnda frekari agaviðurlögum en að senda hann heim úr 
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 Páll Hreinsson. (1994). Stjórnsýslulögin skýringarrit. Bls. 159. 
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 Sama rit. Bls. 35. 
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vinnunni umræddan dag.  Áfrýjandi tryggði sér ekki sönnun fyrir því, að stefndi væri undir 

áhrifum áfengis og braut þar með gegn 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

Niðurstaða dómsins var því sú að efnisleg skilyrði hafi skort fyrir því að veita B 

áminningu og dæmdi honum miskabætur. Umrædd áminning var að mati dómsins ekki 

gefin af þar tilbærum aðila og var því ólögmæt að efni og formi. Af þessu má ráða að 

brot á rannsóknarreglu stjórnsýslulaga geta leitt til bótaskyldu.  

Starfslok að ósk embættismanns eða almenns ríkisstarfsmanns 
Í langflestum tilfellum ákveða starfsmenn ríkisins sjálfir hvenær þeir hyggjast láta af störfum. 

Þá fer um starfslokin eftir ákvæðum starfsmannalaga.   

Hafi maður verið skipaður í embætti getur hann skv. 3. tl. 25. gr. stml. beðið sér lausnar sbr. 

37. gr. Óski embættismaður lausnar skal hann samkvæmt 1. mgr. 37. gr. stml. gera það 

skriflega með minnst þriggja mánaðar fyrirvara. Undantekning er á því komi ófyrirsjáanleg 

atvik í veg fyrir að hann geti gengt embætti sínu. Viðeigandi stjórnvald getur einnig veitt 

samþykki fyrir styttri fresti eða lengt frestinn í allt að sex mánuði séu sérstakar ástæður fyrir 

hendi. Til að mynda ef svo margir, innan sömu starfsgreinar, leitast lausnar á sama tíma að 

erfitt væri að rækja starf innan greinarinnar væru beiðnir allra samþykktar. 

Almennir ríkisstarfsmenn hafa skv. 1. mgr. 46. gr. stml. rétt til að segja upp störfum eftir því 

sem kveðið er á um í ráðningarsamningi. Meginreglan er sú að starfsmenn séu ráðnir með 

þriggja mánaða gagnkvæman uppsagnarfrest sbr. ákvæði 1. mgr. 41. gr. stml. Sama ákvæði 

kveður á um að heimilt sé að semja um annað í kjarasamningum. 2. mgr. 41. greinar heimilar 

tímabundna ráðningu starfsmanna og hafa þá báðir aðilar rétt á að segja samningi upp áður en 

hann fellur sjálfkrafa úr gildi í lok ákveðins samningstíma. 

Meginmunurinn á réttarstöðu embættismanna og almennra starfsmanna hvað þetta varðar er 

sá að biðjist embættismenn lausnar krefst það þess að stjórnvald veiti honum til þess leyfi. 

Almennur starfsmaður segir upp og gefur þannig út einhliða yfirlýsingu þess efnis að hann 

óski eftir því að láta af störfum.
37
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Skipunar-, setningar- eða ráðningartími rennur út 

Um skipunar- og setningartíma embættismanna 
Meginreglan í núgildandi starfsmannalögum er sú að embættismenn eru skipaðir til fimm ára í 

senn, áður voru þeir skipaðir ótímabundið. Regluna er að finna í 23. gr. stml. þar sem segir að 

embættismenn skuli skipaðir til fimm ára í senn nema annað sé tekið fram í lögum. 

Undantekningu frá þessari reglu má til að mynda sjá í stjórnarskránni en 61. gr. hennar hljóðar 

svo:  

Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögunum. Þeim dómendum, sem ekki 

hafa að auki umboðsstörf á hendi, verður ekki vikið úr embætti nema með dómi, og ekki verða þeir 

heldur fluttir í annað embætti á móti vilja þeirra, nema þegar svo stendur á, að verið er að koma 

nýrri skipun á dómstólana. [Þó má veita þeim dómara, sem orðinn er fullra 65 ára gamall, lausn frá 

embætti, en hæstaréttardómarar skulu eigi missa neins í af launum sínum.] 

Á reglunni eru fleiri undantekningar, svo sem í 20. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. 

Þar er kveðið á um að ríkissaksóknari skuli skipaður ótímabundið í embætti.  

Fram kemur í frumvarpi til starfsmannalaga að ákvæði þetta byggi á þrískiptingu ríkisvaldsins 

og sé ætlað að tryggja sjálfstæði dómstóla gagnvart öðrum handhöfum ríkisvaldsins, einkum 

handhöfum framkvæmdarvaldsins.
38

 Sérlög geta líka kveðið á um að ávallt skuli auglýsa 

ákveðin embætti á fimm ára fresti. Sem dæmi um það má nefna embætti þjóðleikhússtjóra en 

það skal samkvæmt leiklistarlögum nr. 138/1998 auglýsa í lok hvers skipunartímabils.  

Skipunar-  eða setningartími embættismanna rennur út 

Gildi meginreglan 23. gr. stml. víkur embættismaður úr embætti nema hann sé skipaður að 

nýju. Viðkomandi stjórnvaldi ber að láta embættismann vita hvort embætti það er hann situr í  

skuli auglýst laust til umsóknar að minnsta kosti sex mánuðum áður en skipunartími hans 

rennur út. Geri stjórnvald það ekki framlengist skipunartími um fimm ár óski embættismaður 

þess ekki sjálfur að láta af störfum. Í frumvarpi til laganna kemur fram að ákvæði þetta eigi að 

stuðla að æskilegum stöðugleika meðal embættismanna.
39

 Embættismanni ber, skv. 1. mgr. 

33. gr. stml. að víkja úr embætti sökum aldurs frá og með næstu mánaðarmótum eftir að hann 

nær sjötugsaldri.   

                                                           
38

 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3152. 
39

 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3152.  
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Um ráðningartíma almennra starfsmanna 
Almennt eru ríkisstarfsmenn, aðrir en embættismenn, ráðnir til óákveðins tíma með 

gangkvæmum uppsagnarfresti. Í athugasemdum við frumvarp til starfsmannalaga má sjá að 

meginreglan í 1. mgr. 41. gr. sé sú að ríkisstarfsmenn, aðrir en embættismenn, skuli ráðnir 

ótímabundið með gagnkvæmum uppsagnarfresti. 2. mgr. sömu greinar felur þó í sér 

undantekningarheimild til gerðar tímabundinna ráðningarsamninga. 

Tímabundnir ráðningarsamningar 

Samkvæmt 2. mgr. 41. gr. stml. er stjórnvaldi heimilt að gera tímabundinn ráðningarsamning 

við almenna ríkisstarfsmenn. Í slíkum samningi má hafa gagnkvæman uppsagnarfrest 

samningsaðila en ráðningin fellur sjálfkrafa úr gildi við lok samningstímans. Samkvæmt sömu 

grein er óheimilt að tímabundin ráðning vari lengur en í tvö ár. Lög nr. 139/2003 um 

tímabundna ráðningu starfsmanna gilda, samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laganna, um almenna 

ríkisstarfsmenn líkt og starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Meginmarkmið laganna er 

samkvæmt 2. gr. þeirra að tryggja þá meginreglu að starfsmönnum sem ráðnir eru tímabundið 

sé ekki mismunað miðað við þá starfsmenn sem eru ráðnir ótímabundið. Auk þess er lögunum 

ætlað að koma í veg fyrir það að hver tímabundinn ráðningarsamningur taki við af öðrum án 

þess að fyrir því séu hlutlægar ástæður. Vinnuveitendur skulu, skv. 1. mgr. 5. gr. ávallt reyna 

að gera ótímabundna ráðningarsamninga, frekar en tímabundna, við starfsmenn sína. Mál 

umboðsmanns Alþingis, UA 4929/2007 og UA 5356/2008, vörðuðu starfslok 

framhaldsskólakennara. Kennararnir létu báðir af störfum í kjölfar þess að tímabundnir 

ráðningarsamningar þeirra runnu út. Umboðsmaður taldi að yfirmenn þeirra hefðu brotið gegn 

starfsmannalögum með því að gera við kennarana tímabundna ráðningarsamninga lengur en í 

tvö ár.  

Almennum ríkisstarfsmönnum ber, líkt og embættismönnum, að láta af störfum við 

sjötugsaldur. Ákvæði þess efnis er að finna í 2. mgr. 43. gr. stml. en þar segir að segja skuli 

starfsmanni upp störfum frá og með næstu mánaðarmótum eftir að hann nær umræddum aldri. 

Helsti munurinn 
Meginmunur hvað varðar starfslok þegar skipunartími eða setningartími embættismanna 

rennur út annars vegar og tímabundin ráðning almennra starfsmanna hins vegar, felst í því að 

embættismenn eru almennt skipaðir til fimm ára í senn en meginreglan við ráðningu almennra 

ríkisstarfsmanna er sú að hún sé ótímabundin með gagnkvæmum uppsagnarfresti. 

