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Útdráttur 

Helsta viðfangsefni þessarar ritgerðar er að svara því; Hvers vegna og hvernig 

endurskipulagningar íslenskra ríkisstofnana áttu sér stað. Í því skyni er tímabilið 2000-

2011 skoðað.  

Höfundur mun leitast við að gera grein fyrir helstu áhrifaþáttum þegar kemur að 

endurskipulagningu ríkisstofnana. Skoðuð verða 32 tilvik og þau greind með skipulegum 

hætti. Greiningin gengur út á að skilgreina helstu markmið sem lagt var upp með í 

hverju tilviki. Í framhaldi af því er farið í skipulagða greiningu á því hvort, og þá hvernig, 

markmið endurskipulagningar voru skilgreind og útskýrð, og hvernig vinna átti að því að 

ná þeim. Til mælinga voru notaðir fimm mælikvarðar sem mótaðir voru út frá fræðilega 

hluta ritgerðarinnar. 

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðast þau benda til þess að 

undirbúningi endurskipulagningar ríkisstofnana á tímabilinu hafi í sumum tilvikum verið 

ábótavant. Af gögnum rannsóknarinnar má einnig draga þá ályktun að í sumum tilvikum 

virðist sem lítil innistæða hafi verið fyrir fjárhagslegum markmiðum um hagræðingu og 

sparnað.  

Niðurstöður gefa þó til kynna að vinnubrögð stjórnsýslunnar vegna 

endurskipulagningar stofnana hafi orðið markvissari eftir því sem leið á tímabilið. 



  

 

 

Summary 

The main subject of the thesis is to conduct a research of why and how reorganizations 

in the public sector took place. The period of the following years, 2000-2011 is 

researched. 

The author will attempt to describe the most influencing factors when addressing 

reorganizations in the public sector. Overall a total of 32 cases were examined and 

defined in an organized method of analysis. 

The main purpose of the analysis is defining the most preferable objectives of each 

case. In order to accomplish that, each merger is taken to a thorough organized method 

of analysis, where the aim is to analyse if, and how the objectives were defined and 

explained, and last but not least, how they were to be fulfilled. For measurement, five 

specific standards were shaped from the theoretical framework. 

Conclusions seem to indicate that preperation was insufficient in some cases. From 

the evidence of the research, conlusions of a lack of definitions of objectives regarding 

financial arrangements, can be drawn. 

Conclusions also indicate that the public administration‘s work methods became 

more systematic as time went by and the year 2011 came closer. 



  

 

 

Formáli 

Endurskipulagning ríkisstofnana hefur oftar en ekki komist í hámæli í fjölmiðlum og 

verið pólitískt viðkvæm mál. Einnig getur reynst erfitt að sannfæra starfsmenn stofnana 

um ágæti endurskipulagningar, sérstaklega eftir að stofnun hefur starfað með óbreyttu 

sniði til fjölda ára. Hræðsla við breytingar getur fylgt áformum um endurskipulagningu 

stofnana. Sú hræðsla má þó ekki koma í veg fyrir nauðsynlegar og vel ígrundaðar 

breytingar í stjórnsýslunni. Ef allt bendir til að faglegum og fjárhagslegum markmiðum 

verði náð, á endurskipulagning í langflestum tilvikum rétt á sér. Þjóðfélagið og áherslur í 

samfélaginu breytast með tímanum. Það birtist meðal annars í breyttum pólitískum 

áherslum. Stofnanaumhverfi stjórnsýslunnar verður að fylgja þjóðfélagsbreytingum og 

tileinka sér nýja tækni og starfsaðferðir til að geta veitt góða og skilvirka þjónustu. Krafa 

almennings um hagkvæman ríkisrekstur er og verður ávallt til staðar. Því er nauðsynlegt 

að breytingar á íslenskri stjórnsýslu, til dæmis sameiningar ríkisstofnana, séu vel 

ígrundaðar og unnar með skipulögðum hætti. 

Ritgerð þessi gildir til 30 ECTS eininga í meistaranámi í opinberri stjórnsýslu við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Höfundur vill nota tækifærið og þakka 

leiðbeinanda sínum, Dr. Ómari H. Kristmundssyni fyrir gagnlegar leiðbeiningar og góð 

ráð við gerð þessarar rannsóknar, ásamt því að hafa víkkað skilning, og vakið áhuga 

höfundar á stjórnsýslufræðum, þau ár sem höfundur hefur lagt stund á nám við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 
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1 Inngangur 

„The merger’s success will be determined by the quality of services the agency 

ultimately provides.“1 

Þessi tilvitnun í skrif Peter Frumkin lýsir í fáum orðum hver markmið 

endurskipulagningar stofnana ættu að vera og hver kemur til með að leggja mat á slíka 

framkvæmd. Opinberar stofnanir veita almenningi opinbera þjónustu. Almenningur er 

viðskiptavinur stofnana. Hann á rétt á hagkvæmri, skilvirkri og faglegri þjónustu. 

Endurskipulagningar stofnana eru óhjákvæmleg aðgerð í takt við breyttar áherslur 

þjóðfélagsins. Kröfur um hagkvæmni í opinberum rekstri, skilvirkni og réttláta meðferð 

eru ávallt til staðar. Endurskipulagningar stofnana þurfa því að taka tillit til þeirra. 

Ritgerðin fjallar um endurskipulagningu ríkisstofnana. Ólík tilvik eru skoðuð og því 

getur orðanotkun verið mismunandi. Endurskipulagning er ráðandi hugtak en hugtökin 

sameining og breytingar eru einnig notuð. 

Tímabilið 2000-2011 er til skoðunar í rannsókninni. Um töluverðan fjölda tilvika er 

að ræða, þar sem mismunandi tegundir breytinga áttu sér stað. Ekki er unnt að fjalla um 

allar þeirra hér og því verður umfjöllunin ekki tæmandi. (Þó er gerð tilraun til að telja 

upp tilvik og aðrar breytingar á stjórnsýslunni í viðauka 1.) Í þessari rannsókn er gengið 

út frá því að endurskipulagning ríkisstofnana eigi við tvennt: 

 Þegar ein eða fleiri stofnanir eru lagðar niður og verkefni þeirra færð til nýrrar 

sameinaðrar stofnunar. 

 Þegar ný stofnun er sett á fót 

Skilgreiningin nær því utan um sameiningar stofnana og þegar ný stofnun er sett á 

fót. Umfjöllunin tekur ekki til innri endurskipulagningar stofnana. Til dæmis er ekki 

fjallað um tilvik þar sem einstök deild innan stofnunar var lögð niður eða færð annað, 

heldur þarf tilvik að fela í sér að stofnun í heild hafi verið lögð niður, sameinuð annarri 

                                                      
1
 Peter Frumkin, „Making Public Sector Mergers Work: Lessons Learned,“ Transforming Organizations 

Series, IBM Center for The Business of Government. Ágúst (2003): Bls. 28. 
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eða að ný stofnun hafi verið sett á fót. Þegar sameining á sér stað og þegar ný stofnun 

er sett á laggirnar getur verið um að ræða töluverðar breytingar í stofnanaumhverfi 

viðkomandi málaflokks. Líklegt er að stjórnsýslan sé að bregðast við þjóðfélags- eða 

efnahagsbreytingum eða pólitískum áherslum. Í þessari rannsókn er því ekki eingöngu 

vikið að sameiningum stofnana heldur einnig þeim tilvikum þegar nýjar ríkisstofnanir 

voru settar á fót. Taka má Bankasýslu ríkisins sem dæmi. Það er ný ríkisstofnun sem sett 

var á fót árið 2009 til að bregðast við efnahagslegum aðstæðum. Um hana er fjallað í 

þessari rannsókn. Ekki er fjallað sérstaklega um nefndir og ráð í stjórnsýslunni, heldur er 

umfjölluninni fremur beint að opinberum stofnunum með daglega starfsemi.  

Sú krafa hefur verið hávær að stefnt skuli að hagræðingu í opinberum rekstri, bæði 

hjá ríki og sveitarfélögum, og sú hefur í reynd verið þróunin undanfarin ár. 

Ríkisstofnunum fækkaði úr 250 árið 1998, í 204 árið 2006. Þessa fækkun má að mestu 

rekja til sameininga stofnana.2  

Íslenskar ríkisstofnanir eru margar hverjar fámennar og sinna sérhæfðum 

verkefnum. Endurskipulagningar hafa því iðulega beinst að hagræðingu og samnýtingu 

starfskrafta starfsfólks í stjórnsýslunni. Frumkvæði að endurskipulagningu stofnana 

kemur oftast frá því ráðuneyti sem stofnanir heyra undir. Oft er vísað til stefnu 

ríkisstjórnar um hagræðingu í ríkisrekstri þegar færð eru rök fyrir breytingum. Til dæmis 

þegar Þjóðhagsstofnun var lögð niður. Fyrstu tvær málsgreinar þess frumvarps er varð 

að lögum um niðurlagningu hennar eru eftirfarandi: 

„ Í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar um hagræðingu í ríkisrekstri hefur að 

undanförnu verið unnið að endurskipulagningu verkefna á sviði efnahagsmála og 

hagskýrslugerðar. Niðurstaða þeirrar endurskoðunar er að færa verkefni 

Þjóðhagsstofnunar til skyldra sviða í fjármálaráðuneyti og Hagstofu Íslands og 

styrkja þau, en leggja stofnunina sem slíka niður.“3 

Í öðrum tilvikum er beinlínis á stefnuskrá ríkisstjórnar að leggja ákveðnar stofnanir 

niður eða sameina þær öðrum. Sú var raunin þegar Varnarmálastofnun var lögð niður 

                                                      
2
 Fjármálaráðuneytið. (2007). „Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna 2006 – Niðurstöður.“  

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Starfsmannamal/Konnun-a-starfsumhverfirikisstarfsmanna-
2006-nidurstodur.pdf 
3
 Frumvarp til laga um brottfall laga nr. 54/1974, um Þjóðhagsstofnun. 

http://www.althingi.is/altext/127/s/1153.html 
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þann 1. janúar, 2011. Í áformum ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar 

græns framboðs um endurskipulagningu opinberrar þjónustu kom fram að leggja ætti 

Varnarmálastofnun niður og að verkefni hennar yrðu færð til annarra stofnana. Í 

áformum ríkisstjórnarinnar sem birt voru á vef forsætisráðuneytisins 28. september, 

2011 kom fram að „Varnarmálastofnun (verði) lögð niður í núverandi mynd 2010 og 

verkefni hennar samþætt hlutverki annarra opinberra stofnana.“4 

Rökin fyrir endurskipulagningu geta verið gripin úr ýmsum áttum en oftar en ekki  

virðist vísað til hagræðingar í ríkisrekstri. 

Fremur lítið er til af efni um aðferðafræði og reynslu vegna endurskipulagningar 

opinberra stofnana á Íslandi, og á þetta reyndar einnig við um endurskipulagningu 

stofnana erlendis. Þó má styðjast við stjórnsýsluúttektir og skýrslur Ríkisendurskoðunar 

þegar fjallað er um breytingar á stofnanaumhverfi hérlendis. Sum tilvik hefur 

Ríkisendurskoðun tekið fyrir og greint, eftir að breytingar hafa gengið í gegn. Þær 

greiningar byggja á gögnum sem Ríkisendurskoðun hefur fengið hjá hlutaðeigandi 

aðilum varðandi endurskipulagningu, greiningu á þeim og öðrum viðeigandi opinberum 

gögnum. Fjármálaráðuneyti gaf út rit árið 2008; Sameining ríkisstofnana og tengdar 

breytingar.5 Þar er fjallað um sameiningar ríkisstofnana bæði út frá hagnýtu og 

fræðilegu sjónarhorni. Einnig eru tekin dæmi um nokkrar sameiningar stofnana. Ritið er 

aðgengilegt og gagnlegt og ætti að geta veitt góðar leiðbeiningar, þeim er vinna að 

endurskipulagningu stofnana. 

Flestir þeir sem starfa í stjórnsýslu koma ekki oft að endurskipulagningu á starfsævinni. 

Líklegt er að það sé aðeins eitt skipti. Hætta er því á að sú þekking sem til verður við 

slíkar breytingar í stjórnsýslunni, hverfi með starfsfólki þegar það hættir störfum.6 Í 

þessari ritgerð eru 32 tilvik tekin til skoðunar. Þau áttu sér stað á tímabilinu 2000-2011. 

Tilvikin eru greind með tveimur gerðum greiningarramma sem kynntir eru í 

aðferðafræðikafla. Eftir að niðurstöður greiningarrammanna liggja fyrir eru þær ræddar, 

og því velt upp hvað þær þýða.  

                                                      
4
 Forsætisráðuneyti, „Áform um endurskipulagningu opinberrar þjónustu: Markviss, skilvirk og hagkvæm 

stjórnsýsla og þjónusta,“ Fréttatilkynning, 28. september, 2009. 
http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/3917 
5
 Fjármálaráðuneytið, „Sameining ríkisstofnana og tengdar breytingar,“ Desember, 2008.  

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Utgefin_rit/Sameining_rikisstofana.pdf   
6
 Fjármálaráðuneytið. (2008) „Sameining ríkisstofnana og tengdar breytingar.“ Bls. 5.  
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2 Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla er fjallað um fræði sem liggja að baki því hvernig skipulagsheildir eru 

uppbyggðar og hvers vegna. Einnig er fjallað um kenningar um hvernig árangursríkast sé 

að standa að endurskipulagningu skipulagsheilda. Klassískar stjórnunarkenningar um 

formgerðir skipulagheilda eru notaðar ásamt ákvarðanatökukenningum og kenningum 

sem snúa að sameiningum skipulagsheilda. 

Kaflinn skiptist niður í hluta eftir þeim mælikvörðum sem notaðir eru við greiningu á 

tilvikum. Hlutarnir bera sama heiti og mælikvarðarnir. Þeir eru: 

 Betri nýting fjármuna 

 Faglegri stjórnsýsla 

 Einfaldari stjórnsýsla 

 Aukin samhæfing 

 Undirbúningur 

Mælikvarðarnir eru mótaðir út frá kenningunum. Hver mælikvarði á stoð í ákveðinni 

kenningu eða kenningum. Mótaðir voru greiningarrammar þar sem tilvik eru greind með 

vísan til mælikvarðanna. Sú aðferð styrkir umfjöllunina og gefur henni fræðilegt gildi. 

Tengslum kenninga og mælikvarða er lýst með nákvæmum hætti í næsta kafla um 

aðferðafræði. 

Fjallað er um kenningar hér, eftir ofangreindum mælikvörðum sem lagðir eru til 

grundvallar. Einnig er fjallað um ákvarðanatökukenningar. Í þeirri umfjöllun eru nokkrar 

kenningar kynntar til sögunnar. Þær eru skynsemislíkanið, kenning Simon um 

takmarkaða skynsemi, smáskrefalíkan Charles Lindblom og ruslatunnulíkan Cohen, 

March og Olsen. Stefnugluggi Kingdon (e. policy window) er einnig kynntur.  

2.1 Betri nýting fjármuna 

2.1.1 Stærðarhagkvæmni 

Þegar ráðist er í endurskipulagningu stofnana er það oft gert með þeim rökum að hún 

muni leiða til hagræðingar og því sé um stærðarhagkvæmni (e. economics of scale) að 
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ræða. Það er skýrt með þeim hætti að sú  stærðarhagkvæmni sem myndast þegar tvær 

stofnanir sameinast í eina, muni leiða til sparnaðar fjármuna. Kenningar um 

stærðarhagkvæmni eiga rætur sínar að rekja til kenninga hagfræðinnar og aðstæður 

fyrirtækja á markaði. Í stuttu máli útskýra kenningar hagfræðinnar hugtakið 

stærðarhagkvæmni með þeim hætti að hlutfall fasts kostnaðar af heildarkostnaði til 

lengri tíma litið, á hverja einingu, minnki við aukna framleiðslu skipulagsheildar eða 

aukna stærð hennar.7 Við sameiningar stofnana eru til dæmis ýmsar stoðdeildir oft 

sameinaðar í eina, til dæmis tölvudeildir. Það getur þýtt að hlutfall fasts kostnaðar 

rekstrar tölvudeildar af heildarkostnaði í rekstri stofnunar lækkar. Hið sama getur átt við 

mötuneyti, þrif og ýmsar aðrar stoðdeildir. 

Stærðarhagkvæmni kemur oft til af því að fleiri möguleikar eru á sérhæfingu 

starfsmanna en áður. Af því leiðir að starfskraftar starfsmanna og þekking þeirra nýtast 

betur, sem aftur leiðir til þess að fjármunir og tími nýtast betur til framleiðslu og 

þjónustu en áður. En það eru þó takmörk fyrir því að hve miklu leyti stærðarhagkvæmni 

getur nýst. Stærðarhagkvæmni getur snúist upp í andhverfu sína og leitt til óhagkvæmni 

sé ekki rétt á málum haldið. Ef stærð og framleiðsla er orðin svo mikil að stjórnun þenst 

út og stjórnunarlög lengjast úr hófi fram, geta skapast vandamál í samhæfingu 

starfsemi. Því verður að draga mörk og finna jafnvægi milli stærðar og framleiðslu svo 

það gerist ekki.8 

Stærðarhagkvæmni getur verið ein aðalástæða endurskipulagningar stofnana. 

Stofnanir sem starfa að svipuðum verkefnum en gera það þó í sitthvoru lagi, geta haft 

hag af því að sameinast vegna lækkunar meðalkostnaðar til lengri tíma, samnýtingar 

þekkingar starfsmanna, ásamt fleiri þáttum. Þegar svipaðar stofnanir sameinast opnast 

sá möguleiki að samræma ýmsa stoðþjónustu og annað sem stofnanir sinntu áður í 

sitthvoru lagi. Sem dæmi um slíkt má nefna tölvukerfi, símsvörun, afgreiðslu erinda, 

mötuneyti, húsnæði, ráðgjöf og fleira. 

Hugtakið stærðarhagkvæmni er nátengt hugtakinu samlegðaráhrif (e. economics of 

scope) sem Panzar og Willig skilgreindu í grein árið 1981. Í greininni gera þeir 

greinarmun á hugtökunum. Þeir benda á að samlegðaráhrif birtist þegar framleiðsla vara 

                                                      
7
 Steven M. Sheffrin, Economics: Principles in action. (Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice 

Hall, 2003). Bls. 157. 
8
 N. Gregory Mankiw og Mark P. Taylor, Economics. (London: Thomson Learning, 2006). Bls. 261-262. 
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er ódýrari í einu fyrirtæki heldur en í tveimur aðskildum fyrirtækjum. Ef í ljós kemur að 

fjármunir geti sparast með því að framleiða vörur tveggja fyrirtækja í einu fyrirtæki, er 

því um samlegðaráhrif að ræða. Samlegðaráhrif vísa til þess að meðalkostnaður 

skipulagsheildar lækki við aukna stærð hennar. Þetta má útskýra á sama hátt og 

hugtakið stærðarhagkvæmni að ofan. Aukin stærð skipulagsheildar, til dæmis í tilviki 

sameiningar tveggja skipulagsheilda, getur leitt til lækkunar meðalkostnaðar til lengri 

tíma litið.9 Stærðarhagkvæmni og samlegðaráhrifum er oft ruglað saman og stundum 

eru þau notuð til að skilgreina sama hlutinn. En samkvæmt kenningum hagfræðinnar er 

um tvær aðskildar skilgreiningar að ræða, en í reynd eru þær nátengdar. 

2.2 Faglegri stjórnsýsla 

2.2.1 Max Weber – skrifræði 

Max Weber (1864-1920) notaði hugtakið skrifræði (e. beurocracy) til að lýsa formgerð 

skipulagsheilda. Hann lagði áherslu á mikilvægi skynsemishyggju (e. rationality) þar sem 

skipulag og stjórnun byggði á rökhyggju til að ná fram einhverju skilgreindu markmiði 

eða ávinningi. Weber hannaði líkan sem gekk út frá því að hámarka skilvirkni 

skipulagsheilda og samræma vinnubrögð starfsmanna. Skrifræði Weber er hægt að lýsa 

frekar í nokkrum atriðum. Störf eru sérhæfð og brotin niður í einfaldar einingar. Hver 

starfsmaður sinnir sömu verkum og öðlast sérhæfingu og byggir upp sérþekkingu. Störf 

eru skilgreind í einstök verksvið, uppbygging þeirra einfölduð, skipulögð og skilgreind. 

Með því móti getur starfsmaður gengið að starfi sínu sem vísu og veit hverju hann á að 

sinna og hvernig. Með þeim hætti eru minni líkur á að hann geri mistök vegna 

vanþekkingar, vankunnáttu eða vanhæfni.   

Mikilvægt er að stigveldi sé til staðar í skipulagsheild þar sem skýrt kemur fram hver 

heyrir undir hvern í skipulagsheild. Þetta má til dæmis sjá skýrt í dag þegar vönduð 

skipurit skipulagsheilda eru skoðuð. Valdakeðjan þarf að vera öllum starfsmönnum ljós 

þannig að þeir viti hverjum þeir svara til, vegna ábyrgðar gjörða sinna í starfi. 

                                                      
9
 John C. Panzar og Robert D. Willig, „Economies of Scope,“ American Economic Review, 71(2) (1981): Bls. 

268-272.  
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Starfsmenn eru ráðnir á grundvelli hæfni, sérhæfingar og menntunnar og þeim boðin 

æviráðning.10  

Skráning upplýsinga er mikilvæg til að hægt sé að rekja slóð og uppruna aðgerða 

sem framkvæmdar eru innan skipulagsheildar. Slík skráning tryggir að ávallt sé hægt að 

rekja aðgerðir til baka og skoða hver framkvæmdi aðgerð og hvenær það var gert. Slíkt 

fyrirkomulag tryggir fyrirsjáanleika og viðheldur stofnanaminni skipulagsheildar. Allar 

aðgerðir eru skráðar. Reglur og verkferlar skipulagsheildar verða að vera til staðar svo 

starfsmenn átti sig á, eftir hvaða forskrift þeir vinna. Starfsmenn vinna eftir sömu 

samræmdu reglunum sem tryggja fyrirsjáanleika og stöðugleika. Nefna má samræmd 

umsóknareyðublöð skipulagsheildar, samræmt skjalastjórnunarkerfi og siðareglur sem 

dæmi um reglur og viðmið sem starfsmenn skipulagsheildar tileinka sér og fylgja.11 

2.3 Einfaldari stjórnsýsla 

2.3.1 Frederick Taylor og vísindastjórnun 

Frederick Taylor (1856-1915) gaf út bókina Principles of Scientific Management árið 

1911 og er talinn einn fremsti fræðimaður á sviði vísindastjórnunar. Í bókinni fjallar 

hann um helstu lögmál vísindastjórnunar, sem hann taldi vera að hámarka skilvirkni og 

velgengni, bæði starfsmanna og atvinnuveitanda.  

Taylor vann í stálframleiðslufyrirtæki á seinni hluta 19. aldar og áttaði sig á því hve 

mikill tími starfsmanna færi til einskis vegna lélegrar stjórnunar og óstaðlaðra 

vinnubragða. Hann langaði til að bæta úr þessu og sýna fram á að bæði starfsfólk og 

atvinnuveitendur gætu hagnast á því að tileinka sér hugmyndir sínar. 

Taylor aðhylltist skynsemishyggju. Í því felst sú hugsun að ef manneskja skilur 

hvernig hlutur virkar ætti hún að geta útskýrt hann og haft stjórn á honum, með því að 

setja reglur eða viðmið um hann. Einnig átti að vera mögulegt að sjá fyrir hvernig 

atburðarráðs myndi þróast vegna fyrirsjáanleika. Þekking var lykillinn að velgengni og 

skilvirkni. Taylor nálgaðist viðfangsefni sín með því hugarfari að brjóta verkefni og verk 

niður til mergjar og skipuleggja þau með aukinni skilvirkni og tímastjórnun að leiðarljósi. 

                                                      
10

 David A. Buchanan og Andrzej A. Huczynski, Organizational Behaviour, 7. útg. (Essex: Pearson Education 
Limited, 2010). Bls. 489-490. 
11

 Buchanan og Huczynski. (2010) Bls. 489-491. 
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Vísindaleg stjórnun verkefna, rökstudd með vísindalegum aðferðum, var einkenni 

nálgunar hans. 

Taylor skilgreindi vandamál og kom með lausnir á þeim. Vandamálin sem hann 

skilgreindi voru helst þrenn; Í fyrsta lagi það viðhorf starfsmanna að aukin afköst myndu 

leiða til sífelldra endurtekninga. Í öðru lagi að léleg stjórnun gerði þeim kleift að vinna 

hægar en ella í þeirra eigin þágu og í þriðja lagi að starfsmenn voru sjálfir látnir velja og 

þróa vinnuaðferðir sem yfirleitt voru slæmar og leiddu til óskilvirkni. Hugmyndir Taylor 

að lausn ofangreindra vandamála voru að auka skilvirkni og afköst starfsmanna ásamt 

því að draga úr hegðun starfsmanna að vinna vísvitandi of hægt sem þeir töldu sér í hag. 

Hann vildi stuðla að fyrirsjáanleika í störfum með því að staðla verkefni. Það vildi hann 

gera með því að skipta þeim upp í smærri staðlaða verkferla sem auðvelt yrði að mæla 

með tilliti til tíma og afkasta. Taylor vildi einnig stuðla að betri stjórnun starfsmanna og 

verkefna með skilgreiningu stjórnunarlaga og stigvelda. 

2.4 Fimm stjórnunarlögmál Taylor 

1. Skýr skipting verkefna og ábyrgðar milli stjórnenda og starfsmanna. 

2. Notast við vísindalegar aðferðir til að skilgreina bestu leið við að vinna verk af 

hendi. 

3. Notast við vísindalegar aðferðir til að velja hæfustu manneskjuna í starfið. 

4. Þjálfun starfsfólks til að inna starfið af hendi með skilgreindum hætti. 

5. Viðhafa eftirlit með starfsmönnum, með verkfærum stigveldis og næreftirliti. 

Taylor vildi færa þunga verkstjórnarvaldsins frá starfsmönnum til stjórnenda og gera 

hlutverk stjórnenda að eftirlits- og verkstjórnarhlutverki. Með auknu hlutverki 

stjórnenda tóku þeir aukna ábyrgð á hendur sér. Hann sá samskipti stjórnenda og 

starfsmanna fyrir sér sem samskipti sem byggðust á samvinnu frekar en fyrirskipunum 

„að ofan“. Taylor taldi að launahækkun ætti að fylgja í kjölfar breytinga eftir lögmálum 

vísindastjórnunar. Starfsmönnum skyldi umbunað fyrir störf sín eftir nýja kerfinu með 

launahækkunum.  

Samkvæmt lögmálum vísindastjórnunar var það mögulegt vegna þess að 

breytingarnar höfðu í för með sér endurskipulagningu verkferla, tímasparnað, aukna 

framleiðslu og þar með aukinn hagnað. Taylor hélt því fram að með því að tileinka sér 
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lögmál vísindastjórnunar myndu starfsmenn koma meiru í verk en ella, á styttri tíma en 

áður.12 

2.5 Aukin samhæfing 

2.5.1 Luther Gulick og verkaskipting 

Gulick skrifaði ritgerðina Notes on Theory of Organization árið 1937. Í henni fjallar hann 

um verkaskiptingu og mikilvægi hennar fyrir starfsemi skipulagsheildar. Gulick taldi 

einfaldar ástæður vera fyrir því að skipta ætti verkum upp milli starfsmanna. Til dæmis 

vegna þess að einn starfsmaður getur ekki verið á tveimur stöðum í einu, og að 

starfsmenn eru mismunandi eiginleikum og hæfileikum gæddir. Af þessum einföldu 

ástæðum grundvallast verkaskipting að mati Gulick. Hann taldi vinnu ganga út á 

sérhæfingu. Þeir sem kynnu að meðhöndla verkfæri eða vissu hvernig átti að vinna verk 

af hendi áttu að sinna því. Aukin sérhæfing vinnu krafðist aukinnar sérhæfingar 

starfsmanna. Því meira sem verkaskipting er notuð við vinnu, því minni hætta er á 

mistökum eða ruglingi, og því meiri þörf er á eftirliti með vinnunni og samhæfingu 

starfsmanna. Þess vegna má ekki gleyma að hafa verkstjóra á toppnum sem útfærir 

verkaskiptinguna, samhæfir vinnuna og hefur eftirlit með framvindu verksins.  

Gulick taldi aðallega tvær ástæður liggja til grundvallar árangursríkri stjórnun. Þær 

voru í fyrsta lagi verkaskipting, sem tryggir að hver starfsmaður starfi á sínu sérsviði 

undir yfirstjórn verkstjóra. Í öðru lagi var það samhæfing, sem tryggir að framlag hvers 

starfsmanns verði hluti af heild fullunnins verks. Hann taldi þó breyturnar stærð og tíma 

geta verið takmarkandi fyrir samhæfingu. Til dæmis skiptir máli hve margir koma að 

vinnu ákveðins verks með tilliti til þess hve mikil samhæfing getur orðið.  

Að mati Gulick var þrennt sem helst gæti takmarkað verkaskiptingu. Það var í fyrsta 

lagi að sérhæfing má ekki verða svo mikil að hún leiði til þess að starfsmaður vinnur 

minna en sem nemur fullri vinnu. Ef sú staða kemur upp er starfskröftum sóað , og þar 

með fjármunum. Í öðru lagi er mögulegt að tækni, vinnuaðstæður, venjur og siðir á 

vinnustað geti hamlað verkaskiptingu. Slíkt taldi Gulick þó vera hægt að bæta með 

hugvitssemi og menntun. Í þriðja lagi taldi hann að enginn ávinningur hlytist af því að 

skipta upp verkum sem væru svo tengd að ekki borgaði sig að skipta þeim upp. Hann 

                                                      
12

 Buchanan og Huczynski. (2010). Bls. 422-428.  
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nefndi sem dæmi að ekki borgaði sig að einn starfsmaður setti bréf ofan í umslag og 

annar bleytti það til að loka því. Slíkt verk væri svo eðlislíkt og nátengt að ekki myndi 

hljótast ávinningur af því að skipta því upp.  

Gulick færði rök fyrir því að stjórnunarspönn (e. span of control) megi ekki vera of 

víð. Stjórnunarspönn vísar til þess að hver yfirmaður hafi takmarkaðan fjölda 

undirmanna undir sinni stjórn. Þeir mega ekki verða of margir því þá er hætta á að 

samskipti og boð milli yfirmanns og undirmanna missi marks og tengslin milli þeirra 

verði óljós og óskýr. Yfirmaður verður að geta treyst undirmönnum sínum til að stjórna 

öðrum og bera boð sín skýrt á milli. Hann taldi stjórnunarspönn snúast um tíma- og 

orkusparnað frekar en takmarkaða þekkingu. Einn yfirmaður í stórri skipulagsheild getur 

ekki skipað öllum til verka svo hann dreifir því valdi til undirmanna sinna og svo koll af 

kolli. Takmarkanir stjórnunarspannar taldi hann vera bundnar við stærð 

skipulagsheildar, eðli þeirrar starfsemi sem þær sinna og vinnuaðstöðu. Einn yfirmaður 

getur til dæmis haft marga undirmenn undir sér ef þeir vinna allir í sama rými. En ef 

yfirmaður hefur forráð yfir undirmönnum sem eru dreifðir um nokkrar starfsstöðvar eru 

takmörk fyrir því hvað stjórnunarspönnin getur verið víð, vegna tíma og fjarlægðar.13 

2.6 Undirbúningur 

2.6.1 8 lögmál John P. Kotter 

Dr. John P. Kotter er virtur fræðimaður á sviði breytingastjórnunar. Hann skilgreindi 8 

lögmál varðandi breytingarferli skipulagsheilda í bók sinni; Leading Change. Kotter telur 

að helsta mikilvægasta viðfangsefni breytingastjórnunar sé að hafa áhrif á viðhorf, 

tilfinningar og hegðun fólks, sem á hlutdeild í breytingum og verður fyrir áhrifum þeirra. 

Hann telur það mikilvægara en menninguna og kerfið sem notað er til að ná breytingum 

fram. Áhrifaríkast er að varpa ljósi á breytingarnar og mikilvægi þeirra, með þeim hætti 

að fólk verði fyrir tilfinningalegum áhrifum og sannfærist um réttmæti þeirra.14 

1. skref: Að sýna fram á nauðsyn breytinga 

                                                      
13

 Luther Gulick og Lyndall F. Urwick, Papers on the science of administration. (New York: Columbia 
University, Institute of Public Administration, 1937), Bls. 3-8.  
14

 John P. Kotter og Dan S. Cohen, The heart of Change: real life stories of how people change their 
organizations, (Boston: Harvard Business School Publishing, 2002), Bls. 1-3.   
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Ef ekki tekst að sýna fram á nauðsyn breytinga er þeim og markmiðum þeirra sjálfhætt. 

Hópur sem starfa á við að koma breytingum í gegn getur átt erfitt uppdráttar ef ekki 

hefur verið sýnt fram á nauðsyn viðfangsefna hans. Trúverðugleiki og lögmæti hópsins 

getur verið lítill ef hann vinnur ekki að fyrirfram skilgreindum og lögmætum, 

nauðsynlegum breytingum og framtíðarsýn. Til að stuðla að því að nauðsyn breytinga 

komi í ljós leggur Kotter til að stjórnandi komi upp um, og fjarlægi það sem hann kallar 

andvaraleysi (e. complacency). Það er hægt að gera með því að setja hærri markmið og 

staðla, sem mun leiða til þess að starfsfólk stígi út úr þægindahring sínum og eflist við 

vinnu. Með því er stjórnandi í raun að ögra starfsfólki sínu og skipulagsheildinni í heild, 

með auknum kröfum, oft óraunhæfum.  

2. skref: Að byggja upp bandalag 

Í þessu skrefi felst að þegar sýnt hefur verið fram á nauðsyn breytinga myndar 

stjórnandi bandalag til að vinna að breytingunum. Slíkur hópur getur verið starfshópur 

nokkurra starfsmanna skipulagsheilda/r. Starfshópurinn þarf að vera skipaður 

starfsmönnum með þekkingu, og hafa samræmd markmið, framtíðarsýn og traust frá 

yfirboðurum. Hann þarf að hafa trúverðugleika og lögmæti til að sinna því sem honum 

er ætlað. Það er sérstaklega mikilvægt að hæfileikinn til að leiða breytingar og innleiða 

þær sé til staðar. Ekki nægir að hópurinn geti skipulagt breytingar efnislega, heldur þarf 

hann að geta fylgt þeim eftir og haft forystu við innleiðingu þeirra.  

3. skref: Stefna og framtíðarsýn 

Bandalagið þarf að mynda trúverðuga, einfalda og skýra framtíðarsýn og stefnu. 

Bandalagið þarf að móta stefnu fyrir heildina með sameiginlegum skilgreindum 

markmiðum. Skýr og vel skilgreind stefna gefur starfsmönnum eitthvað til að vinna að 

og tileinka sér, við dagleg störf. Ef engin stefna eða framtíðarsýn er til staðar er hætta á 

að starfsmenn viti ekki hvert skuli stefnt og hver skilaboðin eru. Sameiginleg stefna 

stuðlar að samhæfingu og samræmingu starfa og vinnubragða. Stefnu og framtíðarsýn 

verður því að skilgreina skýrt í upphafi breytinga svo ekki myndist vafi á í hvaða átt er 

stefnt og hver tilgangur breytinga er. Stefnu og framtíðarsýn verður að viðhalda og 

endurskoða reglulega í framhaldinu til að viðhalda gildi þeirra. 

4. skref: Miðlun stefnu og framtíðarsýnar 
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Þetta skref vísar til þess að ör samskipti og áminning um sameiginlega stefnu og 

framtíðarsýn skipulagsheildar eru mikilvæg svo þau haldi gildi sínu. Starfsmenn þurfa að 

hafa sameiginlegan skilning svo starfsemin geti gengið eftir áætlun. Stöðug og regluleg 

umfjöllun um stefnu skipulagsheildar inn á við og út á við, skuldbindur starfsmenn 

skipulagsheild, og stuðlar að því að þeim finnist þeir vera hluti af heild. Því oftar sem 

starfsmenn eru minntir á það sem skipulagsheild stendur fyrir með einföldum og skýrum 

hætti, því betur meðtaka þeir skilaboðin. Skilvirkast er að áminningar af því tagi séu 

settar fram með fjölbreyttum hætti. 

5. skref: Að virkja sem flesta til þátttöku 

Þegar framtíðarsýn og stefnu hefur verið miðlað til starfsmanna er næsta skref að virkja 

sem flesta til þátttöku til að stuðla að því að skilgreind markmið breytinga náist. 

Fjarlægja þarf allar hindranir í veginum sem koma í veg fyrir að markmið geti náðst. Í 

tilviki opinberra stofnana er líklegt að um sé að ræða breytt skipulag, skipurit, tilfærslu 

verkefna, breytt vinnubrögð og jafnvel óánægða forstöðumenn. Breyting á innra 

skipulagi (e. structure) skipulagsheildar getur verið nauðsynlegt til að samræma það 

framtíðarsýn og stefnu. Einnig getur verið að þekking sé ekki næg innan skipulagsheildar 

til að starfsmenn skilji breytingarnar. Því getur fræðsla og þjálfun verið nauðsynleg til að 

yfirstíga þá hindrun. Nauðsynlegt er að huga að hinum mannlegu og félagslegu þáttum 

breytinga og undirbúa starfsfólk undir þær, bæði efnislega og félagslega. Með auknu 

sjálfstrausti og ánægju er það betur undirbúið og móttækilegra fyrir breytingum. 

6. skref: Smásigrar 

Ef tekist hefur að virkja fólk til þátttöku eru möguleikar á því að leiða breytingaferli með 

þeim hætti að unnir séu smásigrar á leiðinni. Þeir geta verið mikilvægir fyrir starfsfólk, 

ekki eingöngu efnislega heldur einnig andlega. Ef það áttar sig á að ferlið leiðir til 

áfangasigra á leiðinni og upplifir þá, mun það verða jákvæðara og móttækilegra fyrir 

áframhaldandi vinnu við ferlið. Smásigrar stuðla að auknum trúverðugleika og mætti 

breytinga, og þar með þeirrar stefnu og framtíðarsýnar sem lagt var upp með. 

7. skref: Áhersla á ávinning og meiri breytingar 

Eftir fyrstu smásigrana er mikilvægt að gleyma sér ekki í fagnaðarlátum heldur halda 

áfram að vinna að skilgreindum markmiðum og nota það viðhorf og þann anda sem 
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skapast hefur með smásigrum til að halda áfram í átt til hins stóra. Þó er gott að geta 

glaðst yfir þeim árangri sem hefur náðst, skilgreina hann og tileinka hann 

skipulagsheildinni. Ekki má gleyma að þrátt fyrir smásigra er enn eftir vinna að því að 

komast á þann stað sem framtíðarsýn og stefna tilgreinir. Því verður ávallt að vera 

nægileg pressa á starfsmönnum sem heldur þeim á tánum. Að dreifa ábyrgð og fela 

öðrum hlutverk í mismunandi þáttum breytinga getur stuðlað að því að halda pressunni. 

Þátttaka og sú tilfinning starfsmanns að hann tilheyri ferlinu og þeim leiðum til að ná 

markmiðum, skuldbindur hann.  

8. skref: Ný vinnustaðamenning og breytingar festar í sessi 

Erfitt getur reynst að koma að nýrri vinnustaðamenningu í stað þeirrar gömlu. Í síðasta 

skrefinu felst það að festa breytingar í sessi til framtíðar. Ný stefna og framtíðarsýn 

krefjast nær undantekningalaust nýrrar vinnustaðamenningar, eða að minnsta kosti 

breytinga á henni að einhverju leyti. Vinnustaðamenning vísar til þeirra gilda sem 

sameina starfsmenn á vinnustaðnum, til dæmis hegðun, húmor, gildi og fleira sem er 

hluti af menningu vinnustaðarins. Kotter telur mikilvægt að stjórnendur séu næmir fyrir 

vinnustaðamenningu áður en lagt er út í breytingar, vegna þess að líklegra er að þeim 

takist að stuðla að því hugarfari starfsmanna sem nauðsynlegt er að sé til staðar, til að 

vinna að þeim skilgreindu markmiðum, stefnu og framtíðarsýn sem lagt var upp með. Ef 

stjórnendur skilja ekki vinnustaðamenninguna komast þeir ekki nægilega nálægt 

starfsmönnum til að geta haft áhrif á viðhorf þeirra og tilfinningar.15 

2.6.2 Ráðleggingar Peter Frumkin við sameiningar opinberra stofnana 

Peter Frumkin prófessor í opinberri stefnumótun við John F. Kennedy stjórnsýsluskólann 

í Harvard háskóla setti fram fjögur lykilskref sameininga skipulagsheilda í grein sem ber 

heitið; Making Public Sectors Mergers Work: Lessons learned. Munurinn á lögmálum 

Kotter og ráðleggingum Frumkin felst í því að Kotter leggur meiri áherslu á mannlega 

þætti breytinga. Hann bendir á að stöðugt samtal verði að eiga sér stað milli þeirra sem 

standa fyrir breytingum og starfsfólks sem upplifir þær. Ráðleggingar Frumkin koma 

vissulega einnig inn á mannlega þætti breytinga. En Frumkin leggur meiri áherslu á 

                                                      
15

 John P. Kotter, Leading change. (Boston: Harvard Business School Press, 1996), Bls. 35-157. 
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skipulagslega þætti þeirra. Hann telur áætlanagerð og annan hagnýtan undirbúning, 

grundvöll árangursríkra sameininga. 

Hann leggur áherslu á góðan undirbúning og eftirfylgni. 

„Líklegt er að sameiningar stofnana verði mikilvægara stjórntæki stjórnvalda í 

framtíðinni vegna þess að kröfur um aukna skilvirkni í opinbera geiranum verða 

sífellt háværari. Skipulögð vinnubrögð og áætlanagerð á öllum fjórum stigum 

munu verða stærri hluti af verkefnum ríkisstarfsmanna þegar fram líða stundir.“ 16 

Að mati Frumkin verður sameining notað æ oftar sem stjórntæki stjórnvalda til að 

endurskipuleggja starfsumhverfi sitt. Kröfur um hagkvæmni og skilvirkni eru ávallt til 

staðar. Í því tilliti setti Frumkin fram fjögur lykilskref sameininga til leiðbeiningar fyrir þá 

sem koma að slíkum aðgerðum. 

Hin fjögur lykilskref eru eftirfarandi: 

1. Að ákveða sameiningu 

Eitt mikilvægasta skref sameiningar skipulagsheilda er að taka sjálfa ákvörðunina um að 

sameina. Hægt þarf að vera að færa rök fyrir því hvers vegna sameining skuli eiga sér 

stað. Ekki gengur upp að sameina skipulagsheildir einungis til að sameina þær, heldur 

þurfa haldbær rök að liggja að baki, sem styðja við og mæla með sameiningu. Sameining 

skipulagsheilda getur varla átt sér stað nema að markmið þeirra og starfsemi sé svipuð. 

Þess vegna þarf að greina hlutverk þeirra, viðfangsefni og markmið ef halda á áfram 

með ferlið. Ef þetta er ekki gert er viðbúið að erfitt geti reynst að afla hugmynd um 

sameiningu stuðnings. 

Þegar lokið er að færa haldbær rök fyrir sameiningu er hægt að halda áfram og gera 

frekari áætlanir til að sannfæra helstu hagsmunaaðila um að hún eigi rétt á sér í þeim 

skilningi að ávinningur hljótist af henni. Afla þarf hugmyndinni stuðnings. Það þarf að 

gera á hinu pólitíska sviði, meðal starfsmanna viðeigandi skipulagsheilda og meðal 

helstu hagsmunaaðila sem starfsemi viðeigandi skipulagsheilda snertir. Einnig þarf að 

afla vitneskju um hver helstu rök gegn sameiningunni geti orðið og hvaðan helsta 

andstaðan við hana geti sprottið. Opinberar stofnanir starfa í þágu almennings, þó 
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 Frumkin. (2003). Bls. 28. 
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sumar þeirra snerti aðra þjóðfélagshópa að meiru leyti en aðra. Því er mikilvægt að þeir 

sem standa að sameiningu stofnana átti sig á viðhorfi og viðbrögðum notenda 

þjónustunnar og helstu hagsmunaaðila þeirra sem stofnanirnar sinna.  

Til að átta sig betur á því sem felst í sameiningarferli ríkisstofnana, ættu stjórnendur 

að lesa sér til og kynna sér gögn er varða fyrri sameiningar stofnana. Það getur verið 

lærdómsríkt fyrir þá sem standa að sameiningu að kynna sér mistök sem gerð hafa verið 

áður, og tileinka sér það sem hefur gengið vel. Að fara yfir undangengnar sameiningar 

með opnum en gagnrýnum huga getur reynst vel fyrir þá sem munu taka að sér slík 

verkefni. 

Forðast skal að nálgast sameiningu með þeim hætti að um yfirtöku stofnunar eða 

verkefna sé að ræða. Það getur skapað tortryggni og kalt viðhorf, sérstaklega 

starfsmanna þeirrar stofnunar sem „yfirtekin“ er. Frekar skal nálgast verkefnið með 

þeim hætti að um sameiningu stofnana sé að ræða. Slíkt viðhorf er mikilvægt til að eitra 

ekki vinnustaðamenningu hinnar sameinuðu stofnunar. 

2. Sameining áætluð 

Næsta skref á eftir ákvörðun um sameiningu er að gera áætlanir um sameiningu. Gera 

verður nákvæma sameiningaráætlun. Í því felst að útbúin er tímasett aðgerðaáætlun og 

kostnaðaráætlun vegna sameiningarinnar. Við áætlanagerðina er mikilvægt að hafa 

samráð við hagsmunaaðila og notast við skýra upplýsingamiðlun svo allir sem að ferlinu 

koma séu upplýstir um gang mála og skilji það sem fram fer. Fyrirsjáanleiki þarf að vera í 

fyrirrúmi. Til að vinna að áætlanagerð getur verið skilvirkt að stofna starfshóp eða 

verkefnisstjórn með fulltrúum þeirra stofnana sem sameinaðar verða. Starfshópurinn 

heldur utan um áætlanagerðina. Allar ákvarðanir verða að fara í gegnum hópinn sem 

hefur einnig það mikilvæga hlutverk að hafa frumkvæði að því að skapa góða 

vinnustaðamenningu á hinum nýja vinnustað samfara áætlanagerðinni. Að lokum mun 

sameiningin dæma sig sjálf með áliti og viðbrögðum notenda þjónustu hinnar 

sameinuðu stofnunar. 

3. Innleiðing sameiningar 

Það dugir ekki að hafa pólitískan stuðning og gera áætlun vegna sameiningar stofnana 

heldur verður að innleiða áætlunina og fylgja henni eftir. Stjórnendur eru helstu 



  

25 

 

gerendur sem drífa það áfram. Þeir verða að hafa metnað og trú á verkefninu svo 

innleiðingin geti gengið upp. Betra er að láta ferlið ganga hraðar og ákveðið heldur en 

hægar, og ráðast í verkefnið af trú og festu. Þetta er mikilvægt, ekki síst fyrir 

starfsmenn. Þeir þurfa að geta upplifað sig sem starfsmenn einnar heildar, og geta 

stoltir tilheyrt hinni nýju sameinuðu stofnun. 

4. Eftirfylgni sameiningar 

Stjórnendur þurfa að vera iðnir við að leggja áherslu á hvað hin sameinaða stofnun 

stendur fyrir með því að halda góðu sambandi við starfsmenn og vera ávallt tilbúnir að 

bregðast fljótt við vandamálum og gagnrýni sem upp kann að koma. Það dugir ekki að 

sameina og láta þar við sitja. Eftirfylgni sameiningar er hluti af umbótum, lagfæringum 

og stöðugri endurskoðun. Stofnun verður að vera tilbúin að bregðast við breytingum í 

umhverfi sínu. Sameinaðri stofnun til hagsbóta er mikilvægt að fylgjast vel með árangri 

hennar með eftirfylgni, í formi eftirlits og endurskoðunar.17 

2.7 Ákvarðanatökukenningar 

Flóra ákvarðanatökukenninga er fremur fjölbreytt og töluvert hefur verið skrifað um 

efnið. Sem dæmi má nefna skynsemislíkan ákvarðanatökukenninga (e. rational 

economic model), lýsandi ákvarðanatökukenningar (e. descriptive models of decision-

making) og hefðbundnar ákvarðanatökukenningar (e. prescriptive models of decision-

making).18 Ákvarðanataka hefur verið skilgreind sem ferli þar sem valið er á milli 

mismunandi valkosta.19 

Ákvarðanatökuferli má lýsa sem ferli sem hefst þegar hugmynd kviknar og verður á 

endanum að veruleika þegar henni er hrint í framkvæmd. Ákvarðanir geta verið margar 

á leiðinni en sú stærsta er að hefja ferlið. Í því er hægt að komast að hvaða ákvarðanir 

eru teknar, í hvaða röð og hvaða þættir höfðu áhrif. Þegar ákvarðanatökuferli er greint 

er rýnt í ástæður fyrir þeim ákvörðunum sem teknar voru. Hægt er að greina hvaða 

sjónarmið lágu að baki og hvað raunverulega skipti máli við ákvarðanatökuna.20 
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 Frumkin. (2003). Bls. 27-28. 
18

 Buchanan og Huczynski. (2010). Bls. 630-634.  
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 Sama heimild. Bls. 629. 
20

 Wayne Parsons, Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. 
(Cheltenham: Edward Elgar, 1995), Bls. 247-248. 
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Ákvarðanatökukenningar snúa flestar að því ákvörðun sé ekki tekin nema að tekið hafi 

verið tillit til allra sjónarmiða og möguleika sem skipta máli. Tilgangurinn er að ákvörðun 

sé ekki tekin nema að vandlega athuguðu máli og þar með minnka líkurnar á því að 

„röng“ eða „léleg“ ákvörðun sé tekin. Því er rökrétt að sá sem tekur ákvörðun sækist 

eftir öllum upplýsingum sem við koma ákvarðanatökunni, og taki ákvörðun út frá þeim 

upplýsingum. Grundvallaratriði er þó að þær upplýsingar séu réttar og viðeigandi.21 

Hægt er að skipta aðferðum við ákvarðanatöku í tvennt. Annars vegar þegar einn 

aðili tekur ákvörðun og hins vegar þegar fleiri en einn tekur ákvörðun. Þegar einn aðili 

tekur ákvörðun eiga helst tvær kenningar við. Það eru skynsemislíkanið og takmörkuð 

skynsemi (e. bounded rationality). Skynsemislíkanið vísar til þess hvernig stjórnendur 

ættu að taka ákvarðanir. Takmörkuð skynsemi vísar til þess hvaða ákvarðanir 

stjórnendur eiga að taka þegar þeir hafa ekki nægar upplýsingar til ákvarðanatöku eða 

eru í tímahraki. 

Hér verða kenningar um ákvarðanatöku kynntar til sögunnar. Það eru 

skynsemislíkanið, kenningin um takmarkaða skynsemi, smáskrefalíkan Lindblom, 

ruslatunnulíkan Cohen, March og Olsen og stefnugluggi Kingdon. Þessar kenningar eiga 

það sameiginlegt að kjarninn í þeim öllum er sá að upplýst ákvörðun sé betri en óupplýst 

ákvörðun. Inntakið er því að afla gagna og upplýsinga áður en ákvörðun er tekin. 

Boðskapurinn er að flýta sér ekki um of, heldur taka ákvörðun byggða á vitrænum 

forsendum. 

2.7.1 Skynsemislíkanið 

Skynsemislíkanið (e. rational approach) á uppruna sinn að rekja til hagfræðinnar og vangaveltna 

um hvernig fólk tekur ákvarðanir við kaup og sölu á markaði. Hið skynsama sjónarhorn á 

ákvarðanatöku er tengt við rökfærslu og vísindi. Ákvarðanir eiga ekki að byggjast á geðþótta eða 

flýti, heldur er upplýst ákvarðanataka kjarninn í skynsemislíkaninu. Staða og valkostir eru 

greindir og upplýst ákvörðun tekin út frá því. Skynsemislíkanið gengur út frá að lýsa því hvernig 

stjórnendur ættu að taka ákvarðanir. 

Líkanið byggist upp á ákveðnu ferli í nokkrum skrefum sem myndast við ákvarðanatöku.22 
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 Michael Howlett og M. Ramesh, Studying Public Policy: Policy Cicles and Policy Subsystems. (Toronto: 
Oxford University Press, 1995), Bls. 140. 
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 Í fyrsta lagi þarf að koma auga á og viðurkenna vanda sem til staðar er og þarf að 

leysa. 

 Síðan tekur við mat á stöðunni og skilgreining á leiðum sem hægt er að fara. 

 Upplýsingum er safnað saman um hugsanlega valkosti í stöðunni. 

 Valkostirnir eru teknir fyrir hver fyrir sig og kostir og gallar þeirra metnir. 

 Ákvörðun er tekin. Sá valkostur er valinn og hrint í framkvæmd sem þykir 

líklegastur til að ná markmiðum sem stefnt er að. 

2.7.2 Takmörkuð skynsemi 

Kenningin um takmarkaða skynsemi er kennd við Herbert A. Simon. Í kenningunni er 

sett fram ákveðin gagnrýni á skynsemislíkanið. Kenningin um takmarkaða skynsemi 

gengur út frá því að ákvarðanataka geti ekki verið meira en fullnægjandi út frá þeim 

aðstæðum og upplýsingum sem hún er tekin. Sá er ákvörðun tekur getur ekki haft allar 

nauðsynlegar upplýsingar eða vitneskju til að taka hina „fullkomnu“ ákvörðun sem 

hámarkar útkomu heldur verður hann að sætta sig við að taka einungis fullnægjandi 

ákvörðun byggða á þeim upplýsingum sem hann þó hefur. Skynsemin er takmörkuð 

vegna þess að ekki er mögulegt að hafa vitneskju um allar nauðsynlegar upplýsingar 

þegar ákvörðun er tekin. Það er hinn takmarkandi þáttur kenningarinnar. 

Í kenningunni felst að erfitt getur reynst að skilgreina þær aðstæður sem ákvörðun 

er tekin í. Þeir þættir sem haft geta áhrif á ákvarðanatöku geta verið mismunandi 

sýnilegir og mismunandi margir að tölu og tegund. Samkvæmt kenningunni er ekki 

mögulegt að meta alla valkosti. Nær ómögulegt er að spá fyrir um hugsanlegar 

afleiðingar þess að valkostur er valinn. Líkt og fyrr geta hinir ýmsu þættir haft mismikil 

áhrif þegar ákvörðun er tekin. Ófullnægjandi upplýsingar styrkja þá afstöðu að erfitt er 

að spá fyrir um afleiðingar. Ákvörðun getur verið tekin undir áhrifum frá öðrum hlutum 

en skynsemislíkanið gengur út frá, til dæmis persónulegum þáttum eða pólitískum 

skoðunum. Skynsemislíkanið gerir ekki ráð fyrir að þættir af þeirri gerð hafi áhrif á 

ákvarðanatöku, heldur gengur hún út frá því að eingöngu upplýsingar beintengdar 

ákvarðanatökunni geti haft áhrif á hana. En samkvæmt kenningunni um takmarkaða 



  

28 

 

skynsemi getur skynsemin truflast af bæði persónulegum- og utanaðkomandi 

málefnum, til dæmis pólitískum áróðri og þrýstingi frá yfirmönnum eða undirmönnum.23 

Simon taldi að ekki væri mögulegt að manneskja geti staðið undir þeim kröfum sem 

skynsemislíkanið gerir til fólks. Það er ómannlegt að geta tekið tillit til allra þeirra þátta 

ákvarðanatöku sem skynsemislíkanið gengur út frá. Því taldi Simon að ákvörðun yrði 

alltaf byggð á takmarkaðri skynsemi vegna takmarkandi þátta einstaklinga.24 Ástæðan er 

sú að fólk er takmarkandi í eðli sínu. Kunnátta og þekking fólks er takmörkuð og því er 

ekki hægt að ætlast til þess, og ganga út frá því, að hver og einn hafi tök á að meta allar 

fyrirliggjandi upplýsingar og taka upplýsta ákvörðun, án áhrifa frá öðrum. Raunhæfara er 

að áætla að ákvörðun sem tekin er sé hlutdræg, byggð á væntingum, hugmyndum, 

framtíðaráformum eða stjórnmálaskoðunum.25 Í raun er um bæði innri og ytri þætti að 

ræða sem haft geta áhrif á ákvarðanatöku. Dæmi um innri þætti eru ýmsir persónulegir 

þættir eins og stjórmálaskoðanir og vinir. Dæmi um ytri þætti eru mismunandi 

upplýsingar á fjármálamarkaði og í fjölmiðlum. 

Ákvarðanatökuferli kenningarinnar um takmarkaða skynsemi lítur því svona út: 26 

 Vandinn er settur í einfalda og auðskiljanlega mynd. 

 Nokkrar einfaldar og skiljanlegar lausnir eru settar fram. 

 Valmöguleikar eru metnir. 

 Sá valmöguleiki er valinn sem fyrst er talinn ásættanlegur. 

2.7.3 Smáskrefalíkan Lindblom 

Charles Lindblom gagnrýndi skynsemislíkanið og sagði það óraunhæft og óhagkvæmt. 

Hann setti fram kenningu sína um smáskrefalíkanið (e. incremental decision-making) í 

grein sinni „The Science of Muddling Through“ árið 1959. Lindblom taldi að 

ákvarðanataka væri ekki byggð á skynsemislíkaninu og þeir sem tækju ákvarðanir 

reyndu ekki einu sinni að nota það við ákvarðanatöku. Hann útskýrði ákvarðanatöku 

með þeim hætti að fólk leitaði fullnægjandi lausna. Í því skyni leitast fólk við að einfalda 

                                                      
23

 Buchanan og Huczynski. (2010). Bls. 632-633. 
24

 Hal Griffin Rainey, Understanding and managing public organizations. (San Francisco: Jossey Bass, 
2003).  Bls. 163.  
25

 Howlett og Ramesh. (1995). Bls. 140-141.  
26

 Buchanan og Huczynski. (2010). Bls. 633. 
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hlutina áður en það tekur ákvörðun og tekur hana síðan út frá þeirri stefnu sem í gildi er, 

eða þeirri reynslu sem það hefur að baki.27 

Kenning Lindblom er að mörgu leyti lík kenningunni um takmarkaða skynsemi. 

Báðar ganga út frá því að velja þann kost sem fyrst sýnist ásættanlegur. Einnig ganga 

báðar kenningar út frá því að einfalda ákvarðanatöku áður en ákvörðun er tekin til að 

auðvelda yfirsýn og stöðumat. 

2.7.4 Ruslatunnulíkanið 

Cohen, March og Olsen settu fram líkan sem þeir nefndu; Ruslatunnulíkanið (e. The 

garbage can model) árið 1972. Þar skilgreina þeir ákvarðanatökuferli sem stjórnlaust og 

órökrétt ferli. 

Höfundarnir halda því fram að skipulagsheildir séu byggðar upp á mismunandi hátt. 

Bæði óskipulega og án ytri umgjarðar, sem leiðir til þess að mismunandi markmið og 

ástæður liggja að baki ákvarðanatöku. Af því leiðir að vafi og óvissa myndast um hver 

tekur ákvarðanir og beri ábyrgð á þeim. Kenningunni hefur verið líkt við kenninguna um 

takmarkaða skynsemi. Ruslatunnulíkanið þykir þó ganga skrefinu lengra vegna hve 

stórlega það efast um burði og hæfileika manneskjunnar til að taka upplýsta ákvörðun 

byggða á rökréttum upplýsingum. 

Samkvæmt ruslatunnulíkaninu eru ýmsir straumar vandamála, verkefna, 

einstaklinga og lausna sem hafa áhrif á ákvarðanatöku. Þessir straumar renna í 

ruslatunnuna og samkvæmt kenningunni er það nánast tilviljun ein hvað hefur 

úrslitaáhrif á ákvarðanatöku eftir að straumarnir mætast í ruslatunnunni.28 

2.7.5 Stefnugluggi Kingdon 

Það sem Kingdon leggur fram í kenningu sinni um þrjár víddir stefnumótunar er greining 

á því við hvaða aðstæður og hvernig, stefna verður til. Hann leggur áherslu á mikilvægi 

hugmynda og möguleg áhrif þeirra í stefnumótunarferli. Samkvæmt Kingdon þarf að 

gera skýran greinarmun á stefnumótun og útfærslu. Að hans mati ber að skilja þar á milli 

                                                      
27

 Charles E. Lindblom. „The Science of Muddling Through“, Public Administration Review 19 (Spring), 
1959: 79-88. http://www.archonfung.net/docs/temp/LindblomMuddlingThrough1959.pdf 
28

 Cohen, M. D., J. G. March, og J. P. Olsen. „A Garbage can model of organizational choice.“ 
Administrative Science Quarterly 17, nr. 1 (1972): 1-25. 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2392088?uid=3738288&uid=2&uid=4&sid=21100697966301 
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vegna þess að ólíkir aðilar koma að þessum þáttum. Stjórnmálamenn móta að mestu 

stefnuna, með áhrifum hagsmunasamtaka og fleiri. En frekari útfærsla stefnunnar og 

greining milli ólíkra leiða er í höndum sérfræðinga og annarra starfsmanna 

stjórnýslunnar. 