Undanþáguheimild til gerðar tímabundinna ráðningarsamninga er að finna í 2. mgr. 41. gr. 
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Frávikning sökum hæfisbrests 
Ákvæði 6. gr. stml. fela í sér skilyrði sem aðili skal uppfylla til að fá skipun eða ráðningu í 

starf hjá ríkinu. Hæfisskilyrðin eru eftirtalin: Aðili skal, sbr. 1. tl., hafa náð 18 ára aldri, 

undantekningar frá því lágmarki eru ef um er að ræða störf samkvæmt námssamningi, störf 

við ræstingar, sendilsstörf eða önnur sambærileg störf. Þá er í 2. tl. gerð krafa um lögræði með 

sömu undantekningum og í 1. tl. Kveðið er á um andlegt og líkamlegt heilbrigði sem 

nauðsynlegt er til þess starfs sem um ræðir hverju sinni í 3. tl. Samkvæmt 4. tl. skal aðili sem 

ráðinn er til starfa vera íslenskur ríkisborgari. Undantekning fæst frá þessu skilyrði sé um að 

ræða ríkisborgara frá öðrum ríkjum Evrópska efnahagssvæðisins, aðildarríkjum 

stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyja, eða ef sérstaklega stendur á. Kröfur 

um almenna menntun og sérmenntun þar sem þess gerist þörf eru að finna í 5. tl. Starfsmaður 

skal hafa fjárforræði ef starfinu fylgja fjárreiður sbr. 6. tl. Hafi aðili hlotið dóm fyrir brot á 1. 

mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga getur hann ekki uppfyllt hæfisskilyrði starfsmannalaga. Í 

greininni 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.“ Hæfisskilyrði. 6. gr. stml. krefjast þess einnig að konur og karlar skuli hafa 

jafnan rétt til opinberra starfa og að þau skuli hafa sömu laun fyrir sambærileg störf. Uppfylli 

aðili ekki eitthvert skilyrðanna brestur hann hæfi til að hljóta skipun eða ráðningu.  

Komi upp atvik sem valda bresti á hæfi á meðan embættismaður gegnir embætti skal honum 

veitt lausn úr embætti sbr. 2. tl. 25. gr. stml. Það skal gert samkvæmt ákvæðum 31. gr. sömu 

laga. Helst gæti í þessu samhengi komið upp brestur á hæfisskilyrðum 2., 3. og 6. tl. 6. gr. það 

er lögræði, nauðsynlegt heilbrigði og fjárforræði. Þó hafa komið upp mál er varða 5. tl., það er 

menntunar skilyrðið, samanber ógildingu ritgerða nema vegna meints ritstuldar. Ákvæði 3. tl. 

kveður á um nauðsynlegt heilbrigði. Sérákvæði hvað varðar heilbrigði embættismanna er 

einnig að finna í starfsmannalögum. Ákvæði 4. tl. 25. gr. stml. felur í sér að heilsubrestur geti 

leitt til starfsloka embættismanns og í 30. gr. er nánar fjallað um hvenær veita skuli lausn 

vegna heilsubrests. Ekki eru ákvæði í starfsmannalögum um starfslok almennra starfsmanna 

sökum heilsubrests heldur er kveðið á um það í viðkomandi kjarasamningum. Þó reglur um 

þetta séu skýrar getur leikið vafi á því hvort umræddum skilyrðum hafi verið fullnægt. Sem 

dæmi má nefna Hrd. 53/2009
40

 þar sem H taldi að sér hefði verið skipað með ólögmætum 

hætti í veikindafjarvistir frá starfi sínu hjá F. F hélt því aftur á móti fram að H hefði ekki getað 

sinnt starfi sínu sökum veikinda. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að H hefði þurft að sýna fram 

                                                           
40

 Blaðsíðutal fannst ekki. 
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á það með sannanlegum hætti að hún hefði verið vinnufær. F var sýknað þar sem 

launagreiðsluskylda hafði verið uppfyllt í samræmi við gildandi kjarasamning.  

Aðeins er hægt að svipta fólk lögræði með dómsúrskurði sbr. II. kafla lögræðislaga nr. 

71/1997. Það sama á við um missi fjáræðis. Það er því yfirleitt ekki vafamál hvort skilyrði 2. 

tl. 6. gr. stml. sé uppfyllt. 

Hafi embættismaður játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem líklega leiðir af sér 

sviptingu réttinda, skv. 68. gr. almennra hegningarlaga, skal honum vikið að fullu og án 

fyrirvara úr embætti skv. 3. mgr. 29. gr. stml.  

Ekki er kveðið sérstaklega á um það hvernig málum skuli háttað þegar almenna starfsmenn 

brestur hæfiskilyrði 6. gr. stml. Þó kveður 2. mgr. 45. gr. stml. á um að starfsmanni skuli 

fyrirvaralaust víkja úr starfi, líkt og embættismönnum, hafi hann játað að hafa gerst sekur um 

refsivert athæfi sem líklega hefur í för með sér réttindamissi.  

Starfsmannalögin kveða skýrt á um starfslok embættismanna bresti þá hæfi en eru ekki eins 

afdráttarlaus þegar um almenna ríkisstarfsmenn er að ræða. Með hliðsjón af eðli málsins og 

45. gr. stml. má telja að við slíkar aðstæður beri viðeigandi stjórnvaldi að rifta 

ráðningarsamningi tafarlaust. Hvort sem um er að ræða embættismenn eða almenna 

starfsmenn er ákvörðunin stjórnvaldsákvörðun og skal því fara eftir reglum 

stjórnsýsluréttarins.  

Almennt um frávikningu og uppsagnir 

Um frávikningu embættismanna   
Um lausn frá embætti fer eftir ákvæðum VI. kafla laganna. Ákvæði 26. gr. – 28. gr. gilda um 

tímabundna lausn frá embætti. Sama stjórnvald og skipar í embætti veitir tímabundna lausn 

skv. 26. gr. Rétt þykir að leysa embættismann frá störfum um stundarsakir hafi hann sýnt 

vanrækslu, óhlýðni, vankunnáttu, hafi ekki sýnt fram á fullnægjandi árangur, hegðun hans 

hafi þótt ósæmileg, óhæfileg eða ef hann þykir ósamrýmanlegur embætti sínu sbr. 2. mgr. 26. 

gr. Fari embættismaður með bókhald eða fjárreiður er heimilt að veita honum tímabundna 

lausn ef ætla má að óreiða ríki, hvað það varðar, hann verði gjaldþrota eða leyti 

nauðasamninga og ef hann er grunaður um háttsemi sem leiðir til sviptingar réttinda sbr. 3. 

mgr. 26. gr. Lausn skal vera skrifleg og sé embættismanni veitt lausn skv. 2. mgr. 26. gr. 

verður skv. 4. mgr. sömu greinar að veita honum áminningu fyrst og gefa honum tækifæri til 
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að bæta sig. Ekki er skylt að gefa honum kost á að tjá sig að öðru leyti um þær ástæður sem 

liggja til grundvallar lausninni. Hann getur þó óskað eftir rökstuðningi ákvörðunar um lausn. 

Leiki grunur á því að embættismanni hafi misfarist í starfi og honum veitt tímabundin lausn 

skal rannsaka mál hans svo hægt sé að ákveða hvort veita skuli honum lausn að fullu eða setja 

hann aftur í embættið sbr. 27. gr. Embættismaður skal skv. 28. gr. njóta helming af launum 

þeim sem embættinu fylgja ásamt embættishúsnæði sé um slíkt að ræða þann tíma sem honum 

er vikið úr starfi. Taki hann aftur við embættinu skal greiða honum þau laun sem hann var 

sviptur.  

Um fulla lausn frá embætti fer skv. 29. gr. – 37. gr. laganna. Hafi embættismaður verið 

sviptur rétti til að gegna embætti með fullnaðardómi skal skv. 1. mgr. 29. gr. víkja honum úr 

embætti. Samkvæmt 1. tl. 25. gr. stml. er heimilt að víkja embættismanni úr embætti brjóti 

hann af sér í starfi eða brjóti gegn starfsskyldum sínum. Þegar slíkar ástæður liggja að baki 

lausnar frá embætti kallast það frávikning. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar skal 

embættismanni vikið að fullu úr embætti hafi meirihluti nefndar er starfar samkvæmt 27. gr. 

stml. komist að niðurstöðu um að ávirðingar þær sem leiddu til frávikningar um stundarsakir 

hafi átt rétt á sér. Meginreglan er sú að embættismanni, sem sakaður er um brot í starfi, sé 

fyrst veitt lausn um stundarsakir á meðan mál hans er sent til fyrrgreindrar nefndar sem tekur 

það til meðferðar og gefur út álitsgerð.  