Kingdon kýs að skipta stefnumótunarferli í þrjár víddir, vandamálavídd, stefnuvídd 

og stjórnmálavídd. Þær standa óháðar hver annarri en eru þó tengdar innbyrðis að 

einhverju leyti. Víddirnar vísa til ólíkra þátttakenda og hugmynda sem eru hluti af 

stefnumótunarferlinu. Víddirnar vísa til strauma (e. streams) sem renna saman og 

mynda heild. Stefnugluggi Kingdon og ruslatunnulíkanið eru lík að því leyti að fjallað er 

um streymi hugmynda og vandamála. Þegar þessir straumar renna saman er ákvörðun 

tekin og stefna skilgreind. 

Vandamálavídd vísar til þátta sem orðið geta til þess að koma vandamáli á dagskrá 

fjölmiðla og í opinbera umræðu þannig að það hljóti athygli. Um getur verið að ræða 

tölulegar staðreyndir um útgjöld til málaflokks sem vekur athygli, mótar 

almenningsálitið og hvetur stjórnvöld til aðgerða, allavega til athugunar. En mikilvægast 

er að málið kemst á dagskrá og hlýtur athygli umræðunnar og stjórnmálanna. 

Stefnuvídd er sá völlur þar sem hugmyndir að stefnu koma saman. Ólíkir aðilar geta 

átt hugmyndir í pottinum, hagsmunasamtök, sérfræðingar, háskólasamfélagið, 

félagasamtök og fleiri. Aðilar koma hugmyndum á framfæri og reyna að hafa mótandi 

áhrif á ákvarðanir þeirra sem völdin hafa - stjórnmálamennina. 

Stjórnmálavídd vísar til eðlis stjórnmálanna þar sem allt getur gerst og ferlið getur 

verið nær því óútreiknanlegt. Ólíkar stefnur stjórnmálaflokka og hugmyndafræði þeirra 

takast á í málaflokkum. Einn flokkur vill lækka skatta, hinn vill lækka þá. Ólík sjónarmið 

takast á og áður en ákvörðun er tekin er líklegt að einhvers konar málamiðlun hafi verið 

gerð. Aðkoma hagsmunahópa og annarra samtaka getur einnig haft áhrif á þessu stigi. 

Slíkir hópar geta þrýst á stjórnmálamenn á öllum stigum. 

Stefnugluggi opnast þegar straumarnir koma saman við kjöraðstæður. Hann gefur 

möguleika á að koma stefnunni áfram og í gildi, vegna þess að ytri og innri aðstæður 

bjóða upp á það. Vandamál  var til staðar, stefna var útfærð og tekin var ákvörðun um 

framkvæmd hennar. Þó er ekki hægt að gera ráð fyrir að stefna sé útfærð með þessum 

hætti í öllum tilvikum. Kingdon bendir á að árangursríkustu stefnubreytingarnar eigi sér 
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stað þegar straumarnir renna saman í eina heild á tímum eða í tilvikum þegar mikið 

liggur undir. Til dæmis þegar miklir fjármunir eru í húfi og um marga starfsmenn er að 

ræða. Vandamálið blasir við í vandamálavídd, lausnir eru fundnar í stefnuvídd og 

lokaákvörðun er tekin í stjórnmálavídd.29 

                                                      
29

 John W. Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies. (New York: Harper Collins College 
Publishers, 1995). 
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3 Aðferðafræði 

Rannsóknin snýr að endurskipulagningu ríkisstofnana á tímabilinu 2000-2011. 

Töluverður fjöldi endurskipulagninga hefur átt sér stað á þessum árum og hafa þær 

verið af margvíslegum toga. Ekki er unnt að fjalla um allar þeirra hér og því verður 

umfjöllunin ekki tæmandi. Í rannsókninni er gengið út frá því að endurskipulagning 

ríkisstofnana eigi við tvennt: 

 Þegar ein eða fleiri stofnanir eru lagðar niður og verkefni þeirra færðar til nýrrar 

sameinaðrar stofnunar. 

 Þegar ný stofnun er sett á fót 

Þar sem umfjöllunin er ekki tæmandi og ekki öll tilvik komast að í ritgerðinni, þurfti 

að velja og hafna. Ekki er fjallað um tilvik þar sem auðséð var að aðeins var um 

nafnabreytingu stofnunar að ræða, eða flutning minniháttar verkefna milli stofnana eða 

milli stofnana og ráðuneyta, eða flutninga einstakra deilda. Umfjölluninni er fremur 

beint að endurskipulagningu stofnana í þeim skilningi að um heilar skipulagsheildir hafi 

verið að ræða. Ekki er heldur fjallað um sameiningar ráðuneyta, þó allnokkrar hafi þær 

verið á tímabilinu. Umfjöllun um svokallaðar ohf. stofnanir eru einnig aðskildar 

umfjölluninni. 

Að neðan er tímasett tafla yfir tilvik sem greind eru í rannsókninni og hvaða 

ráðuneyti stóð fyrir þeim: 

Tafla 1. Tilvik rannsóknar 

Tilvik Ráðuneyti Ár 

Umferðarstofa sett á fót Dómsmálaráðuneyti 2002 

Nýskipan lögreglumála á höfuðborgarsvæðinu Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 2007 

Embætti sérstaks saksóknara sett á fót Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 2008 

Sjúkratryggingar Íslands settar á fót 
Félags- og 

tryggingarmálaráðuneyti 
2008 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, 
sjónskerta og daufblinda einstaklinga stofnuð 

Félags- og 
tryggingarmálaráðuneyti 

2009 

Embætti umboðsmanns skuldara sett á fót 
Félags- og 

tryggingarmálaráðuneyti 
2010 
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Embætti ríkistollstjóra lagt niður Fjármálaráðuneyti 2001 

Lánasýsla ríkisins lögð niður Fjármálaráðuneyti 2008 

Bankasýsla ríkisins sett á fót Fjármálaráðuneyti 2009 

Skattstofur sameinaðar Fjármálaráðuneyti 2010 

Þjóðhagsstofnun lögð niður Forsætisráðuneyti 2002 

Lyfjastofnun sett á fót Heilbrigðisráðuneyti 2000 

Sameining Lýðheilsustöðvar og landlæknis Heilbrigðisráðuneyti 2011 

Sameining Ríkisspítala og  
Sjúkrahúsa Reykjavíkur 

Heilbrigðis- og 
tryggingarmálaráðuneyti 

2000 

Íslenskar orkurannsóknir stofnaðar Iðnaðarráðuneyti 2003 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands sett á fót Iðnaðarráðuneyti 2007 

Landbúnaðarháskóli Íslands stofnaður Landbúnaðarráðuneyti 2005 

Landbúnaðarstofnun sett á fót Landbúnaðarráðuneyti 2006 

Fornleifavernd ríkisins sett á fót Menntamálaráðuneyti 2001 

Kvikmyndamiðstöð Íslands og Kvikmyndasafn Íslands 
sett á fót 

Menntamálaráðuneyti 2003 

Rannsóknamiðstöð Íslands – Rannís stofnuð Menntamálaráðuneyti 2003 

Stofnun Árna Magnússonar 

 í íslenskum fræðum sett á fót 
Menntamálaráðuneyti 2006 

Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands sameinaðir Menntamálaráðuneyti 2008 

Matvælastofnun sett á fót 
Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneyti 
2008 

Hagþjónusta landbúnaðarins lögð niður 
Sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneyti 
2011 

Heilbrigðisstofnanir og heilsugæslur Velferðarráðuneyti 2006 

Neytendastofa og talsmaður neytenda Viðskiptaráðuneyti 2005 

Samkeppniseftirlitið sett á fót Viðskiptaráðuneyti 2005 

Umhverfisstofnun sett á fót Umhverfisráðuneyti 2003 

Mannvirkjastofnun sett á fót Umhverfisráðuneyti 2011 

Ratsjárstofnun lögð niður –  
Varnarmálastofnun sett á fót 

Utanríkisráðuneyti 2008 

Varnarmálastofnun lögð niður Utanríkisráðuneyti 2011 

3.1 Gagnasöfnun 

Rannsóknin var unnin sem „skrifborðsrannsókn“. Engin viðtöl voru tekin og engir 

spurningalistar voru gerðir, heldur byggist rannsóknin á tiltækum skriflegum opinberum 

gögnum. Skrifleg opinber gögn eru lykilgögn rannsóknarinnar. Þau eru sá efniviður sem 

unnið var með. Helst má nefna: 
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 Athugasemdir með lagafrumvörpum 

 Umsagnir lagafrumvarpa 

 Nefndarálit lagafrumvarpa 

 Skýrslur Ríkisendurskoðunar 

 Vefsvæði einstakra ráðuneyta, stofnana og stjórnarráðsins 

Skriflegum gögnum var safnað saman og úr þeim unnið á skipulegan hátt. Hvert 

tilvik endurskipulagningar skilur eftir sig slóð skriflegra, opinberra gagna sem mögulegt 

er að rekja. Þessar slóðir eru þó misjafnlega sýnilegar. Ekki er ráðist í endurskipulagningu 

stofnana nema með lagabreytingu. Í einstaka tilvikum eru þær gerðar með 

reglugerðabreytingu. Því má ávallt rekja slóð hvers tilviks fyrir sig með því að líta til  

lagabreytinga Alþingis. 

Í athugasemdum með lagafrumvörpum sem varða endurskipulagningar stofnana 

kemur iðulega fram hver séu yfirlýst markmið þeirra. Þau geta til dæmis verið; 

hagræðing í ríkisrekstri, einfaldari stjórnsýsla, aukin skilvirkni, samnýting þekkingar, 

samlegðaráhrif, bætt þjónusta og aukin hagkvæmni. Misjafnt er hvernig markmið í 

frumvörpum eru skilgreind og hvort, og hvernig, rökstutt er hvernig vinna eigi að því að 

ná þeim. Í sumum tilvikum eru markmið skilgreind og síðan útlistað á grundvelli ítarlegs 

undirbúnings hvernig skuli ná þeim. Í öðrum tilvikum eru markmið skilgreind og síðan 

virðist samkvæmt gögnum rannsóknarinnar lítil vinna hafa verið lögð í að skilgreina 

forsendur eða leiðir til að ná þeim. Mörg tilvik falla svo þar á milli. 

Gögnin sem rannsóknin byggir á eru tiltekin skrifleg opinber gögn sem tiltæk voru og 

fjölluðu um tilvikin. Ekki er útilokað að önnur gögn liggi að baki þeim tilvikum sem 

rannsóknin lýtur að. Í þau er ekki vísað í þessari rannsókn heldur byggist hún eingöngu á 

þeim gögnum sem vitnað er til. Setja verður því þann eðlilega fyrirvara við umfjöllunina 

að gögn sem varða tilvik og ekki er vitnað í, gætu verið til staðar. 
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3.2 Tilgangur rannsóknar og rannsóknarspurning 

Helsta markmið rannsóknarinnar er tvíþætt: 

1. Að komast að því hvers vegna stofnanir voru endurskipulagðar. 

2. Að komast að því hvernig þær voru endurskipulagðar. 

Í markmiðunum felst að greina ástæður þess að stofnanir voru endurskipulagðar. 

Fyrir því geta verið margar mismunandi ástæður og ber helst að nefna fjárhagslegar 

ástæður, en aðrar ástæður skipta einnig máli. 

Kjarni rannsóknarinnar eru tilvikin og hvernig staðið var að þeim. Hvernig var 

undirbúningi þeirra háttað? Var staðið að þeim með fullnægjandi hætti? Ef ekki, hvað 

vantaði upp á? Hver voru markmiðin og hvernig var unnið að því að uppfylla þau? Var 

tilgreint hvernig unnið skyldi að því að ná þeim. Ef svo var, með hvaða hætti? 

Lítið er til af efni um hvernig árangursríkast sé að standa að endurskipulagningu 

opinberra stofnana á Ísland þó það sé verkefni sem stjórnsýslan glímir við nánast á ári 

hverju. U.þ.b. 200 opinberar stofnanir eru í stjórnsýslunni. Starfsumhverfi þeirra er 

síbreytilegt, vegna þess að það tekur mið af þjóðfélagsbreytingum, efnahagsaðstæðum 

og pólitískum áherslum. Ríkið er stærsti vinnustaður landsins og því er um fjölmörg störf 

að ræða. Endurskipulagningar stofnana snerta því töluverðan fjölda starfsfólks. Það á 

sérstaklega við um velferðar- og menntastofnanir. Í slíkum stofnunum starfar oft 

töluverður fjöldi starfsfólks sem veitir þjónustu sem snertir notendur hennar með 

beinum hætti. Mikilvægt er því að endurskipulagning stofnana gangi greiðlega fyrir sig 

svo sú þjónusta skerðist ekki. 

Rannsóknarspurningin er þessi: 

Hvers vegna og hvernig voru íslenskar ríkisstofnanir endurskipulagðar tímabilið 2000-

2011? 

Skipta má rannsóknarspurningunni upp í tvennt og útfæra með eftirfarandi hætti: 

Hvers vegna voru íslenskar ríkisstofnanir endurskipulagðar tímabilið 2000-2011? 

og 

Hvernig voru íslenskar ríkisstofnanir endurskipulagðar tímabilið 2000-2011? 

Til nánari skilgreiningar er þessum rannsóknarspurningum skipt niður í fimm 

eftirfarandi undir-rannsóknarspurningar: 



  

36 

 

1. Leiddu endurskipulagningar stofnana til betri nýtingar fjármuna? 

2. Urðu endurskipulagningar stofnana til þess að gera stjórnsýsluna faglegri? 

3. Urðu endurskipulagningar stofnana til þess að einfalda stjórnsýsluna? 

4. Leiddu endurskipulagningar stofnana til aukinnar samhæfingar í stjórnsýslunni? 

5. Hvernig var undirbúningi endurskipulagningar stofnana háttað? 

3.3 Greiningarrammar 

Hvert tilvik er greint með tveimur gerðum greiningarramma, hinum fyrri og hinum 

seinni. Fyrri greiningrramminn er notaður til að greina hvert tilvik með samræmdum 

hætti. Hann er mátaður við hvert tilvik. Umfjöllun um hvert tilvik er u.þ.b. 1 1/2 blaðsíða. 

Fyrri greiningarrammi: 

Heiti ráðuneytis 
Heiti ráðuneytis sem stóð fyrir endurskipulagningu. 

Tilvik 
Hér er tilgreint hvaða stofnanir voru endurskipulagðar, hvernig undirbúningi var 

háttað og hver kostnaðurinn var. 

Hlutverk og starfsemi 
Stuttlega fjallað um hlutverk og starfsemi stofnunar. 

Markmið 
Hér er fjallað um yfirlýst markmið endurskipulagningar. Þau er að finna í 

athugasemdum með lagafrumvörpum sem fela í sér breytinguna. 

Ástæður breytinga 
Fjallað um helstu ástæður þess að breytingarnar voru gerðar. Frá þeim er greint í 

athugasemdum með lagafrumvörpum sem fela í sér breytinguna. 

Neðan við hvert tilvik er seinni greiningarrammi þess. Honum er ætlað að tengja 

fyrri greiningarramma við kenningar fræðilega hlutans. Það er gert með því að leggja 

mat á hvort mælikvarðar sem mótaðir eru út frá kenningunum eigi við tilvikið. 

Greiningarrammanum er ætlað að svara rannsóknarpurningunum sem lagt var upp með. 
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Seinni greiningarramminn lítur svona út (dæmi): 

 Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Sameining 
Lýðheilsustöðvar og 

Landlæknis. 
X X X X - 

1
 

Í rammanum er annaðhvort merkt í reitina með (X) eða (-). X merkir að viðeigandi 

mælikvarði eigi við tilvikið. – merkir að viðeigandi mælikvarði eigi ekki við tilvikið og er 

það jafnframt útskýrt nánar eftir því sem við á, í texta fyrir neðan töflu, með númeraðri 

tilvísun í töflunni (Sjá dæmi í töflu: undirbúningur 1) Þegar X er í reit, merkir það 

jafnframt að sýnt sé fram á í greiningu í fyrri hluta ritgerðar að mælikvarðinn eigi við. Til 

að hægt sé að skera úr um það er tekið mið af þeirri umfjöllun sem finna má í fyrri 

greiningarramma hvers tilviks. Þar er markmiðum lýst og hvernig unnið skyldi að því að 

ná þeim. Þeim leiðum getur verið lýst í upphafi umfjöllunar um hvert tilvik, en einnig 

undir liðnum ástæður breytinga í lok umfjöllunar um hvert tilvik. 

Dæmi að ofan: X í reitinn betri nýting fjármuna í tilviki sameiningar Lýðheilsustöðvar 

og Landlæknis, þýðir að sýnt hafi verið fram á í tiltækum skriflegum gögnum sem skoðuð 

voru í rannsókninni að betri nýting fjármuna myndi nást miðað við þær forsendur sem 

lagt var upp með í áætlunum vegna endurskipulagningar. 

Þegar - er í reit merkir það að mælikvarðinn eigi ekki við vegna þess að ekki hefur 

verið sýnt fram á í tiltækum opinberum gögnum um tilvikið að mælikvarðinn geti átt við. 

Dæmi: - í reitinn „undirbúningur“ í ofangreindu tilviki þýðir að ekki hafi verið sýnt 

fram á að nægilega góður undirbúningur (í samræmi við skilgreiningu mælikvarðans í 

rannsókninni) hafi átt sér stað við sameiningu Lýðheilsustöðvar og Landlæknis. 

Mikilvægt er að hafa í huga að greiningarrammarnir byggja á matskenndum þáttum. 

Hvert tilvik er metið út frá þeim opinberu skriflegu gögnum sem vitnað er í varðandi 

það. Því verður að taka umfjölluninni með ákveðnum fyrirvara. Seinni 

greiningarramminn er uppbyggður með einföldum tvígildis mælikvarða (X eða -). Það 

mat sem kemur fram í honum tekur alfarið mið af þeim tiltæku gögnum sem varða 

tilvikið og vitnað er til í fyrri greiningarramma. 
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3.4 Tengsl rannsóknarpsurninga, mælikvarða og kenninga 

Mælikvarðarnir í töflunni eru tengdir undir-rannsóknarspurningunum fimm. Kenningar í 

fræðilega hlutanum eru tengdar við mælikvarðana með þeim hætti sem hér greinir: 

Tafla 2. Tengsl rannsóknarspurninga, mælikvarða og fræðilegs hluta 

Rannsóknarspurning Mælikvarði Tenging við fræðilegan hluta 

Leiddu 
endurskipulagningar 
stofnana til betri 
nýtingar fjármuna? 

 

Betri nýting 
fjármuna 

Mælikvarðinn tengist kenningum um 
stærðarhagkvæmni og samlegðaráhrif. Samkvæmt 
kenningum um stærðarhagkvæmni felur hún í sér að 
meðalkostnaður lækki eftir því sem framleiðsla eykst 
eða skipulagsheild stækkar. 

Urðu 
endurskipulagningar 
stofnana til þess að 
gera stjórnsýsluna 
faglegri? 

 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Vísað er til klassískra kenninga um formgerðir 
skipulagsheilda, sérstaklega skrifræðiskenningar 
Weber. Hann lagði áherslu á skipulag og stjórnun sem 
byggir á skynsemi og rökhyggju. Weber vildi hámarka 
skilvirkni skipulagsheilda með sérhæfingu starfa og 
skýrt skilgreindri ábyrgðar- og valdakeðju. Stöðlun 
vinnubragða, verkferla og starfa var grundvöllur þess 
að ná fram skilvirkni í starfsemi skipulagsheildar. 

Urðu 
endurskipulagningar 
stofnana til einfalda 
stjórnsýsluna? 

 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Hér er einnig vísað til klassískra kenninga um 
formgerðir skipulagsheilda. Kenning Taylor um 
vísindastjórnun á sérstaklega við um mælikvarðann. 
Taylor aðhylltist skynsemishyggju líkt og Weber. Hann 
vildi bæta stjórnun og staðla vinnubrögð. Hann lagði 
áherslu á að skilgreina verkefni og skipuleggja þau 
með aukna skilvirkni og tímastjórnun að markmiði. 
Hann vildi einnig aðskilja verkstjórnarhlutverk 
starfsmanna og stjórnenda og koma því fyrir hjá 
stjórnendum.  

Leiddu 
endurskipulagningar 
stofnana til aukinnar 
samhæfingar í 
stjórnsýslunni? 

 

Aukin 
samhæfing 

Vísað er til klassískra kenninga um formgerðir 
skipulagsheilda, þá sérstaklega kenningu Gulick um 
verkaskiptingu. Gulick viðurkenndi mikilvægi 
sérhæfingar en lagði samt sem áður áherslu á að 
sérhæfing sem slík væri ekki næg, heldur þyrfti 
samhæfing að fylgja. Í því skyni lagði Gulick til að 
verkstjóri á toppnum sæi um samhæfingu og 
verkstjórn, útfærði verkaskiptingu og hefði eftirlit 
með vinnunni. Gulick gerði sér grein fyrir að takmörk 
væru fyrir sérhæfingu og samhæfingu og mikilvægt 
væri að finna jafnvægi þar á milli. Að hans mati var vel 
skipulögð sérhæfing og góð samhæfing verka, 
grundvöllur vel unnins verks. 
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Hvernig var 
undirbúningi 
endurskipulagningar 
stofnana háttað? 

 

Undir-
búningur 

Hér er vísað til 8 lögmála Kotter varðandi 
breytingarferli skipulagsheilda. Kotter taldi að 
mikilvægasta viðfangsefni breytingastjórnunar væri 
að geta haft áhrif á viðhorf, tilfinningar og hegðun 
fólks sem hlut á í breytingum og varpa ljósi á 
mikilvægi þeirra, í þeim tilgangi að fólk verði fyrir 
tilfinningalegum áhrifum og taki breytingum með 
jákvæðum hætti. Hann leggur áherslu á mannlega 
þætti og telur þá mikilvægari en kerfið sjálft sem 
breytingar eru unnar eftir. 

Hér er einnig vísað til fjögurra lykilskrefa Frumkin sem 
hver sameining þarf að stíga. Að hans mati er 
ákvörðun um að sameiningu einn mikilvægasti þáttur 
ferlisins, ásamt því að fylgja henni vel eftir. Ekki má 
gleyma sér í hita leiksins heldur vinna eftir áætlunum.  

Mælikvarðinn vísar einnig til ákvarðanatökukenninga, 
skynsemislíkansins, takmarkaðrar skynsemi, 
smáskrefalíkans Lindblom, ruslatunnulíkansins og 
stefnuglugga Kingdon. Draga má þann almenna 
lærdóm af ákvarðanatökukenningum að upplýst 
ákvörðun sé líklegri til að vera betri ákvörðun, en 
óupplýst ákvörðun. 

3.5 Skilgreining mælikvarða 

Hvert tilvik er einstakt og því er lagt sjálfstætt heildstætt mat á það út frá 

mælikvörðunum. Til nánari útskýringar eru ofangreindir mælikvarðar skilgreindir hér: 

3.5.1 Betri nýting fjármuna 

Í fyrsta lagi vísar mælikvarðinn til þess að eitt af markmiðum endurskipulagningar hafi 

verið fjárhagsleg hagræðing. Í öðru lagi vísar hann til þess að skilgreint hafi verið hvernig 

endurskipulagning hafi átt að leiða til fjárhagslegs ávinnings. Skilyrði þess að 

mælikvarðinn teljist geta átt við tilvik er að sýnt sé fram á í opinberum gögnum sem það 

varða, að mat hafi verið lagt á hugsanlegan kostnað og hagræðingu sem af 

endurskipulagningu hlytist, til dæmis með gerð kostnaðarmats, fjárhagsáætlunar og 

rekstraráætlunar. Svo ekki verði um villst er ekki leitað svara við því hvort 

endurskipulagning hafi leitt til sparnaðar. Mælikvarðinn vísar fremur til þess hvort 

áætlanir um sparnað hafi verið lagðar fram. 
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3.5.2 Faglegri stjórnsýsla 

Markmið um faglegri stjórnsýslu getur birst í ýmsu formi og verið fært í orð með 

mismunandi hætti. Í tilviki þjónustustofnana getur orðasambandið „faglegri stjórnsýsla“ 

verið skilgreint sem „bætt þjónusta“. Í tilviki stjórnsýslustofnana getur faglegri 

stjórnsýsla verið skilgreind sem „aukin skilvirkni“. Nokkrar ólíkar leiðir eru því notaðar til 

að meta hvort mælikvarðinn eigi við tilvik í rannsókninni. 

3.5.3 Einfaldari stjórnsýsla 

Þegar mælikvarðinn um einfalda stjórnsýslu er metinn er litið til þess í fyrsta lagi hvort 

það hafi verið eitt af markmiðum endurskipulagningar. Einfaldari stjórnsýsla getur, líkt 

og faglegri stjórnsýsla, verið skilgreind á mismunandi hátt. Til dæmis getur sameining 

tveggja stofnana leitt til þess að innra skipulag þeirra sé endurskoðað og skipurit 

skilgreint upp á nýtt í hinni nýju stofnun, með einfaldari hætti en fyrir var. Um getur 

verið að ræða samræmingu ýmissar stoðþjónustu, færri deildir og svið stofnunar, 

mögulega með fleiri starfsmönnum. Einfaldari stjórnsýsla getur einnig vísað til þess að 

tvær stofnanir sem sinnt hafa svipuðum verkefnum hafi verið sameinaðar. 

3.5.4 Aukin samhæfing 

Mælikvarðinn felur í sér að skilgreint hafi verið í gögnum sem varða tilvik að leitast hafi 

verið eftir að ná markmiðum í þessum dúr: „öflugri stjórnsýslu“, „aukinni skilvirkni“ og 

„samnýtingu þekkingar“. Þessi orðasambönd eru tekin sem dæmi um markmið sem eru 

felld undir mælikvarðann í rannsókninni. Rökin fyrir endurskipulagningu verða að fela í 

sér að aukinni samhæfingu skuli náð með skilgreindum hætti svo mælikvarðinn eigi við 

tilvikið. Eins og með ofangreinda mælikvarða geta rökin birst með ólíkum hætti. Skilyrði 

er að í gögnum rannsóknarinnar sem varða tilvik, sé sýnt fram á með rökstuddum hætti 

að mælikvarðinn geti átt við. Stundum getur þurft að lesa á milli línanna til að komast að 

því. 

3.5.5 Undirbúningur 

Mælikvarðinn vísar til þess hvernig staðið var að undirbúningi endurskipulagningar. Til 

að mælikvarðinn geti átt við tilvik verða ákveðin skilyrði að vera uppfyllt. Þau eru að 

settur hafi verið á fót sérstakur starfshópur til að hafa umsjón með endurskipulagningu, 

gerð hafi verið áætlun um framvindu hennar og kostnaðarmat. Einnig verður að vera 
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skýrt að samráð hafi verið haft við helstu hagsmunaaðila og starfsfólk. Í sumum tilvikum 

er mögulegt að komast að því hvernig undirbúningi var háttað, í þeim tilvikum sem 

Ríkisendurskoðun hefur fjallað um. Í öðrum tilvikum er upplýsingar um undirbúning 

helst að finna í athugasemdum með lagafrumvörpum. 

3.6 Nánar um rannsókn 

Rannsóknin hófst um miðjan febrúar árið 2012. Í upphafi gerði höfundur nokkrar 

athuganir á endurskipulagningum stofnana og mótaði í framhaldi af því samræmdan 

greiningarramma fyrir hvert tilvik. Eftir það hófst greining á hverju tilviki fyrir sig þar sem 

greiningarramminn var mátaður á þau. Sú vinna tók u.þ.b. tvær vikur. 

Því næst tók við að útfæra hinn fræðilega hluta rannsóknarinnar. Ákveðið var að 

notast við kenningar um stærðarhagkvæmni, klassískar stjórnunarkenningar um 

formgerðir skipulagsheilda, ákvarðanatökukenningar og kenningar og fræðilegar 

útskýringar fræðimanna sem fjallað hafa um endurskipulagningu og sameiningar  

ríkisstofnana og undirbúning þeirra. Í því tilliti var einkum litið til skrifa Peter Frumkin 

um fjögur lykilskref sameiningarferlis stofnana og skrifa John P. Kotter sem setti fram 8 

lögmál varðandi breytingaferli skipulagsheilda. Til að varpa skýrara ljósi á viðfangsefnið 

ákvað höfundur að móta fimm mælikvarða út frá fræðilega hlutanum (Sjá umfjöllun um 

mælikvarða að ofan). Skrif fræðilega hlutans tók um það bil eina viku. Honum er skipað 

niður eftir köflum sem kenndir eru við mælikvarðana. Eftir að fræðilega hlutanum var 

lokið var hófst vinna við útfærslu seinni greiningarrammans út frá mælikvörðunum sem 

tengdir eru fræðilega hlutanum. Mælikvarðarnir voru mótaðir og settir í töflu. Því næst 

var hvert tilvik tekið til greiningar og mátað við mælikvarðana. Sú vinna tók u.þ.b. eina 

og hálfa viku. Merkt var við í greiningarrammann með (X) eða (-) eftir því sem við átti. 

Þegar merkt var með (-) í töfluna er í flestum tilvikum vísað til útskýringa með tilvísun 

fyrir neðan töfluna. Með þeim hætti geta lesendur áttað sig á því hvers vegna 

mælikvarðarnir áttu ekki við tilvikið. 

Heimildaskrá var unnin jafnóðum og ritgerðin var skrifuð. Niðurstöðukafli, lokaorð, 

inngangur og útdráttur var skrifað þegar öðrum köflum ritgerðarinnar hafði að mestu 

leyti verið lokið. U.þ.b. ein vika fór í frágang, prófarkalestur og lagfæringar á 

uppsetningu. 
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4 Endurskipulagning ríkisstofnana 

Í þessum kafla er fjallað um 32 tilvik endurskipulagningar ríkisstofnana. Hvert þeirra er 

tekið til samræmdrar greiningar út frá þeim tveimur greiningarrömmum sem lýst er í 

aðferðafræðikafla. 

4.1 Dómsmálaráðuneyti 

4.1.1 Umferðarstofa 

Umferðarstofa var sett á fót 1. október 2002 eftir gildistöku laga nr. 83/2002 um 

breyting á umferðarlögum nr. 50/1987, þann 1. október, 2002. Frumvarpið var samið í 

dómsmálaráðuneyti og mælti þáverandi dómsmálaráðherra, Sólveig Pétursdóttir fyrir 

því, þann 22. mars, 2002. Frumvarpið varð að lögum tveimur mánuðum síðar. Stofnunin 

er byggð upp á verkefnum Skráningarstofunnar hf. sem áður hafði umsjón með 

tölvukerfum löggæslustofnana og sýslumannsembætta, og Umferðarráðs, ásamt því að 

taka að sér verkefni frá dómsmálaráðuneyti. Breytingarnar byggðu á tillögum starfshóps 

sem dómsmálaráðherra skipaði árið 2000, og ætlað var að endurskoða umferðarlög og 

afleiddar reglur þeirra. Hlutverk hópsins var einnig að greina möguleika samþættingar 

verkefna Umferðarráðs innan Skráningarstofunnar hf. Hópurinn skilaði tillögum sem 

miðuðu að því að auka umferðaröryggi. Í bráðabirgðarákvæði laganna var gert ráð fyrir 

að ráðherra skipaði verkefnisstjórn til að sinna undirbúningi að stofnun Umferðarstofu. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis taldi erfitt að meta fjárhagsleg áhrif 

breytinganna en reiknaði þó með hagræðingu. Ekki virðist hafa legið fyrir með hvaða 

hætti eða í hve miklum mæli hægt yrði að ná fram hagræðingu. Samkvæmt fyrirliggjandi 

gögnum rannsóknarinnar virðast engar áætlanir hafa legið fyrir um slíkt.30 

Starfsmannafélag Skráningarstofunnar benti á að ekki væri hægt að meta hvort, og 

þá hvernig, breytingar sem í frumvarpinu fólust myndu leiða til hagræðingar. Einnig 

                                                      
30

 Frumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50/1987. 
http://www.althingi.is/altext/127/s/1051.html 
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gagnrýndi félagið að skynsamlegra hefði verið að verkefnisstjórnin hefði unnið stöðumat 

á stjórnsýslu umferðarmála í stað þess að færa fyrirfram-niðurstöður hennar í lög.31 

Hlutverk og starfsemi 

Helsta hlutverk stofnunarinnar er að annast skráningu og umsýslu upplýsinga um 

ökutæki. Ýmsar leyfisveitingar og eftirlit, fræðsla, forvarnir og ráðgjöf til stjórnvalda eru 

einnig meðal verkefna Umferðarstofu.32 

Markmið 

Breytingin var liður í stefnu löggjafans varðandi aukið samræmi í stjórnsýslu 

umferðarmála. Stefnt var að markvissri framkvæmd umferðaröryggismála ásamt 

hagræðingu í rekstri, samnýtingu þekkingar, búnaðar og húsnæðis. Hin faglegu markmið 

voru skilgreind með þeim hætti að sérþekking starfsmanna kæmi saman á einum stað. 

Innan sömu stofnunar yrði unnið að reglum um gerð og búnað ökutækja, 

umferðarfræðslu, umferðaröryggi og skráningu. Samsöfnun sérþekkingar á einn stað átti 

að auðvelda ráðgjöf til stjórnvalda í málaflokknum og gera stofnunina vel í stakk búna til 

að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi. Með breytingunum var stigið skref í þá átt að gera 

stjórnsýslu málaflokksins skýrari og skerpa á verkaskiptingu.33 

Ástæður breytinga 

Verkefnin sem Umferðarstofa tók að sér höfðu áður verið hýst á þremur öðrum stöðum 

í stjórnsýslunni og því lá beint við að samræma þessi eðlislíku verkefni á einn stað. 

Ýmsar breytingar voru í frumvarpinu sem Umferðarstofa kom til með að sinna. Til 

dæmis var svokallað akstursmat fyrir unga ökumenn innleitt.34 

Greiningarrammi 

 Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Umferðarstofa  - 
1
 X X X - 

1
 

                                                      
31

 Umsögn Skráningarstofunnar hf. um frumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50/1987. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=127&malnr=652&dbnr=1804&nefnd=a 
32

Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 50/1987. http://www.althingi.is/altext/127/s/1423.html 
33

 Frumvarp til laga um breyting á umferðarlögum, nr. 50/1987. 
http://www.althingi.is/altext/127/s/1051.html 
34

 Sama heimild. 
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1 Meðal annars var stefnt að hagræðingu með þeim breytingum sem því fylgdi að setja 

Umferðarstofu á fót. Stofnunin tók við verkefnum frá Skráningarstofunni hf., 

Umferðarráði og dómsmálaráðuneyti. Samkvæmt tiltækum gögnum virðist hins vegar 

ekki hafa legið fyrir með hvaða hætti breytingarnar skyldu leiða til hagræðingar eða í 

hve miklum mæli. Af gögnum rannsóknarinnar er varða tilvikið virðast engar slíkar 

áætlanir hafa verið gerðar vegna breytinganna. 

4.2 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

4.2.1 Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu – nýskipan lögreglumála. 

Lögreglan heyrir nú undir innanríkisráðuneyti. 1. janúar, 2007 tóku gildi lög nr. 46/2006 

um breyting á lögreglulögum, nr. 90/1996, og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í 

héraði, nr. 92/1989. Lagabreytingin fól í sér breytingu á skipan lögregluumdæma og 

verkaskiptingu sýslumannsembætta. Stærsta breytingin var að skipta landinu í 15 

lögregluumdæmi og stofna nýtt embætti lögreglu höfuðborgarsvæðisins sem nær yfir 

Reykjavíkurborg, Seltjarnarneskaupstað, Mosfellsbæ, Kjósarhrepp, Kópavog, Garðabæ, 

Hafnarfjörð og Bessastaðahrepp. Embættið tók við löggæsluverkefnum þessara svæða 

ásamt löggæsluverkefnum sýslumannanna í Kópavogi og í Hafnarfirði. 

Í nóvember, 2003 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra, Björn Bjarnason, 

verkefnisstjórn sem semja átti tillögur að nýskipan lögreglumála. Hópurinn skilaði 

skýrslu í janúar, 2005 þar sem farið var yfir hvernig styrkja mætti löggæsluna. Ráðherra 

skipaði síðar framkvæmdanefnd í maí, 2005 til að útfæra tillögurnar nánar. Hún skilaði 

tillögum í október, 2005 um breytingar á skipulagi löggæslunnar og kynnti þær á 

fundum um landið. Í framhaldinu skilaði nefndin framhaldsskýrslu með breytingum. Í 

janúar, 2006 kynnti ráðherra tillögurnar í ríkisstjórn og í febrúar sama ár lagði hann fram 

frumvarp til ofangreindra laga sem samþykkt var í júní. Ráðherra skipaði forstöðumann 

eftir samþykkt laganna til að undirbúa endurskipulagninguna. Ennfremur skyldi 

ráðherra, samkvæmt lögunum, skipa endurskoðunarnefnd til að meta hvernig 

endurskipulagning lögregluumdæmanna hefði farið fram. Nefndin átti að skila ráðherra 

greinargerð, ekki síðar en einu ári frá gildistöku laganna.35  

                                                      
35

 Frumvarp til laga um breyting á lögreglulögum, nr. 90/1996 og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í 
héraði nr. 92/1989. http://www.althingi.is/altext/132/s/0759.html 
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Í þeirri skýrslu sem út kom í apríl, 2008 kom fram að breytingarnar hafi almennt 

tekist mjög vel og hafi verið vel undirbúnar. Nefndinni þykir þær þó ekki nægilega 

róttækar og telur frekari breytingar nauðsynlegar, og nefnir í því tilliti enn frekari 

sameiningu og stækkun lögregluembætta.36 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir auknum útgjöldum 

ríkissjóðs vegna breytinganna. Hún benti á að fjárheimildir sameinaðra stofnana og 

verkefna myndu standa undir breytingunum.37 Ljóst er að töluvert samráð var haft við 

hagsmunaaðila við undirbúning endurskipulagningarinnar. 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk lögreglu er að gæta almannaöryggis og stöðva hvers kyns ólöglega starfsemi. 

Lögregla skal veita yfirvöldum vernd eftir atvikum og rannsaka hver þau afbrot sem 

varða við lög.38 

Markmið 

Meginmarkmið breytinganna var að efla og bæta löggæsluna. Einnig var stefnt að því að 

nýta fjármuni betur, með forgangsröðun og tilfærslu verkefna. En einnig að gera 

vinnubrögð lögreglu markvissari með samræmingu þeirra.39 Með breytingunum var 

hvorki stefnt að hækkun né lækkun útgjalda til lögreglunnar.40 Frumvarpið sem fól í sér 

breytingarnar er að mestu leyti byggt á skýrslu verkefnisstjórnarinnar41. Í því er að finna 

fagleg markmið og tillögur um skilgreindar leiðir til að vinna að þeim. Helsta niðurstaðan 

var að stærri umdæmi og sameining lögregluliða myndi efla löggæsluna. 

Ástæður breytinga 

Staðið hafði til í töluverðan tíma að gera breytingar á starfsumhverfi lögreglunnar. 

Frumvarpið var samið í dóms- og kirkjumálaráðuneyti í samræmi við hugmyndir um 

                                                      
36

 Nefnd til að fylgjast með endurskipulagningu lögregluumdæma, „Mat á breytingum á nýskipan 
lögreglu,“ Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, apríl, 2008.  
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir/Afangaskyrsla1.pdf.  Bls. 38-42. 
37

 Frumvarp til laga um breyting á lögreglulögum, nr. 90/1996 og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í 
héraði nr. 92/1989.  
38

 Lögreglulög, nr. 90/1996. http://www.althingi.is/lagas/139b/1996090.html 
39

 Frumvarp til laga um breyting á lögreglulögum, nr. 90/1996 og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í 
héraði nr. 92/1989.  
40

 Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (2008). Bls. 38.  
41

 Skýrsla verkefnisstjórnar um nýskipan lögreglumála. 
http://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/Logregluskyrsla.pdf 
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breytingar sem lengi höfðu verið í umræðu meðal lögreglu og sýslumanna. Mikill 

pólitískur stuðningur við breytingarnar hafði einnig töluvert um það að segja að þær 

gengu í gegn. Björn Bjarnason, þáverandi ráðherra löggæslumála beitti sér fyrir þeim. 

Ástæður þeirra voru þó fyrst og fremst faglegar fremur en fjárhagslegar. Með þeim var 

stefnt að því að styrkja löggæsluna með sameiningu minni lögregluembætta í færri og 

stærri, og tilfærslu verkefna.42 Breytingar urðu á verkaskiptingu lögreglunnar og hún var 

gerð skýrari. Stærri umdæmi og meiri og skipulagðari samvinna en áður. 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undir-
búningur 

Lögreglan á 
höfuðborgar-

svæðinu – 
nýskipan 

lögreglumála 

- 
1
 X X X X 

1 Fyrst og fremst var stefnt að faglegum ávinningi fremur en fjárhagslegum. Í skýrslu 

endurskoðunarnefndar vegna breytinganna kom fram að þær hafi almennt tekist vel 

og hafi verið vel undirbúnar. 

4.2.2 Embætti sérstaks saksóknara 

Embættinu var komið á fót 12. desember, 2008 með lögum nr. 135/2008 um embætti 

sérstaks saksóknara. Embættið var sett á fót í tíð dóms- og kirkjumálaráðuneytis þegar 

Björn Bjarnason var ráðherra. Embættið heyrir nú undir innanríkisráðuneyti. 15. 

október, 2008 tilkynnti ráðherra Alþingi að hann hefði í huga að setja 

rannsóknarembættið á laggirnar.43 Frumvarp til laga um embættið varð að lögum á 

einum mánuði og ekki voru sendar út umsagnarbeiðnir vegna frumvarpsins. 

Erfitt er að áætla kostnað vegna starfsemi embættisins en ljóst er að umfang þess 

og þar með kostnaður, fór fram úr öllum áætlunum. Í upphafi var miðað við níu 

                                                      
42

 Frumvarp til laga um breyting á lögreglulögum, nr. 90/1996 og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í 
héraði nr. 92/1989. 
43

 Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara. http://www.althingi.is/altext/136/s/0156.html 
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starfsmenn og heildarkostnað upp á 76. m.kr. á ári.44 Erfitt er að segja til um kostnaðinn 

í dag þar sem starfstími embættisins hefur dregist og starfsfólk nú er í kringum hundrað. 

Mikill hraði var á málinu og frumvarpið var afgreitt á Alþingi á einum mánuði. 

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum virðist enginn undirbúningshópur hafa unnið að 

stofnun embættisins. Ráðuneytið vann rekstraráætlun vegna starfsemi þess áður en það 

var sett á fót. Þar var raunar gert ráð fyrir mun færra starfsfólki en starfaði hjá 

embættinu seinna meir, svo forsendur þeirrar áætlunar virðast ekki hafa haldið. Í 

athugasemdum með frumvarpinu er markmiðssetning af einhverjum ástæðum fremur 

óljós. Í raun byggjast athugasemdir frumvarpsins að mestu á ræðum forsætis- og 

dómsmálaráðherra. 

Hlutverk og starfsemi 

Embættið hefur á höndum rannsóknir vegna gruns um refsiverða háttsemi í aðraganda, 

og í tengslum við atburði sem leiddu til gildistöku svokallaðra neyðarlaga sem eru lög nr. 

125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 

fjármálamarkaði.45 

Markmið 

Meginmarkmiðið var að efla traust almennings á fjármálakerfinu í heild.46 

Ástæður breytinga 

Óvenjulegar aðstæður kölluðu á óvenjuleg úrræði. Þegar fyrirséð var að bankarnir 

myndu falla einn af einum, gripu stjórnvöld til þess ráðs að setja neyðarlög. Embætti 

sérstaks saksóknara er hluti af því að vinna að markmiðum þeirra. Embættinu var ekki 

ætlað að starfa ótímabundið heldur var gert ráð fyrir stuttum starfstíma, u.þ.b. 2-3 

árum. Í lögum um embættið er kveðið á um að ráðherra geti lagt embættið niður eftir 1. 

janúar, 2011 að fengnu áliti ríkissaksóknara.47 Starfstími embættisins hefur dregist á 

langinn og ekki er útséð með hvenær unnt verður að leggja það niður. 

Dómsmálaráðherra taldi að þær stofnanir sem fyrir rannsökuðu efnahagsbrot, 

hefðu fullt í fangi með að sinna sínum verkefnum, svo augljóslega var nauðsynlegt að 

                                                      
44

 Sama heimild. 
45

 Lög um embætti sérstaks saksóknara. http://www.althingi.is/altext/136/s/0312.html 
46

 Frumvarp til laga um embætti sérstaks saksóknara. 
47

 Lög um embætti sérstaks saksóknara. 
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efla rannsóknirnar. Hann taldi einnig að stofnanirnar sem fyrir voru, hefðu ekki næga 

sérþekkingu og mannafla til að sinna þeim verkefnum sem sérstakur saksóknari kæmi til 

með að sinna. Með nýju embætti var mögulegt að byggja upp embætti frá grunni á 

skilvirkan hátt með nægum mannafla og sérþekkingu. 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Embætti sérstaks 
saksóknara  

- 
1
 X - X - 

1
 

1  Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðist undirbúningur fyrir stofnun 

embættisins af einhverjum ástæðum hafa verið fremur lítill. Til dæmis urðu lögin um 

embættið að staðfestum lögum á u.þ.b. einum mánuði. Eftir að embættið hóf 

starfsemi hefur hún þanist út og mun meira af fé hefur verið ráðstafað til þess, en 

upphaflega var gert ráð fyrir. Fjöldi mála eru til rannsóknar hjá embættinu og innan 

þess hefur töluverð sérþekking byggst upp á rannsóknum efnahagsbrota. 

4.3 Félags- og tryggingamálaráðuneyti 

4.3.1 Sjúkratryggingar Íslands 

Sjúkratryggingar hófu starfsemi þann 1. október, 2008 þegar lög nr. 112/2008 um 

sjúkratryggingar tóku gildi. Frumvarpið var unnið í ráðuneytinu. Stofnunin hefur fimm 

manna stjórn og heyrir nú undir velferðarráðuneyti. Stofnunin er í raun klofningur út úr 

Tryggingastofnun. Sjúkratryggingar hefur umsjón með sjúkra- og slysatryggingum en 

Tryggingastofnun hefur umsjón með lífeyrismálum. Umsýsla sjúkratrygginga var áður 

hjá sjúkratryggingasviði Tryggingastofnunar en með breytingunni var sá hluti klofinn út. 

Áður hafði sérstök samninganefnd heilbrigðisráðherra séð um að semja um kaup á 

heilbrigðisþjónustu fyrir hönd ríkisins. Stofnunin tók einnig við verkefnum frá fjármála- 

og rekstrarsviði í fyrrum heilbrigðisráðuneyti. Heilbrigðisráðuneyti kynnti 

fjármálaráðuneyti fyrirætlanir sínar um endurskipulagningu með framlagningu áætlunar 

um rekstur og fyrirkomulag stofnunarinnar þar sem meðal annars var gerð grein fyrir 

töluverðri útgjaldaaukningu til hennar á næstu þremur árum starfstíma hennar. 



  

49 

 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ráð fyrir 776,3 m.kr. rekstrarkostnaði 

stofnunarinnar á ári, og að kostnaður myndi aukast um 70 m.kr. miðað við 

fyrirkomulagið sem áður var í gildi.48 

Í úttekt sem gerð var árið 2011 kemur fram að endurskipulagningin hafi verið til 

gagns að því leyti að nútímavæða og einfalda stjórnsýsluna. Í úttektinni er einnig bent á 

að tilvist stofnunarinnar hafi ekki stuðlað að breyttu fyrirkomulagi í stýringum og 

fjárstreymi. Þróun og samþætting vinnubragða gekk ekki nægilega vel eftir. Þó er ekkert 

sem bendir sérstaklega til þess að sameina ætti Sjúkratryggingar Tryggingastofnun 

aftur.49 

Hlutverk og starfsemi 

Stofnunin semur um og kaupir heilbrigðisþjónustu af ýmsum aðilum með sem 

hagkvæmustum hætti fyrir notendur þjónustunnar. Stofnunin hefur einnig eftirlit með 

gæðum þeirrar þjónustu sem hún kaupir, og annast sjúkratryggingar.50 

Markmið 

Meginmarkmið þess að setja stofnunina á fót var að efla ríkið sem kaupanda 

heilbrigðisþjónustu. Stofnunin er fulltrúi ríkisins við kaup heilbrigðisþjónustu og sérhæfir 

sig í að semja við aðila sem veita slíka þjónustu. Til að ná árangri í þeim verkefnum þarf 

sérhæfingu og fagleg vinnubrögð. Með því að færa slíka þekkingu í eina stofnun taldi 

ráðherra það leiða til samlegðaráhrifa sérþekkingar. Með því að færa starfsemina á einn 

stað var hægt að samræma vinnubrögð, einfalda og nútímavæða stjórnsýsluna í 

kringum samningagerð og greiðslur. Stefnt var að fjárhagslegri hagræðingu ásamt því að 

stuðla að auknum gæðum heilbrigðisþjónustunnar.51 

Ástæður breytinga 

Breytingin var í takt við stefnumörkun þáverandi ríkisstjórnar og auðveldaði ráðuneytinu 

að sinna stefnumótunarhlutverki sínu og einfalda skipulagið. Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks 

og Samfylkingar hafði þá yfirlýstu stefnu að einfalda og nútímavæða stjórnsýsluna, auka 

                                                      
48

 Frumvarp til laga um sjúkratryggingar. http://www.althingi.is/altext/135/s/0955.html 
49

 Svar velferðarráðherra við fyrirspurn Guðmundar Steingrímssonar um Tryggingastofnun ríkisins og 
Sjúkratryggingar Íslands. http://www.althingi.is/altext/140/s/0495.html 
50

 Lög um sjúkratryggingar. http://www.althingi.is/altext/135/s/1344.html 
51

 Frumvarp til laga um sjúkratryggingar.  
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skilvirkni, bæta þjónustu og samskipti. Verkefni Sjúkratrygginga höfðu verið dreifð um 

heilbrigðisráðuneyti fyrir breytinguna. Það var óhagkvæmt fyrirkomulag og augljós 

hagkvæmni þótti felast í því að sameina þekkingu starfsmanna á einn stað. Styrkja átti 

ríkið sem kaupanda heilbrigðisþjónustu. Það þótti trúverðugri fulltrúi sem ein eining 

með mikla þekkingu, heldur en dreifðar einingar. Ríkisstjórnin hafði þá stefnu að 

skilgreina kaupendur og seljendur heilbrigðisþjónustu og taka upp blandaða 

fjármögnun.52 Sú aðgerð að gera Sjúkratryggingar að sérstofnun var fyllilega í samræmi 

við stefnu ríkisstjórnarinnar. 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Sjúkratryggingar 
Íslands 

- 
1
 - 

1
 X - 

1
 X 

1  Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ráð fyrir að kostnaður hins nýja 

fyrirkomulags þar sem Sjúkratryggingar yrði sérstofnun myndi aukast um 70 m.kr. 

miðað við eldra fyrirkomulag þegar stofnunin var hluti af Tryggingastofnun. Í úttekt á 

breytingunum sem velferðarráðuneyti gerði í febrúar, 2011 kom í ljós þær urðu til 

þess að draga úr samþættingu og þróun vinnubragða. Hið jákvæða var þó að tekist 

hafði að nútímavæða og einfalda stjórnsýsluna. Samstarf Sjúkratrygginga og 

Tryggingastofnunar hafði ekki gengið sem skyldi eftir breytinguna og var stefnu 

stofnananna kennt um. Þó var tekið fram að verkefnum þeirra var betur sinnt eftir 

breytingarnar og ekkert benti til þess að hagræði fælist í því að sameina þær að nýju 

um sinn. 

4.3.2 Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 
einstaklinga 

Með gildistöku laga nr. 160/2008 þann 1. janúar, 2009 var stofnunin sett á fót með 

samruna verkefna sem þrjú ráðuneyti höfðu umsjón með áður, félags- og 

tryggingarmálaráðuneyti, heilbrigðisráðuneyti og menntamálaráðuneyti. Starfsemi 

Sjónstöðvar Íslands var færð til hinnar nýju stofnunar ásamt hluta af starfsemi 

Blindrabókasafns Íslands. Ákveðinn hluti starfsemi Blindrafélags Íslands og 
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 Frumvarp til laga um sjúkratryggingar. 
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Daufblindrafélags Íslands var einnig færður til hinnar nýju stofnunar. Þáverandi félags- 

og tryggingarmálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, mælti fyrir frumvarpinu. Stofnunin 

heyrir nú undir velferðarráðuneyti. Frumvarpið var samið í félags- og 

tryggingarmálaráðuneyti í samvinnu við Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra og 

byggir á tillögum ráðherraskipaðrar nefndar menntamálaráðherra til að bæta þjónustu 

við blinda og sjónskerta. Einnig var haft samráð við verkefnisstjórn um bætta þjónustu 

við blinda, sjónskerta og daufblinda sem starfaði á vegum félags- og 

tryggingarmálaráðherra frá mars, 2008 til að vinna að undirbúningi stofnunarinnar. Í 

skýrslu nefndar menntamálaráðherra um bætta þjónustu við blinda, sjónskerta og 

daufblinda einstaklinga, voru settar fram tillögur að stofnun nýrrar þjónustumiðstöðvar 

fyrir þennan hóp. Verkefni stofnunarinnar voru nákvæmlega útfærð í skýrslunni. Einnig 

var sett fram nákvæm framkvæmda- og kostnaðaráætlun vegna fyrirhugaðrar 

stofnunar. Í skýrslunni er skilgreint hvernig markmiðum um aukna skilvirkni og 

hagkvæmni þjónustu við blinda og sjónskerta verði náð.53 

Sex manna samráðsnefnd hagsmunaaðila og stjórnvalda var skipuð af ráðherra til að 

miðla upplýsingum og vera framkvæmdastjóra stofnunarinnar til faglegrar ráðgjafar við 

undirbúning. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir að breytingarnar myndu 

hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs heldur væri fremur um að ræða tilfærslu fjárheimilda milli 

ráðuneyta.54 

Hlutverk og starfsemi 

Stofnunin veitir blindum, sjónskertum og daufblindum þjónustu og fylgist með 

aðstæðum þeirra. Stofnunin skal stuðla að því að auka möguleika þessa hóps fólks til 

þátttöku í samfélaginu. Hún hefur einnig það hlutverk að fræða, veita ráðgjöf og 

stuðning til aðstandenda, skóla og annarra stofnana.55 

  

                                                      
53

 Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Bætt þjónusta við blinda, sjónskerta og daufblinda. 16.11.2007. 
http://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/4304 
54

 Frumvarp til laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. 
http://www.althingi.is/altext/136/s/0322.html 
55

 Lög um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008160.html 
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Markmið 

Meginmarkmið breytinganna var að færa þjónustu við blinda og sjónskerta á einn stað 

og samræma hana. Þannig átti fagleg þekking að nýtast sem best.56 

Ástæður breytinga 

Í breytingunum fólst sú afstaða stjórnvalda að heilbrigðiskerfið annist 

heilbrigðisþjónustu blindra og sjónskertra, en að hin nýja stofnun annist endurhæfingu 

þessa hóps til þátttöku í samfélaginu og daglegu lífi. Starfsemi stofnunarinnar hafði 

verið dreifð í þremur ráðuneytum og á fleiri stöðum. Ástæða þótti til að sameina 

þjónustuna á einn stað og samræma hana til hagsbóta fyrir notendur. Breytingarnar má 

rekja til þess að ríkisstjórnin ákvað í júlí, 2007 að fjölgað skyldi stöðugildum 

kennsluráðgjafa og endurhæfingarsérfræðinga blindra og sjónskertra.57 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Þjónustu- og 
þekkingarmiðstöð 

X X X X X 

4.3.3 Umboðsmaður skuldara 

Embættið er ríkisstofnun sem heyrir undir velferðarráðherra. Þar starfa um 80 

starfsmenn á þremur starfsstöðvum, í Reykjavík, Reykjanesbæ og á Akureyri.58 

Embættinu var komið á fót þann 1. ágúst, 2010 með gildistöku laga nr. 100/2010 um 

umboðsmann skuldara. Embættið var stofnað á grunni ráðgjafarstofu fyrir fjármál 

heimilanna sem starfað hafði frá árinu 1996, og var sú stofnun lögð niður um leið og 

embætti umboðsmanns skuldara tók til starfa. Ráðgjafarstofan var samstarfsverkefni 

hins opinbera, félagasamtaka og einkaaðila, samtals um 17 aðila.59 Við gildistöku laga nr. 

197/2009 um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og 

gjaldeyrishrunsins var ráðherra gert að skipa starfshóp sem meðal annars átti að skoða 
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 Frumvarp til laga um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga. 
http://www.althingi.is/altext/136/s/0322.html 
57

 Sama heimild. 
58

 Umboðsmaður skuldara. http://www.ums.is/um-umbodsmann/ 
59

Frumvarp tillaga um umboðsmann skuldara. http://www.althingi.is/altext/138/s/0952.html 
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stofnun nýs embættis umboðsmanns skuldara og skila tillögum fyrir 1. mars, 2010.60 

Innan ráðgjafarstofu var stofnaður undirbúningshópur til að undirbúa hið nýja 

embætti.61 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk umboðsmanns er að aðstoða einstaklinga við að leita úrlausnar á fjármálum 

sínum án endurgjalds. Hann fer með framkvæmd greiðsluaðlögunar og samskipti við 

fjármálastofnanir fyrir hönd umbjóðenda sinna.62 

Markmið 

Meginmarkmið stofnunar embættisins var að bæta skulda- og greiðslustöðu 

einstaklinga. Stefnt var að bættri þjónustu við skuldara í erfiðleikum. Umboðsmanni var 

ætlað viðameira hlutverk en ráðgjafarstofu var falið áður. Embættið átti til dæmis að 

hafa milligöngu um samskipti og samninga lántakenda við lánardrottna. Embættið átti 

einnig að sjá um framkvæmd greiðsluaðlögunar.63 Faglegum markmiðum átti að ná með 

eflingu embættisins og aukinni þjónustu við notendur. 

Ástæður breytinga 

Meginástæður þess að embættið var sett á fót voru þær aðstæður sem þá ríktu 

varðandi skuldastöðu einstaklinga. Bankahrunið árið 2008 spilar stærsta hlutverkið 

ásamt gengishruni krónunnar og aukinni verðbólgu. Eftir hrunið voru margir 

einstaklingar illa staddir hvað varðar skulda- og greiðslustöðu. Ríkisstjórnin útfærði 

úrræði á borð við greiðsluaðlögun og 110% leið í húsnæðismálum. Þessum úrræðum 

þurfti að fylgja eftir og embætti umboðsmanns hafði það á höndum. 

Líkt og með ráðgjafarstofu var gert ráð fyrir að lánastofnanir myndu greiða kostnað 

vegna reksturs embættisins með sérstöku gjaldi sem tæki mið af rekstraráætlun þess. Í 

frumvarpi til laga um embættið kom fram að rekstraráætlun gerði ráð fyrir að árlegur 

rekstrarkostnaður yrði 330. m.kr. og 33. m.kr. stofnkostnaður í upphafi.64 
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Lög um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins. 
http://www.althingi.is/lagas/139b/2009107.html 
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 Umsögn um frumvarp til laga um umboðsmann skuldara. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=562&dbnr=2041&nefnd=ft  
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 Frumvarp tillaga um umboðsmann skuldara. 
63

 Sama heimild. 
64

 Sama heimild. 
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Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Umboðsmaður 
skuldara 

X X X X - 
1
 

1  Varðandi mat á kostnaði embættisins tók fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis mið af 

fjárhagsáætlun þess. Í henni kom fram töluverð aukning rekstrarkostnaðar sem hefði 

þau áhrif að útgjöld ríkissjóðs ykjust árlega um 330 m.kr. Á móti átti embættið að 

innheimta gjald af lánastofnunum sem myndi samsvara þessum gjöldum og var stefnt 

að því að reka embættið á núllgrunni. Fjárlagaskrifstofa benti jafnframt á að engar 

áætlanir um langtímaþróun embættisins lægju fyrir. Vegna þess er ekki hægt að telja 

að undirbúningur í þessu tilviki hafi verið fullnægjandi. 

4.4 Fjármálaráðuneyti 

4.4.1 Embætti ríkistollstjóra lagt niður 

Með gildistöku laga nr. 155/2000 um breytingu á tollalögum nr. 55/1987 sem tóku gildi 

1. janúar, 2001 var embætti ríkistollstjóra lagt niður og verkefni embættisins færð til 

Tollstjórans í Reykjavík og fjármálaráðherra. Þáverandi fjármálaráðherra Geir H. Haarde 

mælti fyrir frumvarpi laganna 5. desember árið 2000.65 

Mikill hraði var á málinu því frumvarpið var samþykkt óbreytt sem lög 16. 

desember, 11 dögum eftir að það var lagt fram á Alþingi. Minnihluti efnahags- og 

viðskiptanefndar benti á í nefndaráliti að ekkert samráð hefði verið haft við starfsfólk 

embættis ríkistollstjóra vegna niðurlagningu embættisins. Samkvæmt álitinu töldu 

trúnaðarmenn starfsfólks sem kom á fund nefndarinnar að með breytingunum væri 

verið að færa stjórnsýslu tollmála aftur til fortíðar og höfðu miklar efasemdir um kosti 

þeirra. Gagnrýni kom einnig fram frá embætti ríkistollstjóra, Sýslumannafélagi Íslands og 

Tollvarðafélagi Íslands. Aðilar bentu á að með breytingunum væru grundvallarreglur 

stjórnsýsluréttar ekki virtar, um að sama stjórnsýsluvald færi ekki bæði með vald 

staðbundins stjórnvalds og eftirlit og boðvald gagnvart hliðsettum stjórnvöldum.66 
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 Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 55/1987. 
http://www.althingi.is/altext/126/s/0433.html 
66

 Nefndarálit frá minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar um frv. til breyt. á tollalögum, nr. 55/1987. 
http://www.althingi.is/altext/126/s/0610.html 
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Málið var afgreitt á Alþingi í miklum flýti og samkvæmt fyrirliggjandi gögnum um 

tilvkið virðist undirbúningur hafa verið lítill. Af tiltækum gögnum má ráða að ekki virðast 

hafa legið fyrir áætlanir eða skýrslur vegna breytinganna. Einnig virðist sem svo að lítið  

samráð hafi verið haft við helstu hagsmunaaðila eða starfsfólk. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir að breytingarnar hefðu áhrif 

á útgjöld ríkissjóðs og taldi einfaldari stjórnsýslu og betri nýtingu þekkingar starfsfólks 

stuðla að því. Breytingarnar sjálfar áttu að greiða breytingakostnað.67 

Hlutverk og starfsemi 

Embætti ríkistollstjóra hafði yfirumsjón með tollinheimtu í landinu í umboði 

fjármálaráðherra. Embættið hafði jafnframt eftirlit með því að tollyfirvöld ræktu skyldur 

sínar og að framkvæmd tollafgreiðslu væri samkvæmt lögum og reglum. Ríkistollstjóri 

hafði rétt til að krefjast gagna og skýringa frá öðrum tollstjórum og tollyfirvöldum um öll 

mál. Hann hafði umsjón með samræmingu starfa tollyfirvalda, rekstur og þróun 

tölvukerfis, fræðslu og miðlun upplýsinga. 