Sé frávikning fyrirhuguð skal, áður en tekin er endanleg ákvörðun sé þess kostur, gefa 

embættismanni tækifæri til að tala sínu máli sbr. 2. mgr. 31. gr. stml. Líta skal til 

málsmeðferðarreglna stjórnsýsluréttar í þessu samhengi, sérstaklega til rannsóknarreglu og 

meðalhófsreglu.
41

 Endanleg ákvörðun skal tekin eftir að álit nefndarinnar liggur fyrir og 

embættismaður hefur fengið tækifæri til að tala máli sínu. Ekki skal veita embættismanni 

lausn um stundarsakir nema hann hafi ítrekað brotið á starfsskyldum sínum samanber 26. gr. 

stml. Hann hafi verið óstundvís, vanrækt starf sitt, óhlýðnast yfirmanni sínum, ekki náð 

fullnægjandi árangri í starfi, sýnt vankunnáttu eða óvandvirkni, verið ölvaður eða framkoma 

hans að öðru leyti ósamrýmanleg embætti því sem hann gegnir. Lausn um stundarsakir skal 

koma í kjölfar skriflegrar áminningar samanber 21. gr. stml. Á kröfu um skriflega áminningu 

eru undantekningar í tvenns konar tilvikum. Annars vegar ef ætla má að óreiða sé á bókhaldi 

eða fjárreiðum sem embættismaður ber ábyrgð á, ef hann leitar nauðasamninga eða bú hans er 

                                                           
41

 http://www.fjarmalaraduneyti.is/starfsmennrikisins/yfirlit/starfslok/starfslokembaettismanna/#-

Fravikning_vegna_brota_a_starfsskyldum 
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tekið til gjaldþrotaskipta. Hins vegar ef embættismaður er grunaður um háttsemi sem leiðir til 

þess að hann verði sviptur réttindum samkvæmt 68. gr. almennra hegningarlaga.  

Játi embættismaður að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem hefur í för með sér 

sviptingu réttinda, skal víkja honum úr embætti. Veita skal lausn úr embætti vegna 

heilsubrests hafi embættismaður verið frá störfum í eitt ár eða sem nemur 1/18 af starfstíma 

hans samfellt vegna veikinda eða slysa sbr. 30. gr. Sé ekki sérstaklega mælt fyrir um annað í 

lögum skal, skv. 31. gr., það stjórnvald sem skipar í embætti veita lausn frá því. Hana ber að 

veita skriflega og í henni skulu orsakir lausnar jafnan greindar. Þeim er vikið er úr embætti 

skal gefinn kostur á að tala sínu máli áður en endanleg ákvörðun er tekin sé þess kostur. 

Samkvæmt 32. gr. getur sá sem vikið var úr embætti borið mál sitt undir dómstóla, hann getur 

átt rétt á bótum telji dómstólar lausnina ólögmæta. 33. gr. kveður á um hámarksaldur, veita 

skal embættismanni lausn þegar hann verður sjötugur. Sé embætti lagt niður skal 

embættismaður skv. 1. mgr. 34. gr. halda launakjörum sínum í sex mánuði hafi hann verið í 

þjónustu ríkisins innan við fimmtán ár en í eitt ár hafi hann verið lengur nema hann hafi 

hafnað sambærilegu starfi. Taki hann við öðru starfi á meðan hann nýtur launa skv. 1. mgr. 

34. gr. falla þau niður eða lækka eftir atvikum. Embættismaður sem skipaður hefur verið 

tímabundið heldur skv. 35. gr., launakjörum í þrjá til sex mánuði frá því að hann lætur af 

störfum hafi hann ekki verið skipaður í embættið að nýju. 36. gr. heimilar stjórnvaldi sem að 

flytja mann úr einu embætti í annað heyri viðkomandi embætti undir stjórnvaldið. Það getur 

einnig samþykkt flutning í embætti sem heyrir undir annað stjórnvald sé þess óskað. Biðjist 

embættismaður lausnar skal hann gera það skriflega með þriggja mánaða fyrirvara. Sé farið að 

lögum við beiðni um lausn er almennt skylt að veita hana.  

Skipulagsbreytingar 

Almennt um skipulagsbreytingar 

Breytinga getur verið þörf á rekstri ríkisstofnana líkt og á rekstri annarra stofnana og 

fyrirtækja. Breytingar geta orðið á skipulagi, verkefnum og störfum, ýmist með breytingum á 

lögum er starfsemina varða eða breytingum sem forstöðumenn ákveða að gera á innra 

skipulagi starfseminnar.  

Embættismanni og almennum starfsmanni er samkvæmt 19. gr. stml. skylt að hlíta 

breytingum á starfi og verksviði, hafi breytingarnar í för með sér skert kjör eða réttindi skal 

hann halda þeim óbreyttum í jafnlangan tíma og eftir er af skipunartíma hans eða 
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ráðningarsamningi. Embættismaður skal samkvæmt 34. gr. stml. halda óbreyttum kjörum í 

sex til tólf mánuði hafi hann ekki hafnað sambærilegu starfi á vegum ríkisins eða annarra. 

Eldri starfsmenn eiga rétt til bóta í sex til tólf mánuði, samkvæmt 5. mgr. bráðabirgðaákvæðis 

stml. sé starf þeirra lagt niður.  

Sé tekin ákvörðun um að leggja niður starf án þess að lagabreytingar hafi orðið þess valdandi 

er um að ræða stjórnvaldsákvörðun, hvort sem viðkomandi starfsmanni er boðið sambærilegt 

starf eða ekki. Ákvarðanir af þessu tagi verða því að lúta reglum stjórnsýsluréttarins. 

Stjórnvöldum er meðal annars skylt að gæta meðalhófs og málefnalegra sjónarmiða við 

ákvörðun um niðurlagningu starfs.  Í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 3769/2003, er fjallað 

um niðurlagningu starfs vegna skipulagsbreytinga. Verið var að sameina sjúkrahús og 

heilsugæslustöð og þar af leiðandi verið að leggja niður störf hjúkrunarforstjóra sjúkrahússins 

og heilsugæslunnar og stofna eitt nýtt starf hjúkrunarforstjóra viðkomandi stofnunar. A, annar 

hjúkrunarforstjórinn, kvartaði yfir því að hafa verið leyst frá störfum. Vísbendingar voru uppi 

um að samvinna A og yfirmanns hennar hefði ekki gengið sem skyldi. Umboðsmaður tók til 

skoðunar hvort sú ákvörðun yfirmanns hennar að leysa hana frá störfum hefði verið reist á 

málefnalegum sjónarmiðum og hvort réttara hefði verið að áminna A samkvæmt 1. ml. 1. 

mgr. 44. gr. stml.  og gefa henni þannig kost á því að nýta andmælarétt sinn áður en tekin væri 

ákvörðun. Umboðsmaður áleit að ekki væri hægt að rekja lausn A frá störfum til óvildar á 

milli hennar og yfirmanns hennar. Aftur á móti taldi umboðsmaður að ekki hefði verið gætt 

nægjanlega að meðalhófsreglu stjórnsýslulaga þegar ákvörðun var tekin um lausn A frá 

störfum þar sem ekki var litið til þess hvort hægt væri að leita annarra minna íþyngjandi leiða. 

Umboðsmaður beindi þeim tilmælum til stofnunarinnar að taka mál A til athugunar á ný, 

óskaði hún eftir því.  

Umboðsmaður Alþingis fjallaði einnig um starfslok vegna skipulagsbreytinga í UA 

4306/2005. A hafði verið sagt upp störfum hjá Fasteignamati ríkisins vegna hagræðingar í 

rekstri. Ástæður þær sem stofnunin gaf upp taldi umboðsmaður að gætu verið lögmætur 

grundvöllur uppsagnar. Umboðsmaður athugaði hvort þær ástæður og rök sem stofnunin sagði 

vera grundvöll ákvörðunarinnar styddust við fyrirliggjandi gögn málsins. Hann taldi að 

athuguðu máli að svo væri ekki. Þá taldi hann að ekki hefði verið gætt að meðalhófsreglunni 

og beindi þeim tilmælum til stofnunarinnar að leggja framvegis viðhlítandi grundvöll að 

ákvörðunum á borð við starfslok starfsmanna. Í ofangreindum málum taldi umboðsmaður í 

báðum tilvikum að ekki hefði verið gætt að meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar. Greinilegt er að 
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hún verndar starfsmenn ríkisins í mörgum tilfellum, jafnvel þó gætt hafi verið að ákvæðum 

starfsmannalaga. 

Öllum starfsmönnum sem falla undir gildissvið starfmannalaga er skylt að hlíta breytingum á 

verksviði eða störfum skv. 19. gr. laganna. Starfsmaður á þó kost á því að segja starfi sínu 

lausu innan mánaðar frá því að honum eru tilkynntar fyrirhugaðar breytingar. Hafi breytingar 

í för með sér skert réttindi eða launakjör skal hann njóta óbreyttra réttinda og kjara þar til 

skipunartími hans rennur út, eða í jafnlangan tíma og réttur til uppsagnarfrests er samkvæmt 

ráðningarsamningi hans.  

Embætti og almenn störf lögð niður 
Ákvæði 9. tl. 25. gr. stml. kveður á um að embættismaður sem skipaður hefur verið eða settur 

í embætti skuli gegna því þar til embættið er lagt niður.  