Markmið 

Markmið þess að leggja embættið niður voru að samnýta betur starfsmenn og þekkingu 

þeirra með einfaldari og skilvirkari stjórnsýslu á sviði tollamála. Stefnt var að því að efla 

stefnumótunarhlutverk fjármálaráðuneytis í tollamálum og gera ábyrgð skýrari. Með 

aukinni verkefnafærslu til Tollstjórans í Reykjavík og auknu samhæfingarhlutverki hans, 

var stefnt að hagræðingu í rekstri tollyfirvalda. Bæta átti tollinheimtuna og samræma 

þarfir mismunandi tollembætta við staðbundnar aðstæður þeirra ásamt því að bæta 

tolleftirlitið. Tolleftirlitið átti að verða hæfara til að takast á við lögbundin verkefni sín 

vegna þess að breytingarnar áttu að leiða til betri nýtingar sérhæfingar starfsfólks. 

Ástæður breytinga 

Skörun verkefna Ríkistollstjóra og annarra tollstjóraembætta var ein helsta ástæða þess 

að ráðist var í breytingarnar. Mörg sambærileg verkefni voru á höndum þessara aðila og 

því þótti tilvalið að gera breytingar með það að markmiði að gera stjórnsýslu tollamála 

einfaldari og skilvirkari. Önnur ástæða var fjárhagsleg hagræðing í stjórnsýslu tollamála. 
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 Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 55/1987. 
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Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Embætti 
ríkistollstjóra lagt 

niður 
X - 

1
 X X - 

1
 

1  Lagafrumvarpið sem fól í sér niðurlagningu embættis ríkistollstjóra var afgreitt á 

Alþingi á 16 dögum. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðist lítill 

undirbúningur hafa farið fram og mat á kostnaði eða áætlanir vegna breytinganna 

virðast ekki hafa verið unnar. Töluverð gagnrýni kom fram frá starfsfólki embættisins 

og helstu hagsmunaaðilum og efuðust þeir um faglegan ávinning breytinganna. 

4.4.2 Lánasýsla ríkisins 

Við gildistöku laga nr. 138/2007 um breyting á lögum nr. 43/1990, um Lánasýslu ríkisins, 

þann 1. janúar, 2008 var Lánasýsla ríkisins lögð niður og verkefni hennar færð til 

Seðlabanka Íslands. Gerður var samningur milli fjármálaráðuneytis og Seðlabankans um 

yfirtöku Seðlabankans á verkefnum Lánasýslunnar. Samningurinn tók gildi 1. október, 

2007. Í honum var kveðið á um að fjármálaráðuneyti tæki ákvarðanir um 

skuldabréfaútgáfu ríkissjóðs og frekari útfærslu þess, en Seðlabankinn skyldi sjá um 

framkvæmdina í umboði ráðuneytisins og eftir reglum þess. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis mat það svo að sparnaður ríkissjóðs vegna 

breytinganna næmi 60. m.kr á ári. Sú upphæð var mismunur milli 135. m.kr. fjárheimilda 

Lánasýslunnar og 75 m.kr. þóknunar Seðlabankans fyrir umsjón verkefna 

Lánasýslunnar.68 

Hlutverk og starfsemi 

Lánasýslan fór með lántökur ríkissjóðs og ríkisstofnana bæði hérlendis og erlendis. 

Hlutverk hennar var stuðla að lágum vaxtakostnaði ríkisins og efla lánstraust þess 

erlendis og efla markað með ríkisverðbréf.69 
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 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 43/1990, um Lánasýslu ríkisins. 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0087.html 
69

 Lög um Lánasýslu ríkisins. http://www.althingi.is/altext/stjt/1990.043.html 
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Markmið 

Stefnt var að hagræðingu með því að leggja stofnunina niður og færa verkefnin til 

Seðlabankans. Með því átti að nást meiri skilvirkni og betri yfirsýn í lánamálum en einnig 

hagræðing vegna nýtingar húsnæðis og starfsmanna.70 

Ástæður breytinga 

Breytingar í starfsumhverfi Lánasýslunnar voru helsta ástæða þess að hún var lögð 

niður. Íslenski fjármálamarkaðurinn hafði stækkað og þroskast og fjármálastarfsemi var 

orðin vaxandi partur af atvinnu Íslendinga. Ríkissjóður hafði dregið sig út af 

smásölumarkaði verðbréfa og seldi eingöngu ríkisbréf í útboðum. Lánsþörf ríkissjóðs 

hafði einnig lækkað verulega undanfarin ár og því hafði Lánasýslan færri verkefnum að 

sinna.71 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Lánasýsla ríkisins 
lögð niður 

X X X X X 

4.4.3 Bankasýsla ríkisins 

Bankasýslan er ríkisstofnun með þriggja manna sjálfstæða stjórn. Hún var sett á fót með 

lögum nr. 88/2009 um Bankasýslu ríkisins sem tóku gildi 20. ágúst, 2009.72 Minnihluti 

viðskiptanefndar skilaði áliti eftir fyrstu umræðu um frumvarp til laga um stofnun 

Bankasýslunnar. Minnihlutinn vísaði til þess að Ríkisendurskoðun hefði bent á að 

fjármálaráðuneyti gæti farið með eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum og því væri 

ekki þörf á að setja á fót sérstaka ríkisstofnun til þess. Einnig benti minnihlutinn á að 

samkvæmt frumvarpi til laga um Bankasýsluna væri stofnuninni skylt að framfylgja 

eigendastefnu ríkisins en sú stefna lá ekki fyrir við frumvarpsgerðina og kvörtuðu 

umsagnaraðilar frumvarpsins yfir því í umsögnum. Einnig gagnrýni minnihlutinn að 

áætlað var að einungis yrði um eina eigendastefnu ríkisins að ræða þegar ríkið færi með 

eignarhluti í mörgum mismunandi fjármálafyrirtækjum. Minnihlutanum þótti eðlilegra 
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 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 43/1990, um Lánasýslu ríkisins. 
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 Sama heimild. 
72

Frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins. http://www.althingi.is/altext/137/s/0166.html 
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að mótuð yrði eigendastefna fyrir hverja fjármálastofnun fyrir sig sem ríkið ætti hlut í. 

Minnihlutinn gagnrýndi einnig að ráðherra veldi þriggja manna stjórn Bankasýslunnar 

þegar um leið þeirri röksemdarfærslu var teflt fram fyrir því að stofnunin var sett á fót, 

að það hefði meðal annars verið gert til að koma í veg fyrir pólitísk afskipti af umsjón 

með eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum.73 

Farin var leið miðlægs skipulags sem gengur út á að flest fyrirtæki sem ríkið á 

eignarhlut í falli undir forræði eins ráðuneytis. Það ráðuneyti fer jafnframt ekki með 

lagasetningu þeirra markaða sem fyrirtækin starfa á, á hendi sér. Með þessu 

fyrirkomulagi er ábyrgð gerð skýrari, komið er til móts við samkeppnissjónarmið og 

stefnumótun ríkisins sem fyrirtækjaeiganda gerð miðlæg. Í frumvarpinu er vísað til 

reynslu Norðmanna á þessu sviði. Þar fer deild innan fjármálaráðuneytis með eignarhluti 

ríkisins í fyrirtækjum. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að fjármálaráðuneyti móti 

eigendastefnuna og Bankasýslan fylgi henni eftir. Þetta fyrirkomulag á að leiða til 

faglegri stjórnsýslu, en þegar frumvarpið var samið lá eigendastefnan ekki fyrir, sem 

ákjósanlegt hefði verið. 

Fjárlagaskrifstofa gerði ráð fyrir 70-80 m.kr. árlegum kostnaði vegna stofnunarinnar 

og 3-5 föstum starfsmönnum.74 

Hlutverk og starfsemi 

Starfsemi Bankasýslunnar felst í því að hafa umsjón með hlutum ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum í samræmi við stefnu ríkisins á hverjum tíma. Athyglisvert er að í 9. 

gr. laganna er kveðið á um að leggja eigi stofnunina niður innan fimm ára frá því að hún 

var sett á fót.75 Bankasýslan er eins konar rekstrarfélag fyrir ríkið. Flokka má 

Bankasýsluna í hóp með stofnunum eins og Umboðsmanni skuldara og Embætti sérstaks 

saksóknara sem ætlað er að starfa tímabundið til að glíma við afleiðingar 

efnahagshrunsins.76 

  

                                                      
73

 Nefndarálit um frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins. http://www.althingi.is/altext/137/s/0253.html 
74

 Frumvarp til laga um Bankasýslu ríkisins. 
75

 Lög um Bankasýslu ríkisins. http://www.althingi.is/altext/137/s/0324.html 
76

 Fjárlagavefur, Endurskipulagning stjórnsýslu og þjónustu ríkisins. Ríkisbúskapurinn 2012-2015. Skýrsla 
um áætlun í ríkisfjármálum. http://hamar.stjr.is/Fjarlagavefur-Hluti-
II/GreinargerdirogRaedur/Fjarlagafrumvarp/2012/Fyrri_hluti/Kafli_4.htm   
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Markmið 

Stofnunin var sett á fót með það að markmiði að auka trúverðugleika ríkisins sem 

eiganda fjármálafyrirtækja á markaði og koma í veg fyrir pólitísk afskipti af ákvörðunum 

fyrirtækja sem stofnunin fer með eignarhluti í. Vegna þess er sérstök yfirstjórn yfir 

stofnuninni. 

Ástæður breytinga 

Stofnun Bankasýslunnar er liður í endurskipulagningu fjármálakerfisins. Fall bankanna 

haustið 2008 er helsta ástæða þess að stofnunin var sett á fót. Eftir hrun varð ríkið 

eigandi að hlutum í fjármálafyrirtækjum sem þurfti að hafa umsjón með og reka með 

arðbærum og skilvirkum hætti. 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Bankasýsla ríkisins 
1
 - X - - - 

1  Ákveða þurfti hvaða stofnun skyldi fara með eignarhluta ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum. Ríkisendurskoðun hafði bent á að ekki væri þörf á að setja á fót 

sérstaka ríkisstofnun til að fara með eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum, heldur 

taldi hún að fjármálaráðuneyti gæti sinnt því verkefni. Samkvæmt frumvarpi til laga 

um Bankasýslu ríkisins er stofnuninni gert að framfylgja eigendastefnu ríkisins 

varðandi hlut þess í fjármálafyrirækjum. Sú stefna lá þó ekki fyrir við gerð 

frumvarpsins. Kostnaður var áætlaður 70-80 m.kr. á ári vegna starfsemi 

Bankasýslunnar. 

4.4.4 Sameining skattstofa 

Þann 1. janúar, 2010 voru embætti ríkisskattstjóra og embætti níu skattstjóra um landið 

sameinuð í eitt embætti, Ríkisskattstjóra. Sameiningin var gerð á grundvelli laga nr. 

139/2009 um breyting á lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, og fleiri lög. Eftir 

sameininguna rekur Ríkisskattstjóri starfsstöðvar á eftirtöldum stöðum: Akranesi, 

Akureyri, Egilsstöðum, Hafnarfirði, Hellu, Ísafirði, Reykjavík, Siglufirði og 

Vestmannaeyjum, en landið í heild er eitt skattumdæmi. 
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Til undirbúnings sameiningarinnar skipaði fjármálaráðherra starfshóp þann 9. júní, 

2009 sem skilaði skýrslu til ráðherra í september sama ár.77 Einnig var stýrihópur 

skipaður innan embættis Ríkisskattstjóra til að hafa umsjón með og stýra 

sameiningunni. 

Ríkisendurskoðun greinir frá því í skýrslu frá júní, 2010 að ýmsar úttektir hafi verið 

gerðar á hugsanlegri sameiningu skattstofa árin fyrir sameiningu, svo álykta má að hún 

hafi staðið til um nokkurn tíma. Í umsögn Ríkisskattstjóra um umrætt frumvarp er varð 

að lögum nr. 139/2009 er greint frá því að hugmyndir um sameiningu skattumdæma 

megi jafnvel rekja allt til ársins 1970. Í skattsvikaskýrslu árið 1986 var lagt til að slík 

sameining færi fram og einnig er greint frá því að Norðurlöndin hafi farið þessa leið. 

Ríkisskattstjóri lýsti sig samþykkan sameiningu skattumdæmanna og taldi 

samlegðaráhrif og aukna skilvirkni geta hlotist af þeirri framkvæmd.78 Sameining 

skattstofa hefur leitt til einfaldari skattskila einstaklinga, kærutími hefur minnkað og 

eftirfylgni með skilum gagna hefur verið aukin. Sameiningin í heild hefur gefið góða 

raun.79 

Hlutverk og starfsemi 

Ríkisskattstjóri fer með skatteftirlit í landinu, innheimtu skattgreiðslna og annarra 

opinberra gjalda sem honum er lögum samkvæmt falið að annast. Hann kannar skattskil 

fyrir og eftir að opinber gjöld hafa verið lögð á skattgreiðendur. Hann hefur einnig 

umsjón með samtíðareftirliti með rekstraraðilum, t.d. eftirliti með 

virðisaukagreiðslum.80 

Markmið 

Sameina og fækka átti skattstofum með það að aðalmarkmiði að lækka rekstrarkostnað 

skattkerfisins án þess að það bitnaði á faglegri þjónustu, vinnubrögðum og afköstum 

                                                      
77

 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, og fleiri lögum. 
http://www.althingi.is/altext/138/s/0251.html 
78

 Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=138&malnr=226&dbnr=530&nefnd=es   
79

 Fjárlagavefur, Ríkisbúskapurinn 2012-2015.  
80

 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, og fleiri lögum.  
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skattþjónustunnar. Aukin hagkvæmni og skilvirkni, einfaldari stjórnsýsla, betri nýting 

mannafla, aukin sérhæfing  og endurskoðuð vinnubrögð voru einnig meðal markmiða.81 

Ástæður breytinga 

Meginástæða sameiningar skattstofa var að lækka kostnað við rekstur skattkerfisins. 

Talið var að fyrrum fyrirkomulag skatterftirlitsins væri kostum búið vegna 

landfræðilegrar dreifingar skattstofa. Helsti styrkur þess fyrirkomulags var staðbundin 

þekking skattstofa og störf á landsbyggðinni. Ókostirnir voru hins vegar þeir að 

skipulagið var óskilvirkt, óhagkvæmt og skortur var á sérhæfingu. Þróun í 

upplýsingatækni var einnig hvati þess að breytingar yrðu gerðar á fyrirkomulagi 

skatteftirlitsins með það fyrir augum að minna máli skipti hvar það yrði staðsett. Áætlun 

um niðurskurð fjárheimilda til skattkerfisins árið 2011 var í vændum og því þurfti á 

einhvern hátt að bregðast við. Það fyrirkomulag sem áður var í gildi varðandi skiptingu 

landsins í sjálfstæð skattumdæmi þótti flækja afgreiðslu mála og fela í sér flóknar 

málsmeðferðarreglur. Til dæmis kom vandinn fram í því þegar einstaklingar áttu heimili í 

einu skattumdæmi en ráku fyrirtæki með annarri kennitölu í öðru skattumdæmi. Laga 

þurfti reglur skattumhverfisins að nútímaaðstæðum. Í sameiningunni fólst sú breyting 

að skattinum sem stjórnsýsluvaldi var komið fyrir á einu stjórnsýslustigi. Áður var um tvö 

stjórnsýslustig að ræða þar sem stjórnsýsluákvarðanir sjálfstæðra skattstofa voru 

kæranlegar til ríkisskattstjóra sem hafði hlutverk æðra stjórnvalds til úrskurðar. Eftir 

breytingarnar er Ríkisskattstjóri því eitt stjórnvald á einu stjórnsýslustigi, óháður 

staðsetningu, og ákvarðanir hans kæranlegar til almennra dómstóla.82 

Fjármálaráðuneyti gerði ráð fyrir að kostnaður vegna sameiningar 

skattumdæmanna yrði um 17 m.kr. og félli mestmegnis til vegna flutnings starfsmanna 

og húsnæðisbreytinga. Samrunaáætlun var gerð vegna sameiningarinnar ásamt 

fjárhagslegu mati og rekstraráætlun.83 

  

                                                      
81

 Sama heimild. 
82

 Sama heimild. 
83

 Ríkisendurskoðun. (2010). „Sameining í ríkisrekstri – 1. Landið sem eitt skattumdæmi“, Bls. 6-11. 
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Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Skattstofur 
sameinaðar 

1
 

X X X X X 

1  Merkt er í reiti allra mælikvarða sem gefur til kynna að samkvæmt gögnum 

rannsóknarinnar hafi verið vel staðið að sameiningunni. Markmiðum var 

forgangsraðað. Fjárhagsleg hagræðing var sett í fyrsta sæti. Á eftir komu markmið um 

aukna skilvirkni, aukin afköst og einfaldari og faglegri stjórnsýslu. 

Markmiðinu um betri nýtingu fjármuna var áætlað að ná með 

endurskipulagningu skattkerfisins og skattumdæma. Skattumdæmi landsins voru 

sameinuð í eitt, og húsnæðiseiningum var fækkað. Stefnt var að því að lækka kostnað 

skattkerfisins um 140 m.kr. á fjárlagaárinu 2010, sem jafnframt yrði varanleg lækkun 

til frambúðar. Til að ná því markmiði var áætlað að endurmeta mannaflaþörf, 

endurskoða vinnubrögð og breyta verkaskiptingu. Skoða átti með hvaða hætti 

hagkvæmast var að skipuleggja starfsemi skattkerfisins með tilliti til kostnaðar og 

nýtingar starfsmanna. Í raun má með góðu móti segja að þessar áætlanir um 

endurskipulagningu eigi einnig við mælikvarðana um faglegri stjórnsýslu, einfaldari 

stjórnsýslu og aukna samhæfingu. Gert var ráð fyrir að samræma og samhæfa 

starfsemi skattþjónustunnar með því að innleiða samræmda símsvörun, endurskoða 

verkferla fyrirframgerða skattframtala, einfalda kæruafgreiðslu og nota 

upplýsingatækni og tölvuþjónustu í auknum mæli til að auðvelda og hraða vinnunni, 

til að mynda með því að samræma tölvukerfi enn frekar en áður. Einnig með því að 

minnka handunna vinnu starfsfólks og innleiða í auknum mæli sjálfvirka tölvukeyrslu 

skráa. 

Samkvæmt gögnum rannsóknarinnar virðist undirbúningur sameiningarinnar 

hafa verið fullnægjandi. Við vinnuna virðist stýrihópurinn hafa litið til leiðbeininga um 

sameiningar ríkisstofnana í leiðbeiningariti fjármálaráðuneytis; Sameining 

ríkisstofnana og tengdar breytingar. Verk- og samrunaáætlun, rekstraráætlun nýrrar 

stofnunar og kostnaðarmat sameiningar var unnið. Verk- og samrunaáætlun var 

endurskoðuð reglulega og uppfærð eftir þörfum. Í viðbót við stýrihópinn voru 

skipaðir 17 aðrir starfshópar sem höfðu það hlutverk að leggja fram tillögur um 
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breytta skattframkvæmd. Skipurit var unnið og kynnt í apríl og maí, 2010. Gerðar 

voru ráðstafanir til að tryggja öfluga vinnustaðamenningu á vinnustaðnum með því 

að kortleggja vinnustaðamenningu, skilgreina mannauðsstefnu, 

endurmenntunarstefnu og viðmiðanir um ýmis viðbrögð vegna eineltis, áreitis og 

fleira. Viðburðir voru tímasettir og skipulagðir, launakjör endurskoðuð og stutt var 

við starfsmannafélögin. Samkvæmt tiltækum gögnum virðist upplýsingagjöf og 

upplýsingamiðlun hafa verið í góðum farvegi í undirbúningi sameiningar og meðan á 

henni stóð. Ríkisskattstjóri og skrifstofustjóri fóru um landið í lok árs 2009 og kynntu 

fyrirhugaða sameiningu og ræddu við starfsmenn. Kynningaráætlun vegna 

sameiningarinnar var unnin og kynnt fyrir starfsmönnum og almenningi. 

4.5 Forsætisráðuneyti 

4.5.1 Þjóðhagsstofnun 

Þjóðhagsstofnun var lögð niður með gildistöku laga nr. 51/2002, þann 1. júlí, 2002 um 

brottfall laga nr. 54/1974 um Þjóðhagsstofnun. Davíð Oddsson, forsætisráðherra, ritaði 

bréf til fjármálaráðuneytis, Seðlabankans, Hagstofunnar, Þjóðhagsstofnunar og 

starfsmannafélags hennar og tilkynnti þeim áform sín um endurskipulagningu 

stofnanakerfis ríkisins á sviði efnahagsmála, þar sem helsta breytingin var að leggja 

Þjóðhagsstofnun niður. Ráðherra óskaði jafnframt eftir tilnefningu fulltrúa ofangreindra 

stofnana í starfshóp til undirbúnings. 

Breytingarnar höfðu átt sér töluverðan aðdraganda. Á nokkrum löggjafarþingum 

árin áður höfðu breytingar í þessa átt verið ræddar og frumvörp lögð fram sem miðuðu 

að endurskipulagningu stofnankerfis efnahagsmála. Til dæmis lagði nefnd 

ríkisstjórnarinnar það til árið 1983 í drögum að frumvarpi til laga, að einstök verkefni 

Þjóðhagsstofnunar yrðu færð til forsætisráðuneytis. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi 

árið 1985 en varð ekki útrætt. Nokkrar tilraunir voru gerðar eftir það en ekki tókst að 

útkljá málið fyrr en með gildistöku laga nr. 51/2002. 

Árið 2000 voru aðstæður þannig að Seðlabankinn, Hagstofan og Þjóðhagsstofnun 

voru undir yfirstjórn forsætisráðuneytis. Því gafst þar með tækifæri til 
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endurskipulagningar stofnanakerfis ráðuneytisins. Við niðurlagningu Þjóðhagsstofnunar 

færðust verkefni hennar til Hagstofu Íslands og fjármálaráðuneytis.84 

Töluverð pólitísk átök urðu um frumvarp forsætisráðherra þess efnis að leggja 

stofnunina niður. Stjórnarandstaðan var á móti því og í nefndaráliti minnihluta 

efnahags- og viðskiptanefndar kom sú gagnrýni fram að hagfræðileg og fagleg rök skorti. 

Einnig fullyrti minnihlutinn að verið væri að veikja stöðu Alþingis gagnvart 

framkvæmdavaldinu, þar sem nú þyrfti að leita til fjármálaráðuneytis vegna 

efnahagsráðgjafar, í stað óháðrar ríkisstofnunar eins og verið hafði meðan 

Þjóðhagsstofnun starfaði.85 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ráð fyrir að fjárheimildir 

Þjóðhagsstofnunar færðust til Hagstofu og fjármálaráðuneytis. Jafnframt var gert ráð 

fyrir að biðlaunakostnaður yrði 20-25 m.kr og kostnaður vegna flutnings verkefna 

stofnunarinnar yrði um 24. m.kr.86 

Hlutverk og starfsemi 

Stofnunin vann að hagrannsóknum og fylgdist með efnahagsþróun landsins. Stofnunin 

færði þjóðhagsreikninga, samdi þjóðhagsspár, skýrslur fyrir almenning og stjórnvöld.87 

Hlutverki Hagstofunnar í dag svipar til hlutverks Þjóðhagsstofnunar. Hagstofan hóf 

starfsemi árið 1914 og taldist til ráðuneytis allt til ársloka 2007. Þá var hún gerð að 

sjálfstæðri stofnun undir yfirstjórn efnhags- og viðskiptaráðuneytis.88 

Markmið 

Meginmarkmið þess að leggja stofnunina niður var hagræðing í ríkisrekstri sem var í 

samræmi við stefnu þáverandi ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. 

Stefnt var að skýrari verkaskiptingu milli stofnana efnahagsmála.89 
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 Frumvarp til laga um brottfall laga nr. 54/1974, um Þjóðhagsstofnun. 
http://www.althingi.is/altext/127/s/1153.html 
85

Nefndarálit minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar um frv. til laga um brottfall laga nr. 54/1974, um 
Þjóðhagsstofnun. http://www.althingi.is/altext/127/s/1243.html 
86

 Frumvarp til laga um brottfall laga nr. 54/1974, um Þjóðhagsstofnun.  
87

 Lög um Þjóðhagsstofnun, nr. 54/1974. http://www.althingi.is/lagas/127a/1974054.html 
88

 Lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagsýslugerð. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html 
89

 Frumvarp til laga um brottfall laga nr. 54/1974, um Þjóðhagsstofnun.  
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Ástæður breytinga 

Meginástæða þess að ráðist var í að leggja Þjóðhagsstofnun niður var hagræðing í 

ríkisrekstri sem var í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar. Breytingar á sviði 

efnhagsmála síðustu 10-15 ár eru einnig nefndar sem ástæður breytinganna. Aðrar 

stofnanir en Þjóðhagsstofnun, t.d. Seðlabanki, Hagstofa og fjármálaráðuneyti höfðu 

styrkst og tekið við fleiri verkefnum, og talið var að þær væru vel undirbúnar undir að 

taka við verkefnum Þjóðhagsstofnunar.90 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Þjóðhagsstofnun 
lögð niður 

- 
1
 X X X - 

1
 

1 ESamkvæmt þeim gögnum um tilvikið sem skoðuð voru í rannsókninni virðist ekki 

hafa legið fyrir hvernig hagræða átti með því að leggja Þjóðhagsstofnun niður. 

Útgjaldaheimildir og verkefni stofnunarinnar voru færð til fjármálaráðuneytis og 

Hagstofunnar. Þegar stofnunin var lögð niður virðist ekki hafa verið útfært að fullu 

hvernig verkefnum hennar yrði skipt upp milli fjármálaráðuneytis og Hagstofu. 

Samkvæmt frumvarpi til laga um brottfall laga um Þjóðhagsstofnun var breytt 

verkaskipting helsta ástæða þess að ráðist var í að leggja stofnunina niður. En 

samkvæmt fyrirliggjandi gögnum virðist ekki hafa legið fyrir nema með fremur 

óljósum hætti hvernig sú verkaskipting skyldi útfærð. 

4.6 Heilbrigðisráðuneyti 

4.6.1 Lyfjastofnun  

Stofnunin hóf starfsemi 1. nóvember, 2000 við sameiningu Lyfjanefndar og Lyfjaeftirlits 

ríkisins. Sameiningin gekk í gegn eftir gildistöku laga nr. 108/2000 um breytingu á 

lyfjalögum, nr.93/1994. Þáverandi heilbrigðisráðherra, Ingibjörg Pálmadóttir, mælti fyrir 

frumvarpinu. Við undirbúning þess var haft samráð við Lyfjaeftirlit ríkisins, lyfjanefnd og 

fjármálaráðuneyti. Sérlyfjaskrá færðist frá ráðuneytinu til Lyfjastofnunar við 

breytingarnar. Lyfjastofnun heyrir nú undir velferðarráðuneyti. 

                                                      
90

 Sama heimild. 



  

66 

 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ráð fyrir að eftirlits- og þjónustugjöld 

stofnunarinnar stæðu undir rekstri hennar. Hins vegar var gert ráð fyrir auknum 

kostnaði að upphæð 10 m.kr. á ári vegna ýmissa atriða í frumvarpinu, svo sem ráðningu 

forstjóra, umsjón með markaðsleyfum, skráningu aukaverkana lyfja, sérfræðiráðgjöf og 

samvinnu við erlendar stofnanir.91 

Samkvæmt gögnum rannsóknarinnar virðist enginn starfshópur hafa verið skipaður 

til að stýra sameiningunni. Ennfremur kemur ekki fram í gögnum sem skoðuð voru í 

rannsókninni að áætlanir hafi verið gerðar vegna sameiningarinnar. 

Í ábendingum Ríkisendurskoðunar til Lyfjastofnunar árið 2009, í kjölfar forkönnunar 

á stofnuninni, kom fram að stofnunin ætti að gæta betur að fjárheimildum sínum þar 

sem hún hafi ekki virt fjárlög undanfarin þrjú ár. Einnig bendir Ríkisendurskoðun á að 

stofnunin hafi ekki að öllu leyti náð að stuðla að auknum faglegum vinnubrögðum og 

þekkingu í eftirlitsstörfum. Afgreiðslutími og meðferð erinda var þó almennt 

viðunandi.92 

Hlutverk og starfsemi 

Umsýsla leyfa fyrir innflutningi og sölu lyfja. Eftirlit og skráning lyfja. Faglegt eftirlit með 

lyfjaverslunum og lyfjaauglýsingum.93 

Markmið 

Stefnt var að auknu hagræði og samnýtingu sérþekkingar starfsmanna þeirra stofnana 

sem áður sáu um verkefni Lyfjastofnunar.94 

Ástæður breytinga 

Þátttöku í EES-samningnum fylgdu töluverðar skyldur stjórnvalda á sviði lyfjamála. Með 

sameiningu ofangreindra stofnana og verkefna, var talið að hin nýja stofnun væri betur í 

stakk búin til að mæta þeim kröfum sem ákvæði EES samningsins kveða á um. Ísland 

                                                      
91

 Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994 og lögum um almannatryggingar, nr. 
117/1993. http://www.althingi.is/altext/125/s/0659.html 
92

 Ríkisendurskoðun, „Niðurstaða forkönnunar,“ Skýrsla til ráðuneytis og stofnunar, október, 2009.  
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/Lyfjastofnun_lokagerd.pdf 
93

 Lög um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994 og lögum um almannatryggingar, nr. 117/1993.. 
http://www.althingi.is/altext/125/s/1413.html 
94

 Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994 og lögum um almannatryggingar, nr. 
117/1993.  
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gerðist aðili að Lyfjastofnun Evrópu árið 1999. Því fylgdu einnig auknar kröfur sem betur 

er hægt að mæta með hinni nýju stofnun. Um er að ræða ýmsar reglugerðir og 

tilskipanir frá ESB.95 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Lyfjastofnun - 
1
 - 

1
 X -

 1
 -

 1
 

1  Niðurstaða forkönnunar Ríkisendurskoðunar á starfsemi Lyfjastofnunar árið 2009 

sýndi að stofnunin hafði ekki haldið sig innan fjárheimilda síðustu þrjú ár. 