Hafi embættismaður gengt embætti sem lagt er niður skal hann, samkvæmt 34. gr. stml. halda 

launakjörum sínum í sex mánuði frá starfslokum  hafi hann verið í þjónustu ríkisins skemur en 

fimmtán ár, annars í tólf mánuði. Þetta á þó ekki við hafi hann hafnað boði um sambærilegt 

starf.  

Starfsmannalögin kveða ekki sérstaklega á um rétt almennra starfsmanna við niðurlagningu 

starfs þeirra til bóta eða launa. Þeir geta þó átt rétt samkvæmt kjara- eða ráðningarsamningum. 

Eldri ríkisstarfsmenn, þeir starfsmenn ríkisins sem ráðnir voru fyrir gildistöku núgildandi 

starfsmannalaga, eiga samkvæmt bráðabirgðarákvæði laganna rétt til bóta sem nema launum í 

sex til tólf mánuði. Hafi þeir starfað í þjónustu ríkisins lengur en í fimmtán ár eiga þeir rétt til 

tólf mánaða launa, annars sex mánaða.  

Upp hafa komið deilur um hvort niðurlagning embætta og almennra ríkisstarfa séu í raun 

uppsagnir vegna persónulegra eiginleika starfsmanna og um þær ættu því að gilda strangari 

reglur, svo sem andmælaréttur. Sem dæmi má nefna Hrd. 2004:1293. Í því máli hafði 

embættismanninum G verið veitt lausn um stundarsakir frá stöðu sinni sem prófessor við 

Háskóla Íslands en nefnd skv. 27. gr. stml. mat lausnina síðar óréttmæta. Staða G sem 

prófessor var í kjölfarið lögð niður vegna fyrirhugaðra breytinga. Ekki var haft samráð við G 

um þá ákvörðun né annarra leiða leitað til að komast hjá uppsögn hans. Hæstiréttur komst að 

þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið sýnt fram á aðrar forsendur en þær sem vörðuðu G 

persónulega hefðu verið fyrir niðurlagningu stöðunnar og hún því ekki í samræmi við ákvæði 

starfsmannalaga.  
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Af framangreindu má ætla að réttarvernd starfsmanna ríkisins sé nokkuð sterk í þessu 

samhengi. Forstöðumenn stofnana verða að geta sýnt fram á raunverulega hagræðingu eða 

breytingar á starfi sem krefjast þess að embætti eða störf séu lögð niður. Þá er í báðum 

framangreindum málum vísað í að meðalhófsregla stjórnsýslulaga hafi verið brotin þar sem 

ekki var leitað vægari leiða áður en ákvarðanir voru teknar. Meginmunur á réttarstöðu 

embættismanna og almennra starfsmanna er sá að aðeins embættismenn geta átt rétt á 

biðlaunum vegna niðurlagningu embættis. Almennir starfsmenn eiga ekki rétt á biðlaunum 

við niðurlagningu starfs nema þeir falli undir 5. mgr. bráðabirgðaákvæðis stml. 

Embættismaður færður milli embætta og almennur ríkisstarfsmaður 

færður til í starfi vegna skipulagsbreytinga 
Ákvæði 1. mgr. 36. gr. stml. heimilar stjórnvaldi að flytja mann úr einu embætti í annað með 

því skilyrði að bæði embættin heyri undir sama stjórnvaldið. Greinin heimilar einnig að það 

stjórnvald sem skipað hefur embættismann samþykki flutning hans í embætti sem lýtur öðru 

stjórnvaldi óski síðarnefnda stjórnvaldið eftir því. 2. mgr. greinarinnar kveður á um að sé 

embætti sem maður er fluttur í lægra launað en embætti sem hann var í skuli hann halda fyrri 

launakjörum þar til skipunartími hans í fyrra embættinu hefði runnið út. Í 20. gr. 

stjórnarskrárinnar er að finna heimild til handa forseta til að færa embættismenn úr einu 

embætti í annað og má segja að umrædd heimild starfsmannalaga styðjist við 

stjórnarskrárgreinina. Heimild af þessu tagi má rekja allt til dönsku stjórnarskrárinnar sem sett 

var árið 1849.
42

 

 

Ekki er að finna annað ákvæði en ákvæði 19. gr. stml. í lögum hvað varðar almenna 

starfsmenn ríkisins og breytingar á starfi eða verksviði. Ákvæði 19. gr. skyldar almenna 

ríkisstarfsmenn til þess að hlíta breytingum er kunna að verða á störfum þeirra eða verksviði. 

 

Ótvíræð heimild er til flutnings milli embætta og breytinga á störfum ríkisstarfsmanna, hvort 

sem um ræðir embættismenn eða almenna starfsmenn. Slíkum ákvörðunum eru þó settar 

skorður af reglum stjórnsýsluréttar. Við skoðun á dómum má sjá að helst er deilt um í málum 

af þessu tagi hvort málefnalegar ástæður hafi legið að baki, hvort réttindi og launakjör hafi 

verið skert og hvar mörkin liggja, það er hvenær starf er talið hafa breyst og hvenær starf er 

talið hafa verið lagt niður og nýtt stofnað.   
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 Álit umboðsmanns Alþingis, UA 1448/1995. 
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Starfsskyldur ríkisstarfsmanna 
IV. kafli starfsmannalaga fjallar um helstu skyldur ríkisstarfsmanna, bæði embættismanna og 

almennra starfsmanna.  

Vammleysis- og leiðbeiningarskyldu er að finna í 14. gr. Vammleysi felst í 1. mgr. 

greinarinnar, það er starfsmanni er skylt að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi, gæta 

kurteisi, lipurðar og réttsýni. Þá skal hann forðast að viðhafa nokkuð sem er honum til 

vanvirðu eða getur varpað rýrð á starf hans eða starfsgrein. Í 2. mgr. felst 

leiðbeiningarskyldan, starfsmanni ber skylda til að leiðbeina og veita nauðsynlegar 

upplýsingar þeim er til hans leita. Hlýðniskylda er fólgin í 15. gr., starfsmanni ber að hlýða 

fyrirskipunum yfirmanna sinna séu þær lögmætar. Samkvæmt 16. – 17. gr. skal starfsmaður 

vera stundvís, vinna þá yfirvinnu sem yfirmenn telja nauðsynlega innan ákveðinna marka og 

18. gr. kveður á um skyldu til að gæta þagnarskyldu þegar við á. Þá er starfsmanni, eins og 

áður hefur komið fram, skylt að hlíta breytingum á störfum samanber 19. gr. Starfsmanni ber, 

samkvæmt 20. gr., skylda til að skýra viðeigandi stjórnvaldi frá því ef hann hyggst taka við 

öðru launuðu starfi, ganga í stjórn atvinnufyrirtækis eða stofna til atvinnurekstrar samhliða 

starfi því sem hann gegnir í þjónustu ríkisins. Stjórnvald getur bannað starfsmanni að stunda 

slíka starfsemi telji það hana ekki samrýmast störfum hans hjá ríkinu.  

Sýni starfsmaður af sér ósæmilega eða óhæfilega hegðun sem ekki er samrýmanleg starfi hans 

skal forstöðumaður stofnunar þeirrar sem hann starfar hjá gefa honum skriflega áminningu 

eftir að hafa gefið starfmanni kost á að tala sínu máli sé þess kostur samanber 21. gr. stml. Að 

auki bera starfsmenn ríkisins, líkt og starfsmenn á almennum vinnumarkaði, ýmsar ólögfestar 

skyldur.
43

 Sem dæmi um slíkar skyldur má nefna skipunarvald, eða verkstjórnarrétt. 

Atvinnurekandi eða forstöðumaður, hvort sem um er að ræða ríkisstofnun eða fyrirtæki á 

almennum markaði, hefur svokallað skipunarvald yfir starfsmönnum sínum. Með því er til að 

mynda átt við rétt hans til að ráða fólk til starfa, rétt til að koma á eftirliti með störfum og rétt 

til að ráða því hvenær matar- og kaffitímar eru teknir.
44

 Misjafnt er eftir aðstæðum hve langt 

skyldur þessar ná.  

Á forstöðumanni hvíla sérstakar starfsskyldur, auk þeirra sem kveðið er á um í IV. kafla 

starfsmannalaga. Samkvæmt 38. gr. setur ráðherra hverjum forstöðumanni erindisbréf þar sem 

fram koma helstu verkefni og markmið viðkomandi stofnunar. Erindisbréf eru almenn, 

formleg fyrirmæli um verkefni starfsmanns, um starf hans og starfshætti, tengsl við yfirmenn 

og stofnanir. Forstöðumaður skal, samkvæmt 2. mgr. 38. gr., bera ábyrgð á því að sú stofnun 
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 Viðar Már Matthíasson. (2000) Úlfljótur Bls. 202. 
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 Lára V. Júlíusdóttir. (2007). Vinnumarkaðsréttur. Bls. 192-193. 
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sem hann stýrir starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf. Hann ber einnig 

ábyrgð á því að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt og að afkoma sé í samræmi við 

fjárlög. Ráðherra hefur samkvæmt sömu grein heimild til að veita forstöðumanni áminningu 

samkvæmt 21. gr. fari útgjöld fram úr fjárlagaheimildum, þjónusta stofnunarinnar er ekki 

viðunandi eða verkefnum ekki sinnt sem skyldi. Á forstöðumönnum geta einnig hvílt 

sérstakar skyldur samkvæmt ákvæðum sérlaga um viðkomandi starfsstétt eða stofnun.  Verður 

nú vikið nánar að helstu skyldum.  

Vammleysi og leiðbeiningarskylda 

Eins og áður segir felast í 14. gr. stml. vammleysisskylda og leiðbeiningarskylda. Ákvæði 1. 

mgr. 14. gr. fjallar um hina almennu skyldu til að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi sem 

á starfsmönnum ríkisins hvílir. Þetta ákvæði er óbreytt frá eldri starfsmannalögum. Ákvæði 2.  

mgr. um leiðbeiningarskyldu átti sér ekki hliðstæðu í eldri lögum. Það leggur þá skyldu á 

ríkisstarfsmenn að leiðbeina og aðstoða hvern þann sem til hans leita, búi hann yfir 

upplýsingum eða geti aflað þeirra með góðu móti. Heyri málefni sem spurt er um ekki undir 

viðkomandi starfsmann skal hann leiðbeina aðila um hvert skal leita.
45

  

Af skoðun dómaframkvæmdar má ráða að byggt er á sérstakri vammleysisskyldu 

embættismanna. Auk þess er ljóst að ekki þarf að vera um refsiverðan verknað að ræða þegar 

athafnir utan starfs koma til skoðunar.  

Hlýðniskylda 

Að starfsmaður vinni þau störf sem hann er ráðinn til er mikilvæg forsenda fyrir skilvirkni 

stofnana.
46

 Í UA 2680/1999 fjallar umboðsmaður um inntak hlýðniskyldunnar. Þar segir hann 

meðal annars  

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 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. 

Ákvæði 140. gr. almennra hegningarlaga kveður á um að opinber starfsmaður sem neitar eða 

lætur af ásettu ráði farast fyrir að gera það sem honum er boðið á löglegan hátt skuli sæta 

sektum eða fangelsi í allt að eitt ár.  
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Ýmislegt getur komið til álita þegar deilt er um hvort hlýðniskyldu hafi verið framfylgt, eða 

hvort henni hefði átt að framfylgja. Starfsmaður getur til dæmis fengið fyrirmæli sem eru 

augljóslega ólögmæt. Honum ber þá að benda yfirmanni sínum á það með það að markmiði 

að fá hann til að draga fyrirmælin til baka. Beri það ekki árangur skal hann hafa fyrirmælin að 

engu.
47

 Fleira getur komið til álita, svo sem hvort fyrirmæli séu lögmæt eða ólögmæt 

samanber Álitsgerð nefndar samkvæmt 27. gr. laga 70/1996 um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins 6. nóvember 2001 (1/2007). Málavextir voru þeir að lögregluvarðstjóri 

við lögregluembættið í Reykjavík gaf tveimur lögreglumönnum fyrirmæli um að aka með sig í 

forgangsakstri til Keflavíkur þar sem hann var að missa af flugi. Varðstjórinn var að fara í 

flug í einkaerindum. Ríkissaksóknari mat málið ekki líklegt til sakfellis og var það fellt niður.  

 

Af dómaframkvæmd má ráða að til að hlýðniskyldu sé hægt að framfylgja verða ákveðnar 

lágmarkskröfur þeirra fyrirmæla sem hún er reist á að vera uppfylltar. Þau þurfa til að mynda 

að byggja á beinum lagafyrirmælum. Geri þau það ekki verða þau að vera svo skýr að enginn 

vafi leiki á því hvort þeim hafi verið hlýtt. Þar að auki þurfa þau að vera málefnaleg, 

samanber Hrd. 1998:161. Í honum voru málavextir þeir að forstöðukonu var veitt áminning, 

meðal annars fyrir það að hafa óhlýðnast fyrirmælum. Konunni hafði verið afhentur 

verkefnalisti sem hún sá sér ekki fært að fara eftir. Hæstiréttur taldi að ekki yrði fallist á að 

um brot á hlýðniskyldu samkvæmt starfsmannalögum væri að ræða þar sem forstöðukonan 

hafði skilað af sér greinargerð sem fól í sér málefnalega afstöðu til vandkvæða þeirra sem hún 

sá á því að fara eftir listanum. Ekki væri hægt að skera úr um það hvort hún myndi víkjast 

undan þeim verkum sem hægt væri að ætlast til að hún ynni miðað við aðstæður.  

Þagnarskylda 

Starfsmenn ríkisins eru skyldugir samkvæmt 18. gr. stml. að gæta þagnarskyldu um 

upplýsingar sem þeir fá í starfi sínu og eiga að fara leynt. Þagnarskylda helst þó starfsmaður 

láti af starfi. Mörg störf hjá hinu opinbera eru þess eðlis að brot á þagnarskyldu eru mjög 

alvarleg, til að mynda störf lögreglumanna, lækna, presta og dómara. Nánar er kveðið á um 

þagnarskyldu í mörgum sérlögum, svo sem lögreglulögum nr. 90/1996. Í almennu 

hegningarlögunum er ákvæði um brot opinberra starfsmanna á þagnarskyldu en í 136. gr. 

laganna segir að opinber starfsmaður skuli sæta fangelsi í allt að einu ári hafi hann sagt frá 

einhverju sem hann fékk vitneskju um í starfi sínu og átti að fara leynt.  
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Samstarf  

Í greinargerð með frumvarpi til starfsmannalaga segir: „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.“
48

 Af þessu er ljóst að samstarfsvilji er mikilvægur og að skortur á 

samstarfshæfni geti leitt af sér ófullnægjandi starfsárangur. Skortur á samstarfsvilja getur 

komið fram í því að viðkomandi neitar að hlýða lögmætum fyrirmælum yfirmanna sinna eða 

að hann skorti hæfni eða getu til þess að starfa með samstarfsfélögum sínum án þess að hann 

brjóti beinlínis á öðrum starfsskyldum sínum, samanber UA 1147/1994. Í því máli var um að 

ræða að starfsmaður Landspítala hafði þráfaldlega óhlýðnast lögmætum fyrirmælum 

yfirboðara sinna og hafði ekki látið segjast þrátt fyrir aðfinnslur. Að mati umboðsmanns var 

það ekki lögmæt ástæða til uppsagnar og taldi hann að brotið hefði verið á rétti 

starfsmannsins. Þess má geta að í Hrd. 2006:1149 var tekið tillit til þess við útreikning 

skaðabóta, sem dómurinn taldi starfsmann eiga rétt á, að hann hafði viðhaft hátterni sem 

leiddi til samskiptavanda á vinnustað hans.  

Stundvísi 

Kveðið er á um að starfsmenn skuli mæta stundvíslega til starfa í 16. gr. stml. Óstundvísi er 

tilgreind í 21. gr. sömu laga sem mögulegt tilefni til áminningar. Í Hrd. 2006:1176 var læknir 

talinn hafa brotið ítrekað á starfsskyldum sínum, meðal annars með því að mæta of seint til 

vinnu.  

Aukastörf 

Ákvæði 20. gr. stml. kveður á um að starfsmaður sem er í aðalstarfi hjá ríkinu þurfi samþykki 

þess stjórnvalds sem réði hann í vinnu til að sinna öðrum launuðum störfum samhliða 

aðalstarfi sínu. Þannig er sú frumskylda starfsmanns að sinna starfi sínu undirstrikuð. Það 

kemur til að mynda fram í því að þegar ríkisstarfsmanni er veitt ný staða er hann um leið 

sjálfkrafa leystur frá þeirri fyrri.
49

  Markmið þessarar reglu er að koma í veg fyrir 

hagsmunaárekstur, sporna gegn vanrækslu aðalstarfs og að koma í veg fyrir að starfsmaður 

ríkisins hafa aukastarf sem er stöðu hans ekki samboðið.
50

 Ákveðið var árið 2002 að banna 

læknum Landspítala – háskólasjúkrahúss sem eru í 100% starfi að taka að sér störf utan 
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 Ólafur Jóhannesson. (1980). Stjórnarfarsréttur. Bls. 135. 
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sjúkrahússins önnur en störf tengd háskóla. Árið 2008 reyndi á lögmæti ákvörðunarinnar fyrir 

Hæstarétti. Í málinu, Hrd. 596/2008
51

, krafðist yfirlæknir þess að bannið yrði úrskurðað 

ólögmætt. Hæstiréttur taldi að ekki yrði litið svo á að ómálefnalegt hefði verið að setja 

lækninum það skilyrði að láta af rekstri læknastofu samhliða auknum störfum og ríkari ábyrgð 

gagnvart sjúkrahúsinu.  