Ríkisendurskoðun benti einnig á að stofnunin hefði ekki að öllu leyti náð markmiðum 

um fagleg vinnubrögð sem stefnt var að þegar Lyfjastofnun var sett á fót með 

sameiningu Lyfjaeftirlitsins og Lyfjanefndar. 

Erfitt er að meta hvað fólst í undirbúningi sameiningarinnar. Í athugasemdum 

með lagafrumvarpi því sem fól í sér sameininguna var tilgreint að ráðherra hefði haft 

samráð við Lyfjaeftirlit ríkisins, lyfjanefnd ríkisins og fjármálaráðuneyti þegar 

frumvarpið var samið. Í fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðist hvergi  minnst á 

að starfshópur eða verkefnisstjórn hafi verið skipaður til að hafa umsjón með 

sameiningunni eða að áætlanir hafi verið gerðar vegna hennar. 

4.6.2 Sameining Lýðheilsustöðvar og embættis Landlæknis 

Lýðheilsustöð og Landlæknisembættið sameinuðust eftir gildistöku laga nr. 28/2011, 

þann 1. maí, 2011. Lýðheilsustöð hóf starfsemi 1. júlí, 2003 samkvæmt lögum nr. 

18/2003 og starfaði undir yfirstjórn heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra. 

Landlæknisembættið á sér langa sögu allt til ársins 1763. Í frumvarpi til laga nr. 28/2011 

var lagt til að hin sameinaða stofnun myndi bera heitið „Embætti landlæknis og 

lýðheilsu“. Breytingartillaga var lögð fram við meðferð Alþingis á frumvarpinu þess efnis 

að embættið bæri heitið „Embætti landlæknis“ og var hún samþykkt. Við gildistöku 

laganna fluttist umsjón með dánarmeinaskrá frá Hagstofu til hins nýja embættis. Einnig 
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fluttist eftirlit með lækningatækjum frá Landlækni til Lyfjastofnunar.96 Annað sem 

breyttist í frumvarpinu við þetta tækifæri var að í stað þess að öll störf yrðu lögð niður 

hjá stofnununum voru einungis störf lögð niður hjá Lýðheilsustöð og starfsmönnum 

hennar boðin störf hjá Landlæknisembættinu. Sú breyting var einnig gerð að embætti 

Landlæknis tók við réttindum, skyldum og eignum Lýðheilsustöðvar. Þessar breytingar 

fólu í sér stefnubreytingu frá upphaflegum áætlunum. Upphaflega var gert ráð fyrir að 

ný stofnun yrði mynduð á grunni beggja, en ekki á grunni annarrar. Ríkisendurskoðun 

bendir á í skýrslu að þessar breytingar hafi haft neikvæð áhrif á sameiningarferlið, ekki 

síst starfsmenn Lýðheilsustöðvar.97 

Nefnd var skipuð árið 2009 til að móta tillögur um breytt umhverfi 

stjórnsýslustofnana heilbrigðisráðuneytis. Hún skilaði skýrslu til ráðherra 1. janúar, 2010 

þar sem meðal annars var lagt til að sameina stofnanirnar. Þann 10. mars, 2010 setti 

heilbrigðisráðherra á fót vinnuhóp til að vinna að undirbúningi sameiningarinnar. Stuttu 

eftir það var myndaður stýrihópur til að hafa umsjón með henni ásamt vinnuhópnum. 

Hóparnir leituðu til ráðgjafafyrirtækis sér til aðstoðar við vinnu að undirbúningi og 

stefnumótun.98 

Samruna- og aðgerðaáætlun var unnin vegna sameiningarinnar þar sem fram komu 

upplýsingar um helstu verkþætti ásamt tímaáætlun. Ekki var gerð sérstökt úttekt á 

fjárhagslegum áhrifum sameiningarinnar en heilbrigðisráðuneyti taldi ljóst að um 

fjárhagslega hagræðingu yrði að ræða.  

Fullyrt er í athugasemdum með frumvarpinu að „samlegðaráhrif séu margvísleg“. Í 

framhaldi af því er vísað til þess að Lýðheilsustöð og Landlæknir sinni svipuðum 

verkefnum; að veita stjórnvöldum og almenningi ráðgjöf um heilbrigðismál, gefa út 

leiðbeiningar um vinnulag og framkvæmd verkefna ásamt því að sinna rannsóknum. 

Augljóst var að stofnanirnar sinntu svipuðum verkefnum og því eðlilegt að stefnt hafi 

verið að sameiningu þeirra. Í frumvarpinu er einnig minnst á að sú staðreynd að 

stofnanirnar sinni svipuðum verkefnum leiði til þess að hægt sé að auka hagkvæmni í 

                                                      
96

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 41/2007, um landlækni, með síðari breytingum, og um 
brottfall laga nr. 18/2003, um Lýðheilsustöð, vegna stofnunar nýs embættis landlæknis og lýðheilsu.  
http://www.althingi.is/altext/139/s/0207.html 
97

 Ríkisendurskoðun. (2011). „Sameining í ríkisrekstri – 6. Embætti landlæknis.“ 
98

 Ríkisendurskoðun, „Sameining í ríkisrekstri – 6. Embætti landlæknis,“ Skýrsla til Alþingis, júní, 2011. 
http://www.rikisend.is/skyrslur-radad-eftir-malaflokkum/heilbrigdismal.html Bls. 6.  
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rekstri, draga úr yfirbyggingu og samnýta mannafla betur en áður var gert, og koma í 

veg fyrir skörun verkefna. Ekki var gert ráð fyrir stórum breytingum hvað varðaði sjálft 

hlutverk stofnananna. 

Fjárlagaskrifstofa mat það svo að kostnaður vegna sameiningarinnar yrði um 30 

m.kr., mögulega hærri eftir því hvaða húsnæði yrði fyrir valinu. Reiknað var með að nýta 

ónýttar fjárheimildir stofnananna til að greiða kostnað sameiningarinnar. 

Fjárlagaskrifstofa taldi ennfremur að sameiningin myndi ekki hafa aukinn kostnað í för 

með sér til frambúðar heldur myndi hin nýja stofnun eiga auðveldara með að mæta 

aðhaldi í ríkisútgjöldum.99 Ríkisendurskoðun taldi að stýrihópur sameiningarinnar hefði 

að mörgu leyti unnið verk sitt vel. Skipulag og upplýsingamiðlun var í góðum farvegi og 

starfsmenn voru hafðir með í ráðum. Leitað var til óháðs utanaðkomandi aðila til 

ráðgjafar. Ríkisendurskoðun bendir þó á að ekki var gerð úttekt vegna fjárhagslegra 

áhrifa sameiningarinnar, hvorki til lengri tíma litið né kostnaðs vegna sameiningarinnar 

sjálfrar.100 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk Landlæknis er að veita stjórnvöldum og almenningi ráðgjöf og fræðslu en 

einnig að sinna eftirliti og upplýsingasöfnun.101 Frekari skilgreiningu á hlutverki 

embættisins má finna í 4. gr. laga nr. 28/2011. 

Markmið 

Markmið sameiningarinnar var að eitt öflugt embætti færi með verkefni á sviði 

lýðheilsu- og heilbrigðismála ásamt því að vinna að eflingu lýðheilsu og að tryggja gæði 

heilbrigðisþjónustu. Stefnt var að samlegðaráhrifum vegna skörunar ýmissa verkefna. 

Einnig var stefnt að aukinni fjárhagslegri rekstrarhagkvæmni með sameiningunni. 

Ennfremur var stefnt að því að efla starf á sviði lýðheilsu og heilsuverndar með 

markvissari vinnubrögðum, minnka yfirbyggingu og nýta mannauð betur en áður.102 Í því 

skyni að samræma og samhæfa starfsemina tók hin nýja stofnun við verkefnum 

                                                      
99

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 41/2007, um landlækni, með síðari breytingum, og um 
brottfall laga nr. 18/2003, um Lýðheilsustöð, vegna stofnunar nýs embættis landlæknis og lýðheilsu.   
100

 Ríkisendurskoðun. (2011). „Sameining í ríkisrekstri – 6. Embætti landlæknis,“  
101

 Landlæknir. http://www.landlaeknir.is/Umembaettid 
102

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 41/2007, um landlækni, með síðari breytingum, og um 
brottfall laga nr. 18/2003, um Lýðheilsustöð, vegna stofnunar nýs embættis landlæknis og lýðheilsu.   



  

70 

 

Lýðheilsustöðvar sem voru til dæmis verkefni á sviði forvarna, heilsueflingar og 

lýðheilsu. 

Ástæður breytinga 

Lagafrumvarpið var unnið í samstarfi við starfsmenn beggja stofnana. Skörun verkefna 

og svipuð viðfangsefni stofnananna voru meginástæður sameiningar þeirra. Sem dæmi 

má nefna að málefni sem snerta lýðheilsu hafa þróast með tímanum og hafa í sívaxandi 

mæli færst inn á borð Landlæknis. 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Sameining 
Lýðheilsustöðvar 

og Landlæknis 
- 

1
 X X X - 

1
 

1  Ríkisendurskoðun benti á að undirbúningur sameiningarinnar hefði mátt vera betri. 

Samrunaáætlun varð gerð vegna sameiningarinnar þar sem fram komu helstu 

verkþættir og aðgerðatími. En það sem vantaði, var áætlun um kostnað verkþátta. 

Einnig gagnrýndi Ríkisendurskoðun að rekstraráætlun hinnar nýju stofnunar lá ekki 

fyrir við sameiningu. Fjárlagaskrifstofa taldi að kostnaður vegna sameiningar gæti 

numið um 30 m.kr. Fjárheimildir Landlæknis árið 2011 voru þær sömu og annars 

hefðu verið til beggja stofnana fyrir sameiningu. 

 Mælikvarðarnir faglegri stjórnýsla, einfaldari stjórnsýsla, og aukin samhæfing, eiga 

allir við tilvikið. Það helgast af því að skilgreint var í athugasemdum með 

lagafrumvarpi til laga um sameiningu stofnananna hvernig unnið skyldi að þeim. 

Skörun verkefna stofnananna var töluverð fyrir sameiningu vegna þess að þær unnu 

að svipuðum verkefnum. Stefnt var að því að samnýta þekkingu starfsfólks ásamt því 

að samræma og samnýta ýmsa stoðþjónustu sem einnig átti að stuðla að sparnaði. 

Flytja átti starfsemina á einn stað í sameiginlegt húsnæði og var það hluti af því að 

auka samhæfingu starfsmanna. Fagleg markmið og skilgreining þess hvernig unnið 

skyldi að þeim var skýr. 

 Heilt yfir litið virðast fyrirliggjandi gögn rannsóknarinnar um tilvikið benda til þess að  

faglega hafi verið staðið að sameiningunni, þó skilgreining og áætlanagerð 

fjárhagslegra markmiða virðist af einhverjum ástæðum hafa verið ábótavant. Vel 
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virðist þó hafa verið staðið að öðrum undirbúningi, samráði, upplýsingagjöf og 

upplýsingamiðlun. 

4.7 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

4.7.1 Sameining Ríkisspítala og Sjúkrahúsa Reykjavíkur 

Landspítali – háskólasjúkrahús varð til við sameiningu Ríkisspítala og Sjúkrahúsa 

Reykjavíkur. Ingibjörg Pálmadóttir, þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra 

staðfesti sameininguna með reglugerð 127/2000. Sameiningin gekk formlega í gegn 

þann 3. mars, 2000. Talsverður aðdragandi var að sameiningunni. Árið 1985 lét 

borgarstjóri Reykjavíkur gera úttekt á starfsemi Borgarspítala vegna aukins kostnaðar í 

rekstri. Í framhaldinu voru unnar ýmsar skýrslur í heilbrigðisgeiranum sem allar bentu á 

möguleika til aukinnar hagræðingar í rekstri sjúkrahúsanna og aukins faglegs ávinnings. 

Telja má að sameiningin hafi hafist þegar ríkið yfirtók rekstur Sjúkrahúsa Reykjavíkur í 

janúar, 1999. Í febrúar, 2000 var endanleg ákvörðun tekin um sameiningu. Forstjóri 

hinnar nýju stofnunar var skipaður 1. janúar, 2009. Samvinnunefnd stjórna stofnananna 

var skipuð og átti hún að vera samráðsvettvangur stjórnanna og forstjóra til að vinna að 

undirbúningi. Ýmsar úttektir og skýrslur voru gerðar um hugsanlega sameiningu 

stofnananna og starfshópar skipaðir til að fjalla um málið og skila tillögum. Ekki verður 

fjallað um það sérstaklega hér heldur er tekið mið af stjórnsýsluendurskoðun 

Ríkisendurskoðunar á sameiningunni frá nóvember, 2003 og úttektar 

Landlæknisembættisins frá nóvember, 2002 um stöðu Landspítalans í kjölfar 

sameiningar. 

Sameiningin var mjög umfangsmikil og með stærstu verkefnum sem íslensk 

stjórnsýsla hefur tekist á við. Með sameiningunni var stærsti vinnustaður landsins 

myndaður, Landspítalinn. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðist 

sameiningin þó ekki hafa verið nægilega vel undirbúin og hlýtur það að teljast 

einkennilegt þegar um verkefni af þessari stærðargráðu er að ræða. Svo virðist sem 

hvorki hafi verið gerð heildstæð framkvæmdaáætlun,  tímaáætlun eða 

kostnaðaráætlun. Markmið virðast ekki hafa verið skilgreind með nægilega skýrum 

hætti og því síður mælanleg. Í því felst að svo virðist sem ekki hafi verið gerð áætlun um 
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hvernig ætti að ná þeim.103 Í skýrslu Landlæknis kemur fram að 60% aðspurðra 

starfsmanna Landspítalans í könnun sem Landlæknir gerði, töldu að illa hefði verið 

staðið að sameiningunni.104 

Skýrsla ráðgjafarfyrirtækis frá 1997 gerði ráð fyrir að sameiningin gæti skilað 

hagræðingu í rekstri sem næmi 13%. Hagræðingin átti að standa undir þeim kostnaði 

sem af sameiningunni hlytist. Landspítali taldi í svari til Ríkisendurskoðunar að 

kostnaður sameiningarinnar hefði verið um 420 m.kr. og munaði þar helst um kostnað 

vegna viðhalds og endurnýjunar vegna flutnings sérgreina að upphæð 300 m.kr. En 

sparnaður vegna hennar varð umtalsverður, og þá sérstaklega vegna niðurlagningar 

vaktalína. Talið var að um 130 m.kr. hefðu sparast vegna þess og möguleiki var á 100-

150 m.kr. sparnaði í viðbót vegna áframhaldandi endurskipulags vaktalína. Mestur 

sparnaður náðist þó með því að leggja niður nokkur eldhús og sameina aðra 

stoðþjónustu, s.s. tölvukerfi og birgðahald. Starfsmönnum var einnig fækkað.105 

Fjárheimildir Landspítalans hækkuðu um 37% á þeim þrem árum sem liðu frá 

sameiningu. Spítalinn fór iðulega fram úr fjárheimildum og var það helst vegna 

launakostnaðar, sem viðbótarfjárheimildir voru samþykktar.106 

Einn helsti ávinningur sameiningarinnar er talinn vera umtalsverður faglegur 

ávinningur. Sérgreinar voru sameinaðar og þykir það hafa verið mjög til bóta. En erfitt er 

að segja til um hvort bætt þjónusta hafi hlotist af sameiningunni þar sem það hefur lítið 

verið rannsakað.107 

Hafa ber í huga að áhrif sameiningar af þessari stærðargráðu koma ekki öll fram 

strax á fyrstu tveimur árum hennar. Áhrifin koma fram enn þann dag í dag og sífellt er 

unnið að henni. Ríkisendurskoðun telur raunar of snemmt, í skýrslu sinni frá nóvember, 

2003, að meta áhrif hennar.108 Því réðst Ríkisendurskoðun í gerð annarrar 

stjórnsýsluúttektar sem út kom í desember, 2005. Þar kom fram að stjórnvöld hafi enn 
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 Ríkisendurskoðun, „Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík, mat á árangri,“ Stjórnsýsluendurskoðun, 
nóvember, 2003. http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/Landsh.pdf  Bls. 22-25. 
104

 Landlæknisembættið, „Skýrsla Landlæknisembættisins um stöðu Landspítala – háskólasjúkrahúss,“ 
Úttekt í kjölfar sameiningar, nóvember, 2003.  
http://www.landlaeknir.is/Uploads/FileGallery/Utgafa/LSH_skyrsla_jan03_laest.pdf  Bls. 38. 
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 Ríkisendurskoðun, „Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík, mat á árangri,“ (2003). Bls. 29-35. 
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 Sama heimild. Bls. 53. 
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ekki mótað heildstæða stefnu um hlutverk Landspítala. En stefnumótunarvinna 

heildarstefnu spítalans hófst innan spítalans sjálfs í september, 2005. Því fagnaði 

Ríkisendurskoðun en kallaði jafnframt eftir heildstæðri stefnu stjórnvalda.109 

Hlutverk og starfsemi 

Landspítalinn er spítali allra landsmanna og er leiðandi aðili í rannsóknum og kennslu í 

heilbrigðisgreinum. Hann veitir fjölbreytta heilbrigðisþjónustu.110 

Markmið 

Markmið sameiningarinnar voru að bæta gæði þjónustunnar, gera hana skilvirkari og 

efla rannsóknir og kennslu. Einnig var stefnt að hagræðingu í rekstri og markvissari 

þjónustu.111 En meginmarkmiðið var fyrst og fremst að hagræða og lækka kostnað 

heilbrigðisþjónustu.112 

Ástæður breytinga 

Helsta ástæðan var sú að stjórnvöld vildu reyna að hagræða í rekstri sjúkrahúsanna,  

auka samræmi í heilbrigðisþjónustu og auka skilvirkni. Sjúkrahúsin á 

höfuðborgarsvæðinu höfðu lengi glímt við fjárhagsvanda og var það helsti drifkraftur 

umræðunnar um sameiningu þeirra og hagræðingar í rekstri.113 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Sameining 
Ríkisspítala og 

Sjúkrahúsa 
Reykjavíkur 

- 
1
 X X X - 

1
 

1  Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðist sem ekki hafi verið unnin 

heildstæð framkvæmdaáætlun vegna sameiningarinnar, hvorki áður en hafist var 

handa eða eftir að sameining hófst. Gögnin benda einnig til þess að heildstæðar 

                                                      
109

 Ríkisendurskoðun, „Landspítali – háskólasjúkrahús. Árangur 1999-2004,“ Stjórnsýsluúttekt, desember, 
2005. http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/LSH_2005.pdf  Bls. 37-38. 
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 Landspítali, stefna og hlutverk. http://www.landspitali.is/pages/15842 
111

 Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytið, „Stóru spítalarnir sameinaðir,“ Fréttatilkynning nr. 5/2000, 
18.02.2000. http://www.velferdarraduneyti.is/hbr/frettir/frettatilkynningar/nr/29320 
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 Ríkisendurskoðun. „Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík, mat á árangri,“ (2003). Bls. 21. 
113

 Sama heimild. Bls. 29. 
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tíma- eða kostnaðaráætlanir hafi ekki verið unnar. Í stjórnsýsluúttekt 

Ríkisendurskoðunr árið 2003 kom fram að Landspítalinn hafi ekki haldið sig innan 

fjárheimilda árin frá sameiningu. Einnig kom fram að fjárheimildir frá sameiningu 

hækkuðu um 37%. Í skýrslunni kom þó fram að náðst hefði töluverður faglegur 

ávinningur með aukinni áherslu á sérgreinar, ásamt því að tekist hefði að einfalda 

starfsemina með því að koma í veg fyrir tvíverknað í þjónustu.114 Sameiningin skilaði 

því fyrst og fremst faglegum ávinningi fremur en fjárhagslegum. 

4.8 Iðnaðarráðuneyti 

4.8.1 Íslenskar orkurannsóknir 

Með gildistöku laga nr. 86/2003, þann 10. apríl, 2003 voru Íslenskar orkurannsóknir 

settar á fót. Þáverandi iðnaðarráðherra, Valgerður Sverrisdóttir, mælti fyrir 

frumvarpinu. Stofnunin er sjálfstæð ríkisstofnun með fimm manna stjórn. Hún tók við 

hlutverki og verkefnum rannsóknasviðs Orkustofnunar sem lagt var niður við gildistöku 

laganna. Frumvarpið byggði á skýrslu nefndar sem ráðherra skipaði í júní, 2001 til að 

yfirfara skipulag Orkustofnunar og leggja fram tillögur um framtíðarskipulag hennar. 

Ráðherra kynnti niðurstöður nefndarinnar fyrir starfsmönnum Orkustofnunar í maí, 

2002. Drög að frumvarpi voru kynnt fulltrúum starfsmanna og stjórnendum 

Orkustofnunar. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir teljandi útgjöldum ríkissjóðs 

vegna breytinganna en benti þó á að einhver kostnaður gæti fallið til vegna þeirra.115 

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum virðist undirbúningur og samráð vegna 

breytinganna hafa verið í góðum farvegi og sátt náðst um þær. 

Hlutverk og starfsemi 

Stofnunin sinnir verkefnum og rannsóknum er varða náttúrufar og orku- og 

auðlindamál. Annars fer um hlutverk stofnunarinnar eftir því sem stjórn hennar 

ákveður.116 
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 Ríkisendurskoðun, „Sameining sjúkrahúsanna í Reykjavík, mat á árangri,“ Stjórnsýsluendurskoðun, 
nóvember, 2003. http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/Landsh.pdf  Bls. 32. 
115

 Frumvarp til laga um Íslenskar orkurannsóknir. http://www.althingi.is/altext/128/s/0892.html 
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 Lög um Íslenskar orkurannsóknir. http://www.althingi.is/altext/128/s/1395.html 
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Markmið 

Markmið þess að setja stofnunina á fót var að sjálfstæð ríkisstofnun með sjálfstæðan 

fjárhag annaðist rannsóknir og verkefni á sviði orkumála. En meginmarkmiðið var þó að 

aðskilja rannsóknar- og stjórnsýsluhluta hennar.117 

Ástæður breytinga 

Meginástæða þess að stofnunin var sett á fót var að nauðsynlegt þótti að aðskilja 

rannsóknar- og stjórnsýsluhluta Orkustofnunar. Því var farin sú leið að setja Íslenskar 

orkurannsóknir á fót sem sjálfstæða ríkisstofnun  með stjórn, til að taka af vafa um 

óhlutdrægni og hættu á hagsmunaárekstrum. Ekki þótti eðlilegt að sama stofnun kæmi 

að rannsóknum, og veitti síðan stjórnvöldum ráðgjöf og umsagnir um verkefni sín. Ekki 

þótti þó ástæða til að slíta samstarfi þeirra eða koma í veg fyrir að stofnanirnar störfuðu 

á sama stað. Það gæti falist visst hagræði í því að halda því fyrirkomulagi. 118 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Íslenskar 
orkurannsóknir – 
ÍSOR sett á fót. 

X X X X X 

4.8.2 Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Stofnunin var sett á fót með gildistöku laga nr. 70/2007 um opinberan stuðning við 

tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun, þann 1. ágúst, 2007. Þáverandi 

iðnaðarráðherra, Jón Sigurðsson, mælti fyrir frumvarpinu. Í því var lagt til að þrjár 

stofnanir yrðu sameinaðar, Byggðastofnun, Iðntæknistofnun Íslands og 

Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins. En frumvarpið tók breytingum í meðförum 

Alþingis og svo fór að einungis þær tvær síðarnefndu urðu grundvöllur 

sameiningarinnar. Byggðastofnun er sérstofnun enn þann dag í dag. 

Í september, 2004 skipaði þáverandi iðnaðarráðherra, Valgerður Sverrisdóttir, 

starfshóp til að gera tillögur um endurskipulagningu á umhverfi tæknirannsókna. 

Hópurinn skilaði af sér tillögum í nóvember sama ár og lagði til að Iðntæknistofnun 

Íslands og Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins yrðu sameinaðar vegna 
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 Frumvarp til laga um Íslenskar orkurannsóknir. 
118

 Sama heimild. 
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fyrirsjáanlegra samlegðaráhrifa. Í febrúar, 2005 skipaði ráðherra nefnd til að vinna 

frekar að málinu og móta nýja stofnun. Í nefndinni voru forstöðumenn þeirra stofnana 

sem áætlað var að sameina, ásamt fleirum. Hugmyndir um að hafa Byggðastofnun með í 

sameiningunni komu þó ekki til álita fyrr en á seinni stigum vinnunnar en úr þeim varð 

ekki.119 

Ríkisendurskoðun hefur gagnrýnt samvinnu þeirra aðila sem fara með stuðning við 

atvinnulífsþróun og byggð á Íslandi. Vísar hún þar til Nýsköpunarmiðstöðvar, 

Byggðastofnunar og byggðaáætlunar. Hún telur verkaskiptingu og samvinnu óskýra. 

Ástæða þykir til að endurskipuleggja og einfalda kerfið.120 

Hlutverk og starfsemi 

Miðlun þekkingar og stuðningur við frumkvöðla og nýsköpun. NMÍ vinnur að áætlunum 

sem hafa það að markmiði að styrkja stöðu íslensks atvinnulífs og efla byggð í landinu. 

Stofnuninni er einnig ætlað að stunda rannsóknir á ýmsum sviðum til framþróunar.121 

Markmið 

Stefnt var að samlegðaráhrifum og samþættingu með sameiningunni. Búist var við 

almennri hagræðingu, aukinni samkeppnishæfni og samnýtingu þverfaglegrar 

sérþekkingar starfsmanna í nýrri stofnun. Markmiðið var að færa stuðning 

iðnaðarráðuneytis við rannsóknir og þróun í eina stofnun.122 

Ástæður breytinga 

Breyttar aðstæður og auknar kröfur eru nefndar sem helstu ástæður þess að ráðist var í 

sameininguna. Skipulagið var orðið áratugagamalt og nýir tímar kölluðu á breytingar. 

Nýjar áherslur í þróun og rannsóknum, þátttaka í alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi og 

kröfur atvinnulífsins kölluðu á breytingar stofnanaumhverfisins.123 
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 Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. 
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 Ríkisendurskoðun, „Stuðningur við atvinnu- og byggðaþróun,“ Skýrsla til Alþingis, desember, 2010. 
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/atv_og_byggdathroun.pdf 
121

 Lög um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun. 
http://www.althingi.is/altext/133/s/1370.html 
122

 Frumvarp til laga um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun.  
123

 Sama heimild. 



  

77 

 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands stofnuð - NMÍ 

X X X X X 

4.9 Landbúnaðarráðuneyti 

4.9.1 Landbúnaðarháskóli Íslands 

Með gildistöku laga nr. 71/2004 um breyting á lögum um búnaðarfræðslu, nr. 57/1999, 

tók Landbúnaðarháskóli Íslands til starfa 1. janúar, 2005. Hann varð til við sameiningu 

þriggja stofnana, Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri, Garðyrkjuskóla ríkisins að 

Reykjum og Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins, sem jafnframt voru lagðar niður. Hin 

nýja stofnun tók við eignum og skuldbindingum stofnananna og starfsmönnum var 

boðið starf í nýrri stofnun. Háskólarektor og háskólaráð voru skipuð frá 1. ágúst, 2004 til 

að undirbúa starfsemi LBHÍ.124 Upphaflega stóð til að sameina einungis 

Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri og Rannsóknarstofnun landbúnaðarins. 

Garðyrkjuskóli ríkisins kom ekki inn í sameiningaráformin fyrr en með tillögum 

meirihluta landbúnaðarnefndar við aðra umræðu frumvarpsins á Alþingi. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir að breytingarnar hefðu áhrif á 

útgjöld ríkissjóðs.125 

Til undirbúnings sameiningar skipaði landbúnaðarráðherra verkefnisstjórn í janúar, 

2004 sem leitaði álits og hafði samráð við ýmsa hagsmunaaðila og hélt fundi með 

starfsfólki.126 Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum virðist engin skýrsla eða áætlanir hafa 

legið fyrir vegna sameiningarinnar. Ennfremur verður ekki séð af gögnum 

rannsóknarinnar að forsendur hafi verið settar fram eða tilgreint frekar, hvernig vinna 

átti að markmiðum sameiningarinnar.127 
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 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um búnaðarfræðslu, nr. 57/1999. 
http://www.althingi.is/altext/130/s/1337.html 
125
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 Fjármálaráðuneytið, „Starfsumhverfi ríkisstofnana og tengdar breytingar,“ Desember, 2008.  
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Skólinn hefur glímt við fjárhagsörðugleika undanfarin ár. Ríkisendurskoðun réðst í 

úttekt á fjármálum skólans í lok ársins 2011 og gaf út skýrslu í mars, 2012. 

Bráðabirgðauppgjör fyrir árið 2011 sýndi að uppsafnaður halli skólans var 307 m.kr.128 

LBHÍ heyrir nú undir mennta- og menningarmálaráðuneyti líkt og aðrir háskólar í 

landinu. 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk skólans er að sinna rannsóknum og kennslu á sviði landbúnaðar. 

Búnaðarfræðsla skal meðal annars taka til nytja og ræktunar lands, búfjár til framleiðslu 

matvæla og verndunar lands.129 

Markmið 

Helstu markmið voru að gera kennslu og rannsóknir á sviði landbúnaðar heildstæðari. 