Sjá má að á starfsmönnum ríkisins hvíla margvíslegar skyldur umfram þær skyldur sem lagðar 

eru á starfsmenn á almennum vinnumarkaði. 

 

Frávikning vegna ávirðinga í starfi eða brota á starfsskyldum 

Málsmeðferð við frávikningu embættismanna 

Samkvæmt 1. tl. 25. gr. stml. getur brot í starfi orðið til þess að embættismanni beri að víkja 

úr embætti. Nánar er kveðið á um lausn frá embætti í VI. kafla laganna. Ákvæði 1. mgr. 26. 

gr. kveður á um, eins og fyrr segir, að rétt þyki að leysa embættismann frá störfum um 

stundarsakir hafi hann sýnt af sér vanrækslu, óhlýðni, vankunnáttu, hafi ekki sýnt fram á 

fullnægjandi árangur, hegðun hans hafi þótt ósæmileg, óhæfileg eða ef hann þykir 

ósamrýmanlegur embætti sínu. Embættismanni sem fer með fjárreiður í starfi er samkvæmt 2. 

mgr. 26. gr. stml. heimilt að veita lausn úr starfi um stundarsakir t.a.m. ef ástæða er til að ætla 

að óreiða ríki hvað fjárreiður eða bókhald varðar eða ef hann verður gjaldþrota. Skylt er að 

veita embættismanni áminningu samkvæmt 21. gr. stml. áður en honum er veitt lausn um 

stundarsakir á grundvelli 2. mgr. 26. gr. stml. og gefa honum þannig færi á að bæta ráð sitt. 

Ekki þarf að veita áminningu ef víkja á embættismanni frá störfum á grundvelli 1. mgr. 26. gr. 

stml.  

Hafi embættismaður verið sviptur rétti til að gegna embætti með fullnaðardómi skal 

samkvæmt 1. mgr. 29. gr. stml. víkja honum að fullu úr embætti. Sama grein kveður á um að 

embættismanni skuli víkja úr embætti að fullu komist meirihluti nefndar sem starfar á 

grundvelli 27. gr. stml. að því að það sem honum var gefið að sök hafi verið á rökum reist.  Þá 

er ákvæði í 38. gr. stml. sem kveður á um að ráðherra geti veitt forstöðumanni áminningu 

samkvæmt 21. gr. stml. eða veitt honum lausn frá embætti samkvæmt VI. kafla 

starfsmannalaga hafi hann brotið starfsskyldur sínar.  

                                                           
51

 Blaðsíðutal fannst ekki.  



31 
 

Við mat á því hvort embættismaður sé sekur um óreiðu í fjárreiðum eða bókhaldi virðist vega 

þungt hvort hann hafi hlotið persónulegan ávinning af athöfnum sínum og hvort hann hafi 

með þeim valdið fjárhagslegum skaða. Þetta sjónarmið má til að mynda sjá í niðurstöðum 

nefndar, sem starfar á grundvelli 1. mgr. 27. gr. stml., í málum framkvæmdarstjóra 

Kvikmyndasjóðs N27. 4/2002 og Hrd. 1999:4247. Framkvæmdarstjóra Kvikmyndasjóðs, F,  

var vikið úr embætti um stundarsakir eftir að gerðar höfðu verið ýmsar athugasemdir á 

bókhaldi sjóðsins og það í kjölfarið rannsakað af Ríkisendurskoðun.  Nefndin komst að þeirri 

niðurstöðu að F hefði brotið gegn starfsskyldum sínum en ekki væri hægt að slá því föstu að 

óreiða væri á fjárreiðum eða bókhaldi sjóðsins. Hún var því ekki sammála því að þörf hefði 

verið á tafarlausri frávikningu. Engin óvissa hefði verið um hvaða reikninga vantaði og ekki 

hefði verið um að ræða óheimila meðferð opinberra fjármuna.  

Nefnd sem starfar á grundvelli 27. gr. stml. á að taka til rannsóknar mál embættismanna, og 

annarra sem njóta sömu réttarstöðu samanber 3. mgr. bráðabirgðaákvæðis stml., sem hefur 

verið veitt lausn úr embætti um stundarsakir. Nefndin hefur það hlutverk að rannsaka 

málsatvik og aðdraganda að lausn úr embætti um stundarsakir. Hún sendir svo frá sér rökstutt 

álit um það hvort rétt hafi verið að víkja embættismanni tímabundið frá. Viðkomandi 

stjórnvald tekur svo ákvörðun á grundvelli álits nefndarinnar um hvort embættismaður fær að 

gegna embætti að nýju eða er vikið úr embætti að fullu.
52

 Nefndin skal, samkvæmt 2. mgr. 27. 

gr. stml., skipuð þremur mönnum sérfróðum um stjórnsýslu. Fjármálaráðherra skipar formann 

og varaformann til fjögurra ára í einu. Aðrir eru skipaðir af viðkomandi ráðherra í hverju máli 

fyrir sig og af samtökum ríkisstarfsmanna. Starfsreglur nefndarinnar er að finna á heimasíðu 

fjármálaráðuneytisins. Í þeim segir að nefndin sé stjórnsýslunefnd. Um hana gildi því  

stjórnsýslulög og reglur stjórnsýsluréttar eftir því sem við á. Ítarlegar reglur eru um 

málsmeðferð fyrir nefndinni, gagnaöflun, tilkynningu til starfsmanns, rétt hans til að tjá sig og 

rétt  hans til að fá aðgang að gögnum.
53

  

Gott dæmi um hlutverk nefndarinnar má sjá í N27 1/1999. Prófessor, P, við HÍ var leystur úr 

starfi sökum þess að hafa ekki sýnt fram á fullnægjandi starfsárangur. Honum hafði áður verið 

veitt áminning, meðal annars vegna slakrar rannsóknarvirkni hans. Nefndin kallaði eftir 

upplýsingum um rannsóknir prófessora við háskólann og fékk þau svör að þeir ættu að skila 

rannsóknarskýrslum árlega. Ekki væri þó gengið sérstaklega á eftir þeim skýrslum. Taldi 

nefndin það leiða til þess að brotið hefði verið á jafnræðisreglu í máli P. Háskólinn gat ekki 
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sýnt fram á að rannsóknarvirkni þessa prófessors væri minni en annarra prófessora við 

skólann og gæti því ekki talist málefnaleg ástæða til brottvikningar.  

Heimilt er samkvæmt 29. gr. stml. að víkja embættismanni úr embætti að fullu hafi hann verið 

sviptur rétti til að gegna embætti með fullnaðardómi. Einnig er frávikning að fullu heimil ef 

meirihluti nefndar, sem starfar á grundvelli 27. gr. stml., telur að rétt hafi verið að víkja 

embættismanni frá störfum um stundarsakir, hafi þær ávirðingar sem honum voru gefnar að 

sök verið fyrir hendi. Þá segir í 3. mgr. 29. gr. stml. að víkja skuli embættismanni úr embætti 

að fullu hafi hann játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi. Umboðsmaður Alþingis 

fór yfir heimildir til lausnar embættismanna úr embætti að fullu í áliti UA 2127/1997. Þar 

segir meðal annars:  

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. Svo sem fram er komið er þar 

áskilið, að starfsmaður hafi játað á sig refsiverða háttsemi. 

Umboðsmaður telur því að ávallt skuli nefnd samkvæmt 27. gr. stml. rannsaka mál nema þau 

falli undir undantekningarákvæði 1. eða 3. mgr. 29. gr. laganna.  

Í fyrirvaranum sem felst í 2. mgr. 29. gr. stml. kemur fram að embættismanni skuli víkja að 

fullu úr embætti ef meirihluti nefndar samkvæmt 27. gr. stml. telur að rétt hafi verið að víkja 

honum úr embætti um stundarsakir, nema þær ávirðingar sem honum voru gefnar að sök hafi 

ekki reynst á rökum reistar. Í Hrd. 2006:3431var tollverði, T, veitt lausn um stundarsakir 

vegna gruns um aðild hans að tolla og hegningarlagabrotum. Hann var ákærður en áður en 

dómur féll hafði honum verið vikið að fullu úr embætti í samræmi við niðurstöðu nefndar 

samkvæmt 27. gr. stml. T var sýknaður af ákærunum og krafði íslenska ríkið um bætur vegna 

ólögmætrar frávikningar. Í niðurstöðum dómsins segir meðal annars að ekki verði litið 

framhjá því að T gegndi ábyrgðarstarfi og að um margítrekuð afglöp væri að ræða. Afglöpin 

voru að mati dómsins svo alvarleg að heimilt var að víkja honum úr embætti að fullu þrátt 

fyrir að hann hefði verið sýknaður af ákærunum.  

Í Hrd. 2005:4940 hafði ráðherra lagt að V, framkvæmdarstjóra Jafnréttisstofu, að láta af 

störfum í kjölfar héraðsdóms sem varðaði störf hennar hjá leikfélagi. Leikfélagið var dæmt 
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fyrir að hafa brotið gegn lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000. 

Hæstiréttur komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið brotið á lögunum. V 

krafðist bóta vegna starfslokanna og hélt því fram að hún hefði látið af störfum að kröfu 

ráðherra. Hæstiréttur taldi að ráðherra hefði með framgöngu sinni bakað ríkinu bótaskyldu. Þá 

kom fram í dómnum að val ráðherra á lausn málsins hefði verið ósamrýmanlegt meginreglu 

stjórnsýsluréttar, að óheimilt sé að reyna að komast hjá lögboðinni málsmeðferð og að brotið 

hefði verið á meðalhófsreglu. Af málinu má ráða að réttarstaða embættismanna sé sterk þar 

sem fallist var á bótakröfu V jafnvel þó hún samþykkti sjálf að láta af störfum.  

 Málsmeðferð við uppsagnir almennra ríkisstarfsmanna 
Heimild til uppsagnar samkvæmt ráðningarsamningi er að finna í 43. gr. stml. Í 44. gr. er 

kveðið á um að eigi uppsögn rætur sínar að rekja til brota á starfsskyldum er skylt að veita 

starfsmanni áminningu áður en honum er sagt upp og gefa honum þannig tækifæri til að bæta 

ráð sitt. Kveðið er á um áminningu í 21. gr. stml. Áminningartilefni eru talin upp í greininni. 

Sem dæmi má nefna ef starfsmaður hefur sýnt af sér vanrækslu, óstundvísi, óhlýðni við 

löglegt boð, vankunnáttu, hefur ekki sýnt fram á fullnægjandi árangur í starfi eða hefur verið 

undir áhrifum áfengis við störf sín.  

Heimilt er samkvæmt 45. gr. stml. að víkja starfsmanni fyrirvaralaust úr starfi fyrir brot á 

starfsskyldum ef hann hefur verið með fullnaðardómi sviptur rétti til að gegna starfi sínu eða 

ef hann hefur játað refsivert athæfi sem gera má ráð fyrir að hafi í för með sér sviptingu 

réttinda. Hafi starfsmaður brotið gróflega á ábyrgðar- eða trúnaðarskyldum sínum getur það 

leitt til uppsagnar án áminningar.  

Þegar almennur starfsmaður brýtur á starfsskyldum sínum á þann hátt að rétt þykir að veita 

honum áminningu er mikilvægt að rétt sé að henni staðið. Upplýsa skal málsatvik og gæta að 

andmælarétti starfsmannsins. Með veitingu áminningar er tilgangurinn annars vegar sá að 

ávíta starfsmanninn og hins vegar að vara hann við því að honum kunni að vera sagt upp ef 

hann bætir ekki ráð sitt. Starfsmanni skal gefinn kostur á því að tala máli sínu áður en honum 

er veitt áminning og því þarf að tilkynna honum fyrirhugaða áminningu.
54

 Það á einnig við 

þegar um er að ræða starfsmann sem er ráðinn tímabundið samanber Hrd. 2006:3665. Í 

dómnum segir að ekki verði fallist á það að veiting skriflegrar áminningar sé ekki þörf þegar 

um tímabundna ráðningu er að ræða, enda hvergi stoð þess í lögum eða lögskýringagögnum. 
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Lengd andmælafrest er ekki ákveðinn en í dreifibréfi fjármálaráðuneytisins kemur fram að 

þrír til fimm dagar séu í flestum tilvikum nægur frestur.
55

 Í áminningu þarf að koma skýrt 

fram hvert tilefni hennar er, heimfæra þarf meint brot á starfsskyldum undir atriði sem talið er 

upp í 21. gr. og tilgreina þannig lagagrundvöll áminningarinnar.
56

 Eins og sjá má í álitum 

umboðsmanns Alþingis þarf tilefni til áminningar að koma fram á skýran og greinargóðan hátt 

svo hinn áminnti starfsmaður þurfi ekki að velkjast í vafa um hvert tilefni til hennar var. Í UA  

2680/1999 fjallaði umboðsmaður um áminningu sem skattstjóri veitti starfsmanni sínum fyrir 

að óhlýðnast fyrirmælum um að vinna tiltekin störf. Skattstjóri vísaði einnig til þess að 

starfsmaðurinn hefði lýst því yfir að hann ætlaði ekki að vinna sum þeirra verka sem tilgreind 

voru í starfslýsingu hans. Umboðsmaður taldi afmörkun tilefnisins ófullnægjandi og að 

starfsmaðurinn ætti rétt á nánari skýringum til að geta nýtt sér andmælarétt sinn.  

Í frumvarpi til starfsmannalaga kemur fram að því tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem 

stjórnvaldsákvörðun er þeim mun ríkari kröfur eru gerðar til stjórnvalds um að gæta þess að 

þær upplýsingar sem að baki henni búa séu réttar.
57

 Í Hrd. 2000:2887, þar sem 

framhaldsskólakennaranum A krafðist ógildingu á áminningu sem honum hafði verið veitt, 

sagði meðal annars: 

Áminning samkvæmt 21. gr. starfsmannalaganna er íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun og fer um 

hana eftir almennum sjónarmiðum stjórnsýsluréttar auk þeirra málsmeðferðarreglna sem fram 

koma í lögunum, sbr. 2. mgr. 2. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  Í samræmi við 13. gr. 

stjórnsýslulaga og bein fyrirmæli 21. gr. starfsmannalaga ber að gefa starfsmanni kost á að tjá sig 

um fyrirhugaða áminningu og einstaka efnisþætti hennar, ef það er unnt.  Að öðrum kosti getur 

starfsmaður ekki gætt lögmætra hagsmuna sinna.  Er einkum brýnt að starfsmanni sé kynnt með 

óyggjandi hætti að fyrirhuguð stjórnvaldsákvörðun sé áminning í skilningi starfsmannalaga, enda 

getur hún verið undanfari brottvikningar úr starfi, sbr. 44. gr. laganna.   

Engum blöðum er því um það að fletta að ákvörðun um að veita áminningu sé 

stjórnvaldsákvörðun og að um hana gilda reglur stjórnsýsluréttar. 

Í Hrd. 2004:1431 hafði lögreglumaður, L, fengið áminningu vegna þess að talið var að hann 

hefði mætt ölvaður til vinnu. L vildi fá áminninguna fellda úr gildi, auk þess sem hann 

krafðist bóta, en hún var reist á því að vitni hefðu fundið áfengislykt af honum auk þess sem 
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þau sögðu að hann hefði litið út fyrir að vera undir áhrifum áfengis. Hæstiréttur taldi yfirmann 

L hafa brotið á 10. gr. stjórnsýslulaga með því að tryggja sér ekki sönnun fyrir því að 

maðurinn hafi verið undir áhrifum áfengis með mælingu á áfengismagni í blóði eða öðrum 

viðurkenndum aðferðum. Í máli L var farið að reglum um áminningu samkvæmt 

starfsmannalögum en rannsóknarregla stjórnsýslulaga brotin og féllst dómurinn á að hann ætti 

rétt á bótum. Í Hrd. 2000:2878 þar sem tímabundnum ráðningarsamningi Þ var sagt upp, á 

þeim forsendum að hún réði ekki við starf sitt, fór hún fram á bótagreiðslu. Yfirmaður hennar 

taldi að þar sem ráðningarsamningur hennar var tímabundinn ætti 44. gr. stml. ekki við. 

Hæstiréttur féllst ekki á það og taldi að veita hefði átt henni áminningu og gefa henni þar með 

kost á að bæta ráð sitt. Uppsögnin var talin ógild og Þ dæmdar bætur. Af þessum dómi má 

ráða að áminningarákvæði starfsmannalaga, sem virðist af orðalagi þess hafa átt að vera til 

refsivöndunar, er orðið að réttindum.  

Refsiverð háttsemi   
Ekki verður farið ítarlega í hvernig starfslokum er háttað hafi starfsmenn gerst sekir um 

refsiverða háttsemi. Aðeins verður tæpt á helstu lagareglum er málið varða og dómur reifaður 

til útskýringar. 

Refsiverð háttsemi er skilgreind sem háttsemi, athöfn eða athafnaleysi sem refsing liggur við 

samkvæmt gildandi refsiheimildum.
58

 XIV. kafli almennu hegningarlaganna fjallar um brot í 

opinberu starfi en sú grein hegningarlaganna sem helst lýtur að starfslokum er 68. gr. laganna 

en hún hljóðar 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. 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 
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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. 

Ákvæði 3. mgr. 29. gr. stml. er svohljóðandi: „Embættismanni skal víkja úr embætti að fullu, 

án fyrirvara, 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.“ Ákvæði 2. ml. 3. 

mgr. 26. gr. stml. heimilar lausn embættismanns úr embætti um stundarsakir sé hann grunaður 

um háttsemi sem hefur í för með sér sviptingu réttinda samkvæmt 68. gr. almennra 

hegningarlaga. Embættismanni skal víkja að fullu úr embætti hafi hann verið sviptur rétti til 

að gegna því með fullnaðardómi samanber 1. mgr. 29. gr. stml. Almennum starfsmanni 

ríkisins skal víkja fyrirvaralaust úr starfi hafi hann verið sviptur rétti til að gegna því með 

fullnaðardómi samanber 1. mgr. 45. gr. stml. Hafi embættismaður játað að hafa gerst sekur 

um refsiverða háttsemi sem ætla má að hafi í för með sér sviptingu réttinda samkvæmt 68. gr. 

almennra hegningarlaga heimilar 3. mgr. 29. gr. stml. fyrirvaralausa lausn úr embætti að fullu. 