Einnig var stefnt að hagræðingu í rekstri. Samþætta átti starfsemina og efla, með því að 

sameina ofangreindar stofnanir í eina öfluga mennta- og rannsóknarstofnun. Með 

breytingunum var stefnt að aukinni fjölbreytni í námsúrvali á sviði landbúnaðar. Fullyrt 

er í annars stuttum athugasemdum með frumvarpi laga nr. 71/2004 að samruni 

stofnananna sé lykilatriði í því tilliti að efla starfsemina.130 

Ástæður breytinga 

Meginástæður sameiningarinnar voru þær að Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri og 

Rannsóknarstofnun landbúnaðarins höfðu sinnt svipuðum verkefnum. Stofnanirnar 

höfðu átt í nánu samstarfi á ýmsum sviðum sem gengið hafði vel og aukist undanfarin 

ár. Því lá beint við að sameina þær og styrkja enn frekar. Skörun verkefna skipti máli, 

samnýta átti þekkingu og starfskrafta. Önnur ástæða breytinganna var hin aukna 

tenging háskólanna við atvinnulífið í landinu. Stærri og öflugri menntastofnun var líklegri 

til að geta tekist á við auknar kröfur og aukið samstarf við atvinnulífið.131 
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 Ríkisendurskoðun, „Fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands,“ Skýrsla til Alþingis, mars, 2012. 
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/fjarmalastjorn_landbun_haskola_Islands2.pdf  Bls. 3.  
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 Lög um búnaðarfræðslu, nr. 57/1999. http://www.althingi.is/lagas/nuna/1999057.html 
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Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

 

Tilvik 

Betri 
nýting 

fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Landbúnaðar- 

háskóli Íslands  
-  - - - -  

1  Nokkur markmið voru sett fram en samkvæmt gögnum rannsóknarinnar virðist ekki 

hafa verið lögð nægileg vinna í að skilgreina þau. Fjárlagaskrifstofa 

fjármálaráðuneytis virðist ekki hafa haft mikið til að styðjast við þegar hún lagði mat 

á útgjaldaáhrif frumvarpsins. Engar tölur koma fram mati hennar sem telst til tíðinda 

vegna þess að umsagnir fjárlagaskrifstofu skýra venjulega frá tölulegum 

kostnaðaráhrifum frumvarpa. Svo virðist sem fjárlagaskrifstofa hafi ekki haft á 

neinum skilgreindum þáttum að byggja, í umsögn sinni. Fyrirliggjandi gögn 

rannsóknarinnar virðast benda til þess að engin framkvæmdaáætlun, 

kynningaráætlun, rekstraráætlun, kostnaðarmat, fjárhagsáætlun eða tímaáætlun hafi 

verið unnar. Mat virðist ekki hafa verið gert á fjárhagsstöðu þeirra stofnana sem 

sameinaðar voru, kostnaði vegna sameiningar eða fjárþörf hinnar nýju stofnunar.  

Þegar mælikvarðinn betri nýting fjármuna er tekinn til skoðunar í þessu 

samhengi er lítið að byggja á. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að einn 

af kostum sameiningar sé að „fjármagn nýtist betur“. Samkvæmt gögnum 

rannsóknarinnar virðist engin tilraun hafa verið gerð til að skilgreina nánar eða 

útskýra hvernig fjármunir muni nýtast betur, en sú að sameiningin muni sjá til þess. 

Þegar litið er til annarra mælikvarða kveður sama hljóð við. Markmið, eða að 

minnsta kosti vísir að þeim er til staðar en í öllum tilvikum benda gögn 

rannsóknarinnar til þess að svo virðist sem skilgreiningar og útskýringar vanti á því 

hvernig þeim skuli náð. 

Varðandi mælikvarðana faglegri stjórnsýsla og einfaldari stjórnsýsla virðist 

sem svo að ekki sé vikið að inntaki þeirra með nokkrum hætti í opinberum gögnum 

sem skoðuð voru um sameininguna. 

Í úttekt Ríkisendurskoðunar á fjármálum LBHÍ sem kom út í mars, 2012 er 

vikið að því að skólinn hafi glímt við verulegan fjárhagsvanda frá sameiningu. Skólinn 

var rekinn með halla á tímabilinu 2005-2011 að tveimur árum undanskildum. 
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Ríkisendurskoðun lagði til í skýrslunni að stefnt yrði að aukinni hagræðingu með 

fækkun starfsstöðva og sölu eigna. 

Í skýrslunni kemur einnig fram að fjölgun nemenda á umræddu tímabili hafi 

verið 57%, mest á háskólastigi, ásamt því að námsframboð og fjöldi brautskráninga 

jókst. Hina slæmu fjárhagsstöðu skólans má að einhverju leyti skýra með of miklum 

fjölda nemenda miðað við fjárheimildir. Útgjöld voru iðulega umfram áætlanir á 

tímabilinu ásamt því að heildarlaunakostnaður hækkaði um 21% og 

húsnæðiskostnaður fór 180 m.kr. fram úr áætlunum. Annar rekstrarkostnaður fór 

260 m.kr. fram úr áætlunum. Ríkisendurskoðun lagði til í skýrslunni að skólinn yrði 

sameinaður Háskóla Íslands og benti á margvíslega þætti því til stuðnings. Reyndar 

skipaði menntamálaráðherra nefnd í mars, 2009 til að skoða fýsileika þess. Nefndin 

komst að þeirri niðurstöðu að slík sameining væri æskileg og myndi fela í sér faglegan 

ávinning. Hún lagði jafnframt til að sameiningin gengi í gildi 1. júlí, 2010. Úr þeirri 

sameiningu hefur þó ekki orðið ennþá. Á fundi Ríkisendurskoðunar og mennta- og 

menningarmálaráðuneytis í september, 2011 greindi ráðuneytið frá helstu ástæðum 

þess að vinna við sameininguna var ekki hafin. Starfsmenn á Keldum eru andsnúnir 

henni vegna ótta við að starfsemin tvístrist. Skipulagi Háskólans Íslands var breytt 

þegar Kennaraháskólinn sameinaðist honum árið 2008 og margar aðrar breytingar 

hafa átt sér stað innan Háskólans síðustu árin. Því er langlundargeð til breytinga ekki 

mikið þar. Einnig voru byggðasjónarmið nefnd sem steinn í vegi sameiningar. Pólitískt 

viðkvæmt yrði að færa störf frá landsbyggðinni til Reykjavíkur. Ráðuneytið kom því 

sjónarmiði þó á framfæri að skynsamlegt væri að sameina skólana og helstu rök fyrir 

því væru faglegs eðlis. 132 

4.9.2 Landbúnaðarstofnun 

Stofnunin hóf starfsemi eftir að lög nr. 80/2005 um Landbúnaðarstofnun tóku gildi 1. 

janúar, 2006. Stofnunin varð til með sameiningu nokkurra stofnana. Eftirfarandi 

stofnanir lagðar niður: Aðfangaeftirlit ríkisins, Yfirdýralæknir og Veiðimálastjóri. 

Landbúnaðarstofnun tók við skuldbindingum þeirra. Embætti kjötmatsformanns rann til 

                                                      
132

 Ríkisendurskoðun, „Fjármálastjórn Landbúnaðarháskóla Íslands,“ Skýrsla til Alþingis, mars, 2012. 
http://www.rikisend.is/fileadmin/media/skyrslur/fjarmalastjorn_landbun_haskola_Islands2.pdf  Bls. 3 og 
28. 
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hinnar nýju stofnunar ásamt plöntueftirliti Landbúnaðarháskóla Íslands. Skipun 

landbúnaðarráðherra í störf héraðsdýralækna og dýralæknis fiskisjúkdóma féll einnig 

niður. Stofnunin tók við verkefnum sem Bændasamtök Íslands höfðu unnið áður, 

forðagæsla, eftirlit með aðbúnaði búfjár og framleiðslustýring. Einnig tók stofnunin að 

sér verkefni lífrænnar landbúnaðarframleiðslu sem landbúnaðarráðherra voru falin 

áður. Forstjóri stofnunarinnar var skipaður 1. ágúst, 2005 og átti hann að undirbúa 

starfsemi stofnunarinnar. 

Upplýsingar um kostnað vegna tilfærslu verkefna frá aðalskrifstofu ráðuneytis og 

Bændasamtökunum til hinnar nýju stofnunar lágu ekki fyrir. Fjárlagaskrifstofa 

fjármálaráðuneytis gerði ráð fyrir 10-15 m.kr. kostnaði vegna biðlauna og 20-30 m.kr. 

kostnaði vegna húsnæðismála. Hins vegar var áætlað að hagræðing gæti hlotist af 

sameiningunni til lengri tíma litið vegna lækkunar stjórnunar- og húsnæðiskostnaðar.133 

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknar virðast engar áætlanir hafa verið gerðar 

vegna sameiningarinnar og því erfiðleikum bundið að meta fjárhagslegan ávinning. Ekki 

er að sjá samkvæmt gögnum að undirbúningshópur hafi verið skipaður vegna 

sameiningarinnar, heldur var forstjóra falið að undirbúa starfsemi stofnunarinnar, fimm 

mánuðum áður en hún hóf starfsemi. 

Í ræðu Einars K. Guðfinnssonar, þáverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, í 

apríl, 2008, kom fram að stofnun Landbúnaðarstofnunar hefði farið fram á grundvelli 

tillagna um sameiningu allrar stjórnsýslu í landbúnaði sem fyrst komu fram í 

stjórnsýsluúttekt árið 1997.134 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk stofnunarinnar var að annast þau verkefni niðurlögðum stofnunum var ætlað 

að sinna, ásamt verkefnum frá Bændasamtökunum og landbúnaðarráðuneyti. Um var 

að ræða ýmisleg stjórnsýslu- og eftirlitsverkefni á sviði matvælaframleiðslu og 

dýraverndar.135 
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 Frumvarp til laga um Landbúnaðarstofnun. http://www.althingi.is/altext/131/s/1058.html 
134

 Ræða Einars K. Guðfinnssonar. http://www.althingi.is/altext/raeda/135/rad20080415T171334.html 
135

 Lög um Landbúnaðarstofnun. http://www.althingi.is/altext/131/s/1467.html 



  

82 

 

Markmið 

Stefnt var að því að nýta þverfaglega sérþekkingu starfsmanna þeirra stofnana sem 

sameinaðar voru, og mynda eina heildstæða stjórnunar- og eftirlitsstofnun 

landbúnaðarmála. Einnig var stefnt að samhæfðara eftirliti, betri, skilvirkari, markvissari 

og einfaldari stjórnsýslu. Greint er frá í frumvarpi til laga um stofnunina að sameiningin 

muni auka trúverðugleika og gagnsæi starfseminnar ásamt því að mæta kröfum um 

aukna neytendavernd.136 

Ástæður breytinga 

Þær stofnanir sem lagðar voru niður voru litlar og störfuðu fremur einangrað undir 

yfirstjórn landbúnaðarráðuneytis eða innan annarra stofnana þess. Hætta var á skörun 

verkefna milli þeirra. Ástæða þótti til að sameina starfsemi þeirra í eina stofnun. Með 

því var hægt að einfalda stjórnsýsluna, gera hana skilvirkari og markvissari. Fullyrt var að 

ný og öflug stofnun yrði líkleg til að geta haldið uppi öflugu eftirlitskerfi og ávinna sér 

traust neytenda. 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Landbúnaðar- 

stofnun 
- 

1
 X X X - 

1
 

1  Af þeim gögnum sem skoðuð voru um sameininguna virðist undirbúningi vegna 

stofnunar Landbúnaðarstofnunar hafa verið ábótavant. Svo virðist sem framkvæmda- 

tíma- og kostnaðaráætlanir hafi ekki verið gerðar vegna breytinganna. Nokkrar 

stofnanir voru lagðar niður og verkefni þeirra færð til hinnar nýju stofnunar. Gera má 

ráð fyrir aukinni samhæfingu og faglegum ávinningi vegna þess, en gögn benda til 

þess að litlar sem engar forsendur hafi verið gefnar til að meta fjárhagslegan ávinning 

breytinganna. 
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 Frumvarp til laga um Landbúnaðarstofnun. 
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4.10 Menntamálaráðuneyti 

4.10.1 Fornleifavernd ríkisins 

Fornleifavernd ríkisins var sett á fót með gildistöku þjóðminjalaga nr. 107/2001 þann 17. 

júlí, 2001. Björn Bjarnason, þáverandi menntamálaráðherra, mælti fyrir frumvarpinu. 

Stofnunin hóf starfesmi 15. október, 2001 og heyrir nú undir mennta- og 

menningarmálaráðuneyti. Þjóðminjaráð var jafnframt lagt niður og fornleifanefnd 

skipuð upp nýtt og hlutverki hennar breytt. Ákvæði var sett inn í lögin þess efnis að 

heimilt yrði að stofna fornleifasjóð. Í frumvarpinu var gert ráð fyrir að Þjóðminjasafn 

Íslands yrði fært undir yfirstjórn embættis þjóðminjavarðar.137 En í nefndaráliti 

menntamálanefndar við umfjöllun um frumvarpið var lagt til að hverfa ætti frá þeim 

áformum og skipta fremur Þjóðminjasafni Íslands í tvær stofnanir, Þjóðminjasafn Íslands 

og Fornleifavernd ríkisins. Nefndin lagði þetta til eftir að hafa farið yfir umsagnir sem 

bárust og fengið einstaklinga og fulltrúa hagsmuna- og félagasamtaka á sinn fund.  

Niðurstaðan á endanum varð sú að orðunum „embætti þjóðminjavarðar“ var skipt út 

fyrir „Fornleifavernd ríkisins“ í frumvarpinu nánast á öllum stöðum.138 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir merkjanlegum áhrifum 

vegna breytinganna á útgjöld ríkissjóðs. Þó hlyti eitthvað fé að þurfa að renna til 

Fornleifasjóðs til úthlutunar en upphæðin lá ekki fyrir.139 

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðast engar áætlanir hafa legið 

fyrir varðandi breytingarnar og enginn starfshópur virðist heldur hafa verið skipaður til 

að undirbúa þær. Samráð virðist einungis hafa verið bundið af umsagnarumleitan til 

hagsmunaaðila og félagasamtaka. 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk stofnunarinnar er að tryggja varðveislu sögulegra minja og auðvelda aðgengi 

almennings að þeim. Hún hefur umsjón með leyfisveitingum til fornleifarannsókna, 

ásamt því að veita umsagnir og ráðgjöf vegna friðunar og breytinga á umhverfi. Einnig 

                                                      
137

 Frumvarp til þjóðminjalaga. http://www.althingi.is/altext/126/s/0237.html 
138

 Nefndarálit menntamálanefndar um frv. til þjóðminjalaga. 
http://www.althingi.is/altext/126/s/1344.html 
139

 Frumvarp til þjóðminjalaga. 
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hefur hún eftirlit með fornleifum og fornleifarannsóknum ásamt því að hafa umsjón 

með stefnumótun málaflokksins í samstarfi við þjóðminjavörð.140 

Markmið 

Markmiðið var að einfalda stjórnsýslu þjóðminjavörslu og fornleifamála. Styrkja átti 

stjórnsýslu þjóðminjavörslunnar, skýra ábyrgð málaflokksins og stefna að faglegri 

stjórnsýslu.141 

Ástæður breytinga 

Stjórnkerfi þjóðminjavörslu þótti of flókið og ástæða þótti til að einfalda það og auka 

skilvirkni. Of margir aðilar komu að málaflokknum. Fækka þurfti þeim og styrkja. Mikil 

þróun hafði orðið á sviði fornleifarannsókna og einkaaðilar sinntu þeim í auknum mæli. 

Húsafriðunum hafði einnig fjölgað umtalsvert síðustu árin. Mæta þurfti þessari þróun og 

nýjum tímum með breyttu stofnanaumhverfi og skýrari ábyrgð stjórnvalda í 

málaflokknum. Með breytingunum var stjórnsýsluhluti Þjóðminjasafnsins færður til 

Fornleifaverndar og er sá aðskilnaður stjórnsýslu og framkvæmdar ein meginástæða 

breytinganna.142 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Fornleifavernd 
ríkisins sett á fót 
og þjóðminjaráð 

lagt niður 

- 
1
 X X X - 

1
 

1  Samkvæmt tiltækum gögnum virðast engar áætlanir hafa verið gerðar vegna 

breytinganna og enginn starfshópur skipaður til að stýra þeim. Aukin hagræðing 

virðist ekki hafa verið meðal þeirra markmiða sem tilgreind voru í frumvarpinu sem 

fól í sér breytingarnar. 
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 Þjóðminjalög. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001107.html 
141

 Frumvarp til þjóðminjalaga. 
142

 Sama heimild. 
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4.10.2 Kvikmyndamiðstöð Íslands og Kvikmyndasafn Íslands 

Með gildistöku laga nr. 137/2001, þann 1. janúar, 2003 voru Kvikmyndamiðstöð Íslands 

og Kvikmyndasafn Íslands settar á fót. Stofnanirnar áttu að sinna verkefnum sem 

Kvikmyndasjóður Íslands sinnti áður. Kvikmyndasafnið heyrði áður undir Kvikmyndasjóð. 

Kvikmyndamiðstöð átti að taka við verkefnum Kvikmyndasjóðs að mestu, fyrir utan 

rekstur Kvikmyndasafnsins. Þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, lagði 

frumvarpið fram. Það var lagt fram á löggjafarþinginu á undan, nr. 126, en hlaut ekki 

afgreiðslu. Því var það lagt aftur fram og samþykkt á 127. löggjafarþingi nær óbreytt frá 

fyrra þingi. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis taldi sig ekki hafa nákvæmar upplýsingar til að 

meta áhrif breytinganna á útgjöld ríkissjóðs vegna þess að engar áætlanir vegna 

breytinganna virðast hafa legið fyrir. En til að áætla gróflega kostnað vegna þeirra taldi 

fjárlagaskrifstofa að frumvarpið myndi leiða til 40-46 m.kr. stofnkostnaðar og 20-38 

m.kr. hækkunar árlegs rekstrarkostnaðs kvikmyndamála.143 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk Kvikmyndamiðstöðvar Íslands er að efla kvikmyndamenningu á Íslandi með því 

að styrkja framleiðslu og dreifingu íslenskra kvikmynda, kynna þær og efla samskipti við 

erlenda aðila á kvikmyndasviðinu. 

Hlutverk Kvikmyndasafns Íslands er að safna, skrá og varðveita íslenskar kvikmyndir. 

Halda sýningar á kvikmyndum, hafa eftirlit með skylduskilum til safnsins og efla 

kvikmyndamenningu.144 

Markmið 

Meginmarkmið breytinganna var að einfalda stjórnsýslu kvikmyndamála með það fyrir 

augum að efla íslenska kvikmyndamenningu. Úthlutunarreglum úr Kvikmyndasjóði var 

breytt og stefnt var að því að gera ferlið faglegra. Í því skyni var stofnað sérstakt 

kvikmyndaráð til ráðgjafar Kvikmyndamiðstöð Íslands við úthlutanir styrkja, í stað 

þriggja manna úthlutunarnefndar Kvikmyndasjóðs.145 
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 Frumvarp til kvikmyndalaga. http://www.althingi.is/altext/126/s/1046.html 
144

 Kvikmyndalög. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001137.html 
145

 Frumvarp til kvikmyndalaga. 
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Ástæður breytinga 

Starfsemi Kvikmyndasjóðs hafði aukist undanfarin ár fyrir lagasetninguna. Nafnið; 

Kvikmyndamiðstöð Íslands, þótti hæfa betur þeirri starfsemi sem Kvikmyndasjóður 

Íslands hafði sinnt áður, og lýsa betur hlutverki hins opinbera hvað varðar stuðning við 

framleiðslu og dreifingu íslenskra kvikmynda.146 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Kvikmyndamiðstöð 
og Kvikmyndasafn  

-
 1

 X X X - 
1
 

1  Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðast engar áætlanir hafa legið 

fyrir vegna breytinganna. Fjárlagaskrifstofa gerði gróflega ráð fyrir 40-46 m.kr. 

stofnkostnaði vegna þeirra og 20-38 m.kr. hækkunar árlegs rekstrarkostnaðar 

málaflokks kvikmynda. 

4.10.3 Rannsóknamiðstöð Íslands – Rannís 

Með gildistöku laga nr. 3/2003 þann 3. febrúar, 2003 var Rannsóknamiðstöð Íslands sett 

á fót og Rannsóknarráð Íslands lagt niður. Rannís tók jafnframt við verkefnum 

Rannsóknarráðs. Tómas Ingi Olrich, þáverandi menntamálaráðherra, mælti fyrir 

frumvarpinu. Rannís heyrir nú undir mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

Frumvarpið var lagt fram á fyrra löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. Það var því 

lagt fram aftur eftir umfjöllun ráðherraskipaðrar nefndar sem fór yfir athugasemdir sem 

bárust vegna frumvarpsins á fyrra þingi og gerði tillögur um framhald málsins. 

Frumvarpið var því lagt fram með tilliti til þeirra athugasemda sem bárust. Samhliða því 

voru lögð fram tvö önnur skyld frumvörp en öll fjalla þau um vísinda- og tækniþróun en 

voru lögð fram af þremur mismunandi ráðherrum. Breytingarnar fólu einnig í sér 

uppstokkun á sjóðakerfi umhverfis vísinda- og tækniþróunar. 

Töluverð andstaða og gagnrýni kom fram vegna frumvarpsins frá öðrum minnihluta 

menntamálanefndar. Helsta gagnrýni nefndarmanna fólst í því að útgjöld til vísinda- og 

tæknirannsókna skyldu ekki hafa verið aukin um leið og breytingarnar voru gerðar og 

bentu þeir á að fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis teldi að þær leiddu til samlegðar- 
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 Sama heimild. 
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og sparnaðaráhrifa. Nefndarmenn töldu breytingarnar til lítils ef ekki fylgdu aukin 

útgjöld til málaflokksins og vísuðu til reynslu Finna því til stuðnings. Nefndarmenn töldu 

undirbúning breytinganna vera ábótavant og þótti miður að ekki hefði verið litið til fyrri 

skýrslna um málið, eða gerðar rannsóknir eða greiningar til að útfæra stefnumótun í 

málaflokknum.147 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis taldi að breytingarnar myndu leiða til lækkunar 

stjórnsýslukostnaðar en erfitt væri að meta upphæðir. Þó var hægt að áætla um 28 

m.kr. sparnað vegna niðurlagningar stöðugilda rannsóknarprófessora, en greiðslur 

vegna biðlauna gætu orðið um 7 m.kr.148 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk stofnunarinnar er að veita Vísinda- og tækniráði ráðgjöf og faglega þjónustu við 

framkvæmdir ráðsins. Stofnunin hefur einnig umsjón með ýmsum úthlutunarsjóðum.149 

Markmið 

Meginmarkmið breytinganna var að setja á fót öfluga þjónustu- og ráðgjafarstofnun fyrir 

Vísinda- og tækniráð og þá úthlutunarsjóði sem stofnuninni yrði skylt að veita faglega 

ráðgjöf. Einnig var leitast við að einfalda stjórnsýslu málaflokksins og gera hana 

skilvirkari. Stefnt var að samlegðaráhrifum og frekari hagkvæmni.150 Í því skyni var 

sjóðakerfið stokkað upp, einfaldað og aukin áhersla lögð á faglegt mat við úthlutanir. 

Skerpt var á hlutverki stofnunarinnar ásamt því að hlutverk hennar var gert víðtækara. 

Ástæður breytinga 

Ástæða þótti til að einfalda stjórnsýslu málaflokksins. Einnig þótti ástæða til að ráðast í 

aðskilnað stefnumótunar stjórnvalda í málefnum vísinda- og tækniþróunar annars vegar 

og úthlutunum styrkja stjórnvalda vegna málaflokksins hins vegar. 
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 Nefndarálit frá 2. minnihluta menntamálanefndar um frv. til laga um opinberan stuðning við 
vísindarannsóknir. http://www.althingi.is/altext/128/s/0802.html 
148

 Frumvarp til laga um opinberan stuðning við vísindarannsóknir. 
http://www.althingi.is/altext/128/s/0394.html 
149

 Lög um opinberan stuðning við vísindarannsóknir. http://www.althingi.is/altext/128/s/0851.html 
150

 Frumvarp til laga um opinberan stuðning við vísindarannsóknir. 
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Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Rannsóknamiðstöð 
Íslands – Rannís 

X X X X - 
1
 

1  Áætlað var að breytingarnar myndu stuðla að fjárhagslegri hagræðingu, aðallega 

vegna niðurlagningu starfa rannsóknarprófessora og lægri stjórnsýslukostnaðar. Erfitt 

er þó að leggja heildstætt mat á fjárhagsleg áhrif breytinganna vegna þess að 

samkvæmt fyrirliggjandi gögnum um þær virðast engar áætlanir hafa verið gerðar. 

Annar minnihluti menntamálanefndar vakti athygli á því að endurskoða þyrfti 

stefnumótun í málaflokknum svo hægt yrði að útfæra stofnanaumhverfið í samræmi 

við það. 

4.10.4 Sameining Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands 

Kennaraháskóli Íslands var sameinaður Háskóla Íslands með gildistöku laga nr. 37/2007 

þann 1. júlí, 2008. Þorgerður K. Gunnarsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra lagði 

frumvarpið fram. Árið 2002 unnu skólarnir athugun á möguleikum nánara samstarfs og 

kom skýrslan; Háskóli Íslands: Aukið samstarf, verkaskipting eða sameining, út úr þeirri 

vinnu. Menntamálaráðherra skipaði síðan nefnd árið 2006 sem kanna átti fýsileika 

sameiningar skólanna. Nefndin skilaði skýrslu (Skilagrein nefndar um fýsileika 

sameiningar Háskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands og tillögun) í apríl, 2006 þar 

sem lagt var til að skólarnir sameinuðust. Ráðherra skipaði þriggja manna starfshóp um 

sameiningu skólanna í ágúst, 2006 sem skilaði skýrslu sinni (Áætlun um sameiningu 

Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands) í nóvember sama ár ásamt tímasettri 

aðgerðaáætlun vegna sameiningarinnar. Af fyrirliggjandi gögnum um sameininguna 

virðist töluverður undirbúningur og samráð hafa farið fram áður en sameining 

háskólanna tók gildi. Starfsmönnum var boðið starf við HÍ en starf rektors KHÍ var lagt 

niður. 
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Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ráð fyrir einhverjum biðlaunakostnaði. 

Eignir og skuldir KHÍ fluttust til HÍ. Tímabundinn kostnaður vegna sameiningarinnar var 

áætlaður um 30 m.kr.151 

Hlutverk og starfsemi 

Skólinn starfar eftir lögum um opinbera háskóla og lögum um háskóla. Hann hefur 

rannsóknar- og kennsluskyldur. 

Markmið 

Stefnt var að hagræðingu í stjórnsýslu og stoðþjónustu skólanna. En fyrst og fremst var 

stefnt að faglegum ávinningi með sameiningunni. Efla átti kennsluna og bæta 

þjónustuna. Sameiningin átti að stuðla að fjölbreyttari námsleiðum en um leið fleiri 

tækifærum til sérhæfingar. Stærri og sterkari háskólastofnun var talin líklegri til að geta 

átt í árangursríku samstarfi við aðrar háskólastofnanir og aðila á alþjóðavísu.152 Tækifæri 

voru til hagræðingar vegna samnýtingar á stoðþjónustu og stjórnsýsluverkefna þar sem 

starfsemi skólanna var keimlík. Talið var að um 75 m.kr. gætu sparast vegna þess.153 

Ástæður breytinga 

Töluverð umræða hafði átt sér stað í undanfara lagasetningarinnar um að styrkja þyrfti 

og efla háskólastigið. Mikil eftirspurn var eftir háskólanámi og háskólastofnunum hafði 

fjölgað. Frá árinu 2002 höfðu hugmyndir að sameiningu skólanna legið fyrir.154 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Sameining 
Kennaraháskóla 

Íslands og Háskóla 
Íslands 

X X X X X 
1
 

                                                      
151

 Frumvarp til laga um sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands. 
http://www.althingi.is/altext/133/s/0519.html 
152

 Sama heimild. 
153

 Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Sigurðar Inga Jóhannssonar um ávinning af sameiningu 
ríkisstofnana. http://www.althingi.is/altext/138/s/0345.html 
154

 Frumvarp til laga um sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands.  
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1  Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum virðist undirbúningur vegna sameiningarinnar hafa 

verið nokkuð vandaður. Gerð var samruna- og kostnaðaráætlun og jafnframt var lagt 

til að ráðist yrði í úttekt á sameiningarferlinu eftir sameiningu. 

Skiptar skoðanir voru um sameininguna. Helsta gagnrýnin kom fram í umsögnum 

félags háskólakennara. Félagið gagnrýndi að upplýsingar lægju ekki fyrir um hvernig 

faggreinum yrði fyrirkomið eftir sameiningu. Einnig var gagnrýnt að markmið væru 

óljós og forsendur fyrir því að hægt yrði að ná þeim voru ekki til staðar. Nefnt var að 

engin almenn opinber umræða um skipan og framtíð kennaramenntunar hefði farið 

fram og því óljóst á hvaða forsendum sameiningin var unnin. 

4.11 Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

4.11.1 Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum  

Stofnunin var sett á fót með gildistöku laga nr. 40/2006 þann 1. september, 2006. Um 

leið voru fimm stofnanir lagðar niður; Íslensk málstöð, Orðabók Háskólans, Stofnun Árna 

Magnússonar á Íslandi, Stofnunar Sigurðar Nordals og Örnefnastofnun Íslands. Hin nýja 

stofnun tók við eignum og skuldbindingum þeirra. Öllum starfsmönnum var boðið starf 

hjá hinni nýju stofnun eða HÍ. 

Menntamálaráðuneyti og Háskóli Íslands höfðu staðið að athugun um sameiningu 

stofnananna um nokkurt skeið. Frumvarpið var unnið af ráðuneytinu, forstöðumönnum 

hinna sameinuðu stofnana og fulltrúa HÍ. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir kostnaði ríkissjóðs vegna 

breytinganna. Hins vegar benti hún á að biðlaunakostnaður gæti orðið einhver.155  

Sameiningin hefur gefið góða raun bæði rekstar- og faglega. Ekki hefur þó farið fram 

sérstök úttekt á henni ennþá. Stofnunin starfrækir starfsstöðvar á þremur stöðum í dag 

og því liggur fjárhagsleg hagræðing ekki fyrir ennþá.156 

Hlutverk og starfsemi 

Stofnunin vinnur að rannsóknum í íslenskum fræðum, miðlar þekkingu og varðveitir 

gögn sem hún hefur yfir höndum.157 

                                                      
155

 Frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða – Árnastofnun. 
http://www.althingi.is/altext/132/s/0363.html 
156

 Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Sigurðar Inga Jóhannssonar um ávinning af sameiningu 
ríkisstofnana.  
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Markmið 

Stefnt var að bæði fjárhagslegum og faglegum ávinningi. Talið var að samnýting tækni, 

þjónustu og stjórnunar myndi lækka rekstrarkostnað. Efla átti rannsóknarstarf, þekkingu 

og upplýsingamiðlun íslenskra fræða.158 

Ástæður breytinga 

Talið var að stærri og öflugri háskólastofnun gæti betur mætt þeim kröfum sem til 

hennar yrðu gerðar. Aðilar sameiningarinnar sáu viss tækifæri í rekstrarlegri 

hagræðingu. Þá helst með lækkun rekstrarkostnaðar vegna sameiginlegrar stjórnsýslu, 

stoðþjónustu og tækni.159 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Stofnun Á. M. í 
íslenskum fræðum  

X X X X 

 

- 
1
 

 

1  Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum virðist kostnaðarmat vegna sameiningarinnar ekki 

hafa legið fyrir. Í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn um ávinning sameininga 

ríkisstofnana er þó fullyrt að sameiningin hafi leitt til bæði fjárhagslegs og faglegs 

ávinnings. 