Hafi almennur starfsmaður ríkisins játað að hafa gerst sekur um refsiverða háttsemi sem ætla 

má að hafi í för með sér sviptingu réttinda samkvæmt 68. gr. almennra hegningarlaga heimilar 

2. mgr. 45. gr. stml. fyrirvaralausan brottrekstur.  

Í máli tollvarðarins H, Hrd. 2003:1500, var deilt um hvort lausn úr embætti að fullu hefði 

verið lögmæt. H var grunaður um að hafa tekið þátt í ólöglegum innflutningi. Honum var því 

veitt lausn úr embætti um stundarsakir og síðar að fullu. H var svo sýknaður af ákærum vegna 

ólöglegs innflutnings. Þá höfðaði hann mál til heimtu skaðabóta, meðal annars vegna 

embættismissis. Í niðurstöðum Hæstaréttar segir að þar sem hann var grunaður um háttsemi 

sem gat valdið sviptingu réttinda samkvæmt 68. gr. almennra hegningarlaga var heimilt að 

víkja honum úr embætti um stundarsakir á grundvelli 3. mgr. 26. gr. stml. Aftur á móti hefðu 

þær ávirðingar sem hann var grunaður um ekki sannast og því hafi ekki verið lagaskilyrði til 

að víkja honum úr embætti að fullu. Voru honum því dæmdar skaðabætur.  

Viðurlög gagnvart embættismönnum, hafi þeir gerst sekir um refsiverða háttsemi, eru 

áminning, tímabundin lausn og lausn að fullu eftir því sem við á. Gagnvart almennum 

starfsmönnum eru viðurlögin ýmist áminning eða uppsögn.  
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Niðurstöður 
Starfsmenn ákveða í flestum tilfellum sjálfir hvenær þeir hyggjast láta af störfum. 

Embættismenn biðjast þá lausnar samkvæmt 37. gr. stml. og er stjórnvaldi skylt að veita þeim 

lausn. Almennir starfsmenn gefa út einhliða yfirlýsingu um að þeir óski eftir að láta af 

störfum með því að segja upp. Embættismenn eru almennt skipaðir til fimm ára í senn 

samkvæmt 23. gr. stml. Á því eru þó undantekningar. Almennir starfsmenn ríkisins eru aftur á 

móti almennt ráðnir til óákveðins tíma með gagnkvæmum uppsagnarfresti samkvæmt 1. mgr. 

41. gr. stml. Heimild til gerðar tímabundinna ráðningarsamninga er í 2. mgr. sömu greinar.  

Starfsmannalögin kveða skýrt á um starfslok embættismanna bresti þá hæfi en eru ekki eins 

afdráttarlaus þegar um almenna ríkisstarfsmenn er að ræða. Með hliðsjón af eðli málsins og 

45. gr. stml. má telja að við slíkar aðstæður beri viðeigandi stjórnvaldi að rifta 

ráðningarsamningi tafarlaust. Hvort sem um er að ræða embættismenn eða almenna 

starfsmenn er ákvörðunin stjórnvaldsákvörðun og skal því fara eftir reglum 

stjórnsýsluréttarins. Bæði embættismönnum og almennum starfsmönnum skal víkja 

fyrirvaralaust úr starfi hafi þeir játað að hafa gerst sekir um refsivert athæfi sem líklegt er að 

hafi í för með sér réttindamissi.  

Allir starfsmenn sem undir gildissvið starfsmannalaga falla skulu hlíta breytingum á verksviði 

eða störfum samanber 19. gr. laganna, hvort sem um ræðir embættismenn eða almenna 

starfsmenn. 

Embættismenn skulu halda launakjörum sínum í sex til tólf mánuði sé embætti þeirra lagt 

niður. Ekki er kveðið á um rétt almennra starfsmanna til bóta eða launa við niðurlagningu 

starfs. Eldri starfsmenn, sem ráðnir voru fyrir gildistöku núgildandi starfsmannalaga, eiga rétt 

til bóta sem nema launum í sex til tólf mánuði samkvæmt bráðabirgðarákvæði. Af 

dómaframkvæmd má ætla að réttarvernd starfsmanna ríkisins sé nokkuð sterk í þessu 

samhengi. Forstöðumenn stofnana verða að geta sýnt fram á raunverulega hagræðingu eða 

breytingar á starfi sem krefjast þess að embætti eða störf séu lögð niður auk þess sem gæta 

verður að meðalhófi. Ótvíræð heimild er til flutnings milli embætta og breytinga á störfum 

ríkisstarfsmanna. Það á við hvort sem um ræðir embættismenn eða almenna starfsmenn.  

Ólík málsmeðferð gildir um embættismenn annars vegar og almenna starfsmenn hins vegar 

þegar um frávikningu vegna ávirðinga í starfi eða brota á starfsskyldum er að ræða. Viðurlög 

embættismanna vegna ávirðinga í starfi eða brota á starfsskyldum er þríþætt ferli. Fyrst 

áminning, þá tímabundin laus og að lokum lausn að fullu ef það er talið eiga við. Sérstök 
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nefnd, sem starfar á grundvelli 27. gr. stml., rannsakar málsatvik hafi embættismanni verið 

vikið úr embætti um stundarsakir. Hún sendir frá sér rökstutt álit og viðkomandi stjórnvald 

tekur ákvörðun á grundvelli þess um hvort víkja skuli embættismanni að fullu úr embættinu. 

Viðurlög gagnvart almennum starfsmönnum er áminning og uppsögn ef svo ber undir. 

Mikilvægt er að rétt sé að áminningu staðið og að gætt sé að andmælarétti starfsmanns. Það 

sama á við hafi starfsmenn gerst sekir um refsiverða háttsemi.  

Ákvarðanir um skipun, setningu, ráðningu, lausn frá störfum og frávikningu opinberra 

starfsmanna eru stjórnvaldsákvarðanir. Um þær gilda því reglur stjórnsýsluréttar. 

Stjórnvaldsákvarðanir verða, samkvæmt lögmætisreglu stjórnsýsluréttar, að eiga sér lagastoð. 

Málefnaleg sjónarmið skulu búa að baki stjórnvaldsákvörðunum, geðþáttaákvarðanir mega 

ekki liggja til grundvallar töku ákvörðunar. Stjórnvöldum ber einnig að taka tillit til 

sjónarmiða málsaðila séu þau málefnaleg. Gætt er að jafnræði með jafnræðisreglu 

stjórnsýsluréttar, gæta skal samræmis í stjórnsýslu. Andmælaréttur er mikilvægur í málum er 

varða áminningar eða frávikningar ríkisstarfsmanna. Þeir skulu eiga kost á að tjá sig um efni 

máls áður en ákvörðun er tekin í máli þeirra. Með meðalhófsreglu er gerð sú krafa að vægasta 

úrræði sé valið og því beitt með sem vægustu móti. Rannsóknarregla stjórnsýslulaga kveður á 

um að mál sé nægjanlega upplýst áður en ákvörðun er tekin.  

Almennt eru gerðar strangar kröfur til þess að reglum stjórnsýsluréttar sé fylgt við starfslok 

ríkisstarfsmanna.  Fyrrgreindar reglur koma alloft til álita í málum um starfslok 

embættismanna og almennra starfsmanna.  

Því markmiði með núgildandi starfsmannalögum að færa réttarstöðu almennra 

ríkisstarfsmanna nær réttarstöðu starfsmanna á almennum vinnumarkaði, tel ég að hafi ekki 

verið náð heldur sé réttarstaða almennra ríkisstarfsmanna frekar að færast nær réttarstöðu 

embættismanna. Stjórnsýslulögin veita starfsmönnum ríkisins, bæði embættismönnum og 

almennum starfsmönnum, mikla vernd. Af dómum sem reifaðir hafa verið má sjá að reglur 

stjórnsýsluréttarins koma yfirleitt mikið við sögu. Jafnvel þó farið hafi verið eftir reglum 

starfsmannalaga í einu og öllu eru ákvarðanir, til dæmis ákvarðanir um áminningu eða 

niðurlagningu starfs, dæmdar ólögmætar hafi reglur stjórnsýsluréttar verið brotnar. Reglur 

stjórnsýsluréttar eru því síður en svo minna mikilvægar en ákvæði starfsmannalaga þegar 

kemur að starfslokum starfsmanna íslenska ríkisins. Réttarstaða ríkisstarfsmanna, hvort heldur 

er embættismanna eða almennrar starfsmanna, nýtur verndar stjórnsýslulaga auk 

starfsmannalaga og er því mjög sterk.  
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