4.12 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 

4.12.1 Matvælastofnun 

Matvælastofnun hóf formlega starfsemi 1. janúar, 2008 eftir gildistöku laga nr. 

167/2007 um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs 

Íslands. Stofnunin tók yfir verkefni Landbúnaðarstofnunar, matvælasviðs Fiskistofu og 

matvælasviðs Umhverfisstofnunar. Starfsmenn sameinaðra starfseininga var boðið að 

halda störfum sínum. Með endurskipulagningunni jókst verkefnamagn stofnunarinnar 

frá því sem fyrrum Landbúnaðarstofnun hafði, og munaði fyrst og fremst um eftirlit með 
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 Lög um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
http://www.althingi.is/altext/132/s/1448.html 
158

 Frumvarp til laga um Stofnun íslenskra fræða – Árnastofnun.  
159

 Sama heimild. 
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sjávarútvegi. Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir að frumvarpið 

hefði áhrif á útgjöld ríkissjóðs.160 

Fiskistofustjóri gagnrýndi framkvæmd endurskipulagningarinnar í umsögn um 

frumvarpið. Hann gagnrýndi að engar áætlanir lægju fyrir. Hann benti á að engin 

fjárhagsáætlun fyrir hina nýju stofnun lægi fyrir, eða áætlun um hvernig áætlað var að 

takast á við ýmis verkefni sem framundan væru, t.d. innleiðingu hluta matvælalöggjafar 

ESB sem ráðast átti í stuttu eftir sameiningu.161 

Fyrirliggjandi gögn rannsóknarinnar virðast benda til þess að undirbúningi hafi verið 

ábótavant vegna þess að áætlanir virðast ekki hafa verið unnar. Ennfremur benda gögn 

til þess að markmiðssetning hafi verið óljós og að forgangsröðun hafi vantað. Markmið 

virðast heldur ekki hafa verið skilgreind nægilega skýrt og ekki var útlistað hvernig vinna 

ætti að því að ná þeim. 

Hlutverk og starfsemi 

Stofnunin er í raun stofnuð á grunni Landbúnaðarstofnunar. Hún sinnir stjórnsýslu og 

eftirliti á sviði landbúnaðar, sjávarútvegs og neytendaverndar.162 

Markmið 

Stefnt var að aukinni samhæfingu og bættu eftirliti. Ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri 

hreyfingarinnar græns framboðs hafði þá yfirlýstu stefnu að hagræða, einfalda og 

samhæfa stjórnsýsluna. Þessi breyting og ofangreint frumvarp til laga um breytingu á 

ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðsins er liður í þeirri stefnu. 

Stefnt var að því að aðlaga stjórnsýsluna að breyttum tímum og verkefnum, og gera 

ráðuneyti og stofnanir að skilvirkari starfseiningum.163 

Ástæður breytinga 

Endurskipulagningin var liður í stefnu ríkisstjórnarinnar um að hagræða og einfalda 

stjórnsýsluna og færa eðlislík málefni undir sömu yfirstjórn. Með því að setja 

                                                      
160

 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands. 
http://www.althingi.is/altext/135/s/0131.html 
161

 Umsögn fiskistofustjóra um frumvarp til laga vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=135&malnr=130&dbnr=119&nefnd=a 
162

 Matvælastofnun. http://www.mast.is/umlbs/matvaelastofnun 
163

 Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands.  
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Matvælastofnun á fót og færa matvælasvið Fiskistofu og Umhverfisstofnunar til hennar 

voru skyld málefni vistuð hjá einni stofnun.164 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

 

Tilvik 

Betri 
nýting 

fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Matvælastofnun 
1
 - - - - - 

1  Í frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan 

Stjórnarráðs Íslands var lagt til að sett yrði á fót stofnun sem bæri heitið 

Matvælaeftirlitið. Í þinglegri meðferð frumvarpsins var samþykkt að breyta heitinu í 

Matvælastofnun. Fjölmargar breytingar er að finna í frumvarpinu og er lítillega vikið 

að hverri breytingu fyrir sig. Svo virðist sem fáar forsendur séu gefnar í frumvarpinu 

aðrar en þær að breytingarnar ættu að stuðla að hagræðingu, skilvirkni og einföldun 

stjórnsýslunnar sem væri í samræmi við stefnu ríkisstjórnarinnar. Tekið er fram að 

víðtækt samráð hafi verið haft við þær stofnanir sem urðu fyrir áhrifum 

breytinganna. 

Samkvæmt fyrirliggjandi opinberum gögnum rannsóknarinnar virðist 

undirbúningi hafa verið ábótavant og því er erfiðleikum bundið að leggja heildstætt 

mat á breytingarnar. 

4.12.2 Hagþjónusta landbúnaðarins 

Stofnunin var sett á fót með setningu laga nr. 63/1989 um Hagþjónustu landbúnaðarins, 

sem tóku gildi 14. júní, 1989. Stofnunin hóf starfsemi árið 1990 og var staðsett á 

Hvanneyri. Hún var lögð niður frá og með 1. janúar, 2012 með lögum nr. 74/2011 um 

breytingu á lögum um Hagþjónustu landbúnaðarins. Þann 14. apríl, 2010 setti 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á fót starfshóp til að fara yfir starfsemi 

stofnunarinnar og leggja mat á það hvernig hún kæmi landbúnaðinum helst að gagni. 

Starfshópurinn komst að því að starfsemi stofnunarinnar í núverandi mynd kæmi ekki til 

greina. Hann lagði því til að verkefni hennar yrðu færð til ráðuneytisins eða 

Matvælastofnunar og/eða nýrrar „Greiðslustofnunar landbúnaðarins“165 166 LBHÍ tók við 

                                                      
164

 Sama heimild. 
165

 Vísast hér í stofnun sem setja þyrfti á fót yrði Ísland aðildarríki ESB.  
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verkefnum stofnunarinnar. Í lögunum er gert ráð fyrir að ráðherra geti gert samning um 

framkvæmd verkefna stofnunarinnar. Það getur verið Landbúnaðarháskólinn, 

Hagstofan, aðrir háskólar eða aðrir hæfir aðilar.167 

Samkvæmt gögnum um niðurlagningu stofnunarinnar virðist hafa vantað upp á 

undirbúning. Engar áætlanir er að finna í opinberum gögnum um fyrirkomulag eða 

kostnað þeirra verkefna sem Hagþjónustan sinnti áður en breytingarnar áttu sér stað. 

Svo virðist samkvæmt gögnum, að engar forsendur hafi verið gefnar eða skilgreiningar 

settar fram, til að vinna að markmiðum breytinganna um hagræðingu og aukna 

skilvirkni, heldur virðist einungis hafa verið gert ráð fyrir því í frumvarpinu að LBHÍ tæki 

við flestum verkefnum stofnunarinnar. 

Hlutverk og starfsemi 

Stofnunin hafði það hlutverk að annast hagrannsóknir í landbúnaði sem nýtast bændum 

til leiðbeiningar og eru gagnleg stjórnvöldum við stefnumótun og ákvarðanatöku.168 

Markmið 

Markmið þess að leggja stofnunina niður voru fyrst og fremst hagræðing. Stöðugildi 

voru eingungis 2,9. Stefnt var að því að ná fram aukinni skilvirkni, hagræðingu og 

samlegðaráhrifum með því að leggja stofnunina niður og færa verkefnin annað. 

Ástæður breytinga 

Starfshópur ráðherra benti á að núverandi fyrirkomulag „væri tæplega kostur í 

stöðunni“. Stofnunin hafði átt við fjárhagslega erfiðleika að glíma undanfarin ár. Minnst 

er á í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 74/2011 að minnkandi fjárheimildir 

stofnunarinnar vofi yfir og að óvissa sé um sértekjur. Stærsti liður sérteknanna var 

framlög vegna samnings við ráðuneytið um umsjón með lögbýlaskrá. Ekki stóð til að 

framlengja þann samning svo stofnunin yrði af stórum hluta sértekna sinna. Til að 

stofnunin héldi áfram starfi í óbreyttri mynd þurfti því innspýtingu fjár af fjárlögum, en 

slíkt var ekki í bígerð. 

                                                                                                                                                              
166

 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 63/1989, 99/1993, 80/2004 og 103/2002. 
http://www.althingi.is/altext/139/s/0964.html 
167

 Lög um breyting á lögum nr. 63/1989, 99/1993, 80/2004 og 103/2002. 
http://www.althingi.is/altext/139/s/1765.html 
168

 Lög um hagþjónustu landbúnaðarins. http://www.althingi.is/altext/111/s/1302.html  
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Gert var ráð fyrir 24,8 m.kr. greiðslu til stofnunarinnar á fjárlögum 2012. Kostnaður 

vegna starfslokasamninga gat numið um 13 m.kr. Gera þurfti þó ráð fyrir kostnaði vegna 

útvistunar verkefna stofnunarinnar og samningskostnaði. Fjárlagaskrifstofa gerði ráð 

fyrir að eitthvað hagræði gæti skapast til framtíðar vegna niðurlagningar 

stofnunarinnar.169 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Hagþjónusta 
landbúnaðarins 

1
 

- - - - -  

1  Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum virðast engar áætlanir hafa verið gerðar um 

fyrirkomulag eða kostnað þeirra verkefna sem Hagþjónustan sinnti áður en 

breytingarnar voru gerðar. Samkvæmt umsögnum um lagafrumvarp það er fól í sér 

niðurlagningu Hagþjónustunnar virðist þó hafa ríkt sátt um aðgerðina. 

4.13 Velferðarráðuneyti 

4.13.1 Heilbrigðisstofnanir og heilsugæslur 

Mikil gróska hefur verið í sameiningum heilbrigðisstofnana og heilsugæslna um land allt 

síðasta áratuginn. Ómögulegt er að fara yfir hverja sameiningu fyrir sig og verður því 

farið almennt yfir þær allar þar sem svipuð markmið og ástæður lágu að baki þeim. Með 

gildistöku laga nr. 140/1996 um breytingu á lögum um heilbrigðisþjónustu var ráðherra í 

fyrsta sinn heimilt að sameina heilbrigðisstofnanir með reglugerð. Sú breyting varð á, 

með nýjum lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, að ráðherra var skylt að hafa 

samráð við hlutaðeigandi sveitarfélög og Samband íslenskra sveitarfélaga við setningu 

slíkrar reglugerðar. Samráðsskylda ráðherra við hagsmunaaðila var leidd í lög. Landinu 

er skipt í heilbrigðisumdæmi með reglugerð ráðherra. Honum er heimilt að sameina 

heilbrigðisstofnanir innan hvers umdæmis að höfðu fyrrgreindu samráði.170 

Listi yfir starfandi heilbrigðisstofnanir (12 talsins) árið 2011, og hvaða sameiningar 

áttu sér stað: 

                                                      
169

 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 63/1989, 99/1993, 80/2004 og 103/2002.   
170

 Lög um heilbrigðisþjónustu. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html 
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 Heilbrigðisstofnun Austurlands. Árið 1999 sameinuðust heilbrigðisstofnanir á 

Austurlandi í eina stofnun. Þetta voru heilbrigðisstofnanirnar á Bakkafirði, 

Vopnafirði, Borgarfirði eystri, Seyðisfirði, Neskaupsstað, Eskifirði, Fáskrúðsfirði, 

Breiðdalsvík og Djúpavogi. Hin nýja stofnun tók einnig við rekstri sjúkrahúsanna á 

Egilsstöðum, Seyðisfirði og á Neskaupsstað, átta heilsugæslna og fjögurra 

heilsugæslusela og húkrunarheimilisins Sundabúð á Vopnafirði. Árið 2007 tók 

stofnunin við rekstri dvalarheimilisins Helgafells á Djúpavogi. Þegar stofnunin var 

sett á fót var stjórnarformaður settur og honum falið að sjá um framkvæmdina. 

Samkvæmt gögnum virðast engar áætlanir hafa verið gerðar vegna 

sameiningarinnar. Ráðuneytið kallaði ekki eftir því. Vel virðist þó hafa verið 

staðið að samráði við helstu hagsmunaaðila og íbúa á svæðinu.171 

 Heilbrigðisstofnunin Blönduósi. Árið 1998 voru Sjúkrahús Austur-Húnvetninga og 

Heilsugæslan á Blönduósi sameinuð í Heilbrigðisstofnunina Blönduósi.172 

 Heilbrigðisstofnun Suðurlands var sett á fót með sameiningu átta 

heilsugæslustöðva og eins sjúkrahúss á Selfossi árið 2004. Heilsugæslustöðvarnar 

eru á Hellu, Hveragerði, Hvolsvelli, Kirkjubæjarklaustri, Laugarási, Selfossi, Vík í 

Mýrdal og Þorlákshöfn. 

 Heilbrigðisstofnun Suðurnesja. 

 Heilbrigðisstofnunin Vestmannaeyjum. 

 Heilbrigðisstofnunin Sauðárkróki. 

 Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði. 

 Heilbrigðisstofnun Suðausturlands. 

 Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. Heilsugæslustöðvar eru á Húsavík, Þórshöfn, 

Raufarhöfn, Kópaskeri, Reykjahlíð og Laugum. 

 Heilbrigðisstofnunin Fjallabyggð varð til við sameiningu Heilbrigðisstofnunar 

Siglufjarðar og Heilsugæslustöðvar Ólafsfjarðar frá 1. janúar, 2010.173 

                                                      
171

 Ríkisendurskoðun, „Heilbrigðisstofnun Austurlands.“ Stjórnsýsluúttekt, febrúar, 2009. 
http://www.rikisend.is/skyrslur-radad-eftir-malaflokkum/heilbrigdismal.html 
172

 Ríkisendurskoðun, „Heilbrigðisstofnunin á Blönduósi.“ Stjórnsýsluúttekt, ágúst, 2005. Bls. 19. 
http://www.rikisend.is/skyrslur-radad-eftir-malaflokkum/heilbrigdismal.html 
173

 Opnun Héðinsfjarðarganga 2. október 2010 auðvelduðu til muna samgöngur milli kaupstaðanna og 
auðvelduðu möguleika til hagræðingar og samlegðaráhrifa.  
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 Heilbrigðisstofnun Vestfjarða varð til við sameiningu Heilbrigðisstofnunar 

Ísafjarðarbæjar og Heilbrigðisstofnunar Bolungarvíkur frá 1. janúar, 2009. 

 Heilbrigðisstofnun Vesturlands varð til við sameiningu Heilsugæslu og sjúkrahúss  

Akraness, St. Franciskuspítalans og Heilsugæslustöðvarinnar í Stykkishólmi, 

heilsugæslustöðvanna í Borgarnesi, Grundarfirði, Ólafsvík og Búðardal, 

Heilbrigðisstofnunarinnar á Hvammstanga og Heilbrigðisstofnunarinnar á 

Hólmavík frá 1. janúar, 2010.174 

Þann 1. janúar, 2006 tók gildi sameining heilsugæslustöðva á höfuðborgarsvæðinu í 

eina stofnun sem ber heitið; Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins. Þær stofnanir sem féllu 

undir sameininguna voru Heilsugæslan í Reykjavík, Heilsuverndarstöðin í Reykjavík, 

Heilsugæslan í Kópavogi, Heilsugæslustöðin Seltjarnarnesi, Heilsugæslustöðin 

Mosfellsbæ, Heilsugæslustöðin Hafnarfirði og Heilsugæslustöðin Garðabæ. Seinna komu 

Heilsugæslan Glæsibæ, Heilsugæslan Fjörður, Heilsugæslan Efra-Breiðholti, 

Heilsugæslan Efstaleiti, Heilsugæslan Grafarvogi, Heilsugæslan Hlíðum, Heilsugæslan 

Kópavogi – Hamraborg og Hvammi, Heilsugæslan Mjódd, Heilsugæslan Sólvangi, 

Heilsugæslan Árbæ, Heilsugæslan Lágmúla, Heilsugæslan Miðbæ og Heilsugæslan 

Salahverfi.175 176 

St. Jósefsspítali Hafnarfirði og Sólvangur Hafnarfirði voru sameinaðir í eina stofnun 

1. janúar, 2006 undir heitinu; St. Jósefsspítali, Sólvangur.177 Fyrst var hugað að 

sameiningu þeirra árið 1994 en það var ekki fyrr en árið 2005 að ráðherra tók ákvörðun 

um sameininguna. Þær voru í framhaldinu reknar sem heildstæð stofnun, með 

sameiginlegt bókhald og á sama fjárlagalið, en á sitthvorum staðnum. Ríkisendurskoðun 

telur að verulega hafi skort á undirbúning og framkvæmd sameiningarinnar en telur þó 

jafnframt að stofnunin starfi með faglegum hætti. Engar áætlanir voru gerðar varðandi 

sameininguna og engin markmið sett. Ríkisendurskoðun telur að jafnvel hefði mátt 

halda stofnununum aðskildum en auka samvinnu þeirra á milli. Rekstrarstaða þeirra 

                                                      
174

 Velferðarráðuneytið, heilbrigðisstofnanir. 
http://www.velferdarraduneyti.is/hbr/stofnanir/sjukrahus_og_heilbrigdisstofnanir/nr/30242 
175

 Heilsugæslan, „Ársskýrsla heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fyrir árið 2006,“ 
http://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2312 
176

 Velferðarráðuneytið, heilsugæslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu. 
http://www.velferdarraduneyti.is/hbr/stofnanir/heilsugaeslan/nr/31454 
177

 Reglugerð um sameiningu heilbrigðisstofnana, nr. 605/2008.  Reglugerðasafn. (Felld brott með rg. nr. 
076/2011). http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/608-2005 
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hafði verið slæm fyrir sameiningu. Helsta tillaga Ríkisendurskoðunar til úrbóta var gerð 

árangursstjórnunarsamnings við stofnunina en slíkur samningur hafði ekki verið 

gerður.178 

Með reglugerð 76/2011179 sem tók gildi 1. febrúar, 2011 var St. Jósefsspítali 

sameinaður Landspítala og Sólvangur gerður að sjálfstæðri stofnun. Sex manna 

verkefnisstjórn var skipuð til að móta tillögur um fyrirkomulag sameiningar St. 

Jósefsspítala og Landspítala.180 Flest verkefni St. Jósefsspítala voru flutt til Landspítala.181 

Hlutverk og starfsemi 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu er heilbrigðisstofnun skilgreind sem stofnun sem veitir 

heilbrigðisþjónustu. Ennfremur er skylt að reka a.m.k. eina heilbrigðisstofnun í hverju 

heilbrigðisumdæmi. Heilsugæsla er skilgreind sem almennar lækningar, hjúkrun, 

heilsuvernd og bráða- og slysamóttaka.182 

Markmið 

Fagleg sjónarmið fremur en fjárhagsleg, réðu úrslitum um ákvarðanir um sameiningar 

heilbrigðisstofnana. Að mati heilbrigðisráðuneytis hafa þær skilað traustari og 

fjölbreyttari stofnunum sem eru færar um að veita bætta og aukna sérhæfða þjónustu. 

Samlegðaráhrifa gætti vegna betri nýtingar starfsfólks. Starf þeirra varð markvissara og 

faglegra. 

Meginmarkmið sameininga heilsugæslna höfuðborgarsvæðisins voru að bæta og 

samræma þjónustuna með aukinni skilvirkni og hagkvæmni. Ráðist var í að sameina 

sjúkraskrár með rafrænum hætti og var það liður í bættri þjónustu heilsugæslnanna.183 

Sameiningin átti einnig að leiða til aukinnar hagræðingar og sparnaðar í rekstri húsnæðis 

                                                      
178

 Ríkisendurskoðun, „St. Jósefsspítali – Sólvangur,“ Stjórnsýsluúttekt, nóvember, 2007. 
http://www.rikisend.is/skyrslur-radad-eftir-malaflokkum/heilbrigdismal.html  
179

 Reglugerð um sameiningu St. Jósefsspítala og Landspítala, nr. 076/2011. Reglugerðasafn. 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/076-2011 
180

 Verkefnisstjórn um sameiningu Landspítala og St. Jósefsspítala, „Tillögur verkefnisstjórnar um 
framvindu og fyrirkomulag við sameiningu Landspítala og St. Jósefsspítala,“ 24. janúar, 2011. 
http://www.velferdarraduneyti.is/media/frettir2011/2_jan2011_Minnisblad_um_sameiningu_LSH_og_St.
Jo.pdf 
181

 Velferðarráðuneytið, „Sameining St. Jósefsspítala og Landspítala,“ 31. janúar, 2011. 
http://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/32566 
182

 Lög um heilbrigðisþjónustu. 
183

 Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Sigurðar Inga Jóhannssonar um ávinning við sameiningu 
ríkisstofnana. 



  

99 

 

og stoðþjónustu. Fram kemur í ársskýrslu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins frá árinu 

2010 að vinna tillögugerðar vegna sameiningar heilsugæslna á höfuðborgarsvæðinu hafi 

verið ábótavant vegna lítils tímasvigrúms frá ráðherra.184 

Ástæður breytinga 

Aðalástæðan fyrir sameiningu heilsugæslna höfuðborgarsvæðisins var að gætt hafði 

misræmis í þjónustu milli þeirra. Samræmingar var þörf, ekki síst vegna aukins samstarfs 

við Landspítalann. Þörf var á samræmingu vinnubragða, bættri og staðlaðri þjónustu. 

Hið sama var uppi á teningnum varðandi sameiningu heilbrigðisstofnana. Þjónustuna 

þurfti að bæta, auka framboð hennar og sérhæfingu. Það var unnt að gera með 

samræmingu og sameiningum.185 

Fyrirliggjandi gögn virðast benda til að undirbúningur sameininga hafi verið misjafn 

og á stundum virðist hann hafa verið ófullnægjandi. Samráð við hagsmunaaðila virðist 

þó hafa verið gott í flestum tilvikum. 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Heilbrigðisstofnanir 
og heilsugæslur 

- 
1
 X X X - 

1
 

1  Fremur var stefnt að faglegum ávinningi en fjárhagslegum, þegar heilbrigðisstofnanir 

og heilsugæslur voru sameinaðar. Í stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á 

Heilbrigðisstofnun Austurlands (HSA), sem heimfæra má upp á sameiningar annarra 

heilbrigðisstofnana kom fram að töluverður faglegur ávinningur hefði hlotist af 

sameiningunni. Ríkisendurskoðun gagnrýndi þó undirbúning sameiningarinnar og 

benti á að vantað hefði áætlanir vegna hennar, til dæmis samruna- og 

kostnaðaráætlun. Betur hefði farið á því að ráðuneytið hefði hlutast til um að slíkar 

áætlanir yrðu unnar í samráði við stofnanir á svæðinu sem sameina átti. Þannig hefði 

getað farið saman þekking á verkefna- og breytingastjórnun ráðuneytis og þekking 

heimamanna á staðbundnum aðstæðum. 

                                                      
184

 Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, „Ársskýrsla 2010,“ maí, 2010. Ritstj. Elín Eiríksdóttir. 
http://www.heilsugaeslan.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6171 Bls. 4.  
185

 Svar fjármálaráðherra við fyrirspurn Sigurðar Inga Jóhannssonar um ávinning við sameiningu 
ríkisstofnana. 
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4.14 Viðskiptaráðuneyti 

4.14.1 Neytendastofa og talsmaður neytenda 

Með lögum nr. 62/2005 sem tóku gildi í maí, 2005 var tveimur nýjum stofnunum komið 

á fót, Neytendastofu og embætti talsmanns neytenda. Þær eru svipaðar og hafa með sér 

töluvert samstarf og því verður fjallað um þær í einu lagi. Stofnanirnar heyra undir 

innanríkisráðuneyti. 

Neytendastofa tók að sér hluta af verkefnum fyrrum Samkeppnisstofnunar, nánar 

tiltekið eftirliti með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins. Hluti 

Samkeppnisstofnunar var lagður niður um leið og lög nr. 62/2005 tóku gildi. Einnig tók 

stofnunin við verkefnum fyrrum Löggildingarstofu sem lögð var niður um leið og lög nr. 

62/2005 tóku gildi. Breytingarnar voru hluti af endurskoðun íslensks viðskiptaumhverfis 

og neytendamála. Áfrýjunarnefnd neytendamála var sett á fót sem tekur við kærðum 

ákvörðunum Neytendastofu. 

Sú ákvörðun að setja þessar stofnanir á laggirnar og ráðast í endurskoðun íslensks 

viðskiptaumhverfis er að hluta til byggt á skýrslu nefndar um stefnumótun íslensks 

viðskiptaumhverfis.186 Nefndina skipaði þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra, 

Valgerður Sverrisdóttir. Áður hafði komið fram í nefndaráliti nefndar sem 

viðskiptaráðherra skipaði árið 1998 að ráðherra skipaði starfshóp sem kanna ætti 

stofnun embættis talsmanns neytenda.187 

Minnihlutar efnahags- og viðskiptanefndar lýstu yfir áhyggjum af litlu fjármagni sem 

Neytendastofa og talsmaður neytenda hefðu úr að spila. Þeir töldu að það væri ekki 

nægt til stofnanirnar gætu sinnt lögbundnu eftirliti með fullnægjandi hætti. Í umsögnum 

og nefndarálitum var einnig gagnrýnt að stefnumótun á sviði neytendamála yrði í 

höndum Neytendastofu. Eðlilegra var talið að slík vinna yrði í höndum ráðuneytis eða 

Alþingis. Umsagnaraðilar töldu einnig að embætti talsmanns neytenda væri útfært með 

þeim hætti að embættið yrði fjárhagslega ósjálfstætt og of háð starfsemi 

Neytendastofu. 

                                                      
186

 Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, „Íslenskt viðskiptaumhverfi,“ Nefndarálit, september, 2004. 
http://www.efnahagsraduneyti.is/media/Acrobat/Islenskt_vidskiptaumhverfi2004.pdf 
187

 Frumvarp til laga um Neytendastofu og talsmann neytenda. 
http://www.althingi.is/altext/131/s/0885.html 
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Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk Neytendastofu er að hafa eftirlit með öryggi og réttindum neytenda í 

viðskiptum. Stofnunin hefur umsjón með upplýsingamiðlun til aðila á markaði og sér til 

þess að þeim sé kunnugt um réttindi og skyldur gagnvart neytendum.188 

Hlutverk talsmanns neytenda er svipað hlutverki Neytendastofu. Talsmaður stendur 

vörð um réttindi neytenda, kynnir þeim lög og reglur um neytendamál og vinnur að 

úrbótum á því sviði.189 

Markmið 

Meginmarkmiðið var að auka neytendavernd og koma eftirliti með neytendamálum fyrir 

á einum stað, hjá Neytendastofu. Stofnunin er stjórnvald og tekur stjórnvaldsákvarðanir 

en það gerir talsmaður ekki. Hann tekur við kvörtunum, bregst við og kynnir rétt 

neytenda. Talsmaður er sjálfstæður í störfum sínum en nýtir starfsmenn Neytendastofu 

sér til aðstoðar við störf. Ætla má að tilfærsla verkefna til Neytendastofu hafi leitt til 

samræmdari vinnubragða vegna þess að tökur stjórnvaldsákvarðana voru færðar á einn 

stað. Neytendum var einnig færð sú réttarbót að geta áfrýjað ákvörðunum til 

áfrýjunarnefndar. Það var ekki mögulegt þegar Löggildingarstofa starfaði.190 Neytendur 

fengu með lögunum embætti talsmanns neytenda sem tekur við kvörtunum og bregst 

við líkt og umboðsmaður Alþingis. Það er í samræmi við viðhorf Norðurlandanna í þessu 

tilliti sem farið hafa þessa leið.191 

Ástæða breytinga 

Breytingarnar voru hluti af endurskoðun neytendamála og íslensks viðskiptaumhverfis. 

Nefnd um stefnmótun íslensk viðskiptaumhverfis var meðal annars ætlað að skoða 

hvernig hægt var að bregðast við aukinni samþjöppun í íslensku viðskiptalífi. Í því tilliti 

átti hún að skoða hvernig þróa ætti regluumhverfið með það að markmiði að auka 

traust og skilvirkni viðskiptalífsins.192 

  

                                                      
188

 Neytendastofa, hlutverk. http://www.neytendastofa.is/Forsida/Um-Neytendastofu/Hlutverk 
189

 Talsmaður neytenda, embættið. http://www.tn.is/pages/44 
190

 Frumvarp til laga um Neytendastofu og talsmann neytenda. 
191

 Sama heimild. 
192

 Efnahags- og viðskiptaráðuneytið. (2004) „Íslenskt viðskiptaumhverfi,“ 
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Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Neytendastofa og 
talsmaður 
neytenda 

1
 

- X - X -  

1  Fjárlagaskrifstofa taldi út frá kostnaðarmati vegna breytinganna, að í heild myndu 

þær auka rekstrarkostnað ríkissjóðs um 14,5 m.kr. á ári. Kostnaður vegna flutnings á 

starfseminni var talinn 2 m.kr. Fram kom í nefndarálitum tveggja minnihluta 

efnahags- og viðskiptanefndar og í umsögnum umsagnaraðila um frumvarpið, að 

breytingarnar væru óljósar og ekki nægilega undirbúnar. Helst var sett út á umgjörð 

embættis talsmanns neytenda sem umsagnaraðilar töldu hafa litlar valdheimildir 

miðað við sambærileg embætti á Norðurlöndunum. Einnig töldu umsagnaraðilar að 

embættið væri fjárhagslega ósjálfstætt og óeðlilega háð Neytendastofu. Minnihlutar 

efnahags- og viðskiptanefndar lýstu einnig áhyggjum af litlu fjármagni sem 

Neytendastofa og talsmaður neytenda hefðu úr að spila. Í umsögn minnti BSRB á 

áður illa ígrundaðar breytingar á umsjón með rafmagnseftirliti. Neytendasamtökin 

bentu á í umsögn að engin haldbær rök lægju að baki því að flytja svo sérhæft eftirlit 

til Neytendastofu. 

Í umsögnum og nefndarálitum var einnig gagnrýnt að Neytendastofa skyldi vinna 

að stefnumótun neytendamála. Það töldu aðilar ekki eðlilegt og bentu á að slík vinna 

ætti fremur að vera í höndum Alþingis eða viðeigandi ráðuneytis.193 194 195 196 

4.14.2 Samkeppniseftirlitið 

Stofnunin hóf starfsemi 1. júlí, 2005 í kjölfar gildistöku samkeppnislaga nr. 44/2005 og 

brottfall samkeppnislaga nr. 8/1993. Um leið voru Samkeppnisstofnun og 

samkeppnisráð lögð niður. Stofnunin er sjálfstæð með þriggja manna stjórn en heyrir 

undir efnahags- og viðskiptaráðuneyti. Tillögur nefndar um stefnumótun íslensks 

                                                      
193

 Umsögn BSRB um frumvarp laga um Neytendastofu og talsmann neytenda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=131&malnr=592&dbnr=1456&nefnd=ev 
194

 Umsögn Neytendasamtakanna um frumvarp laga um Neytendastofu og talsmann neytenda. 
http://www.althingi.is/pdf/umsogn.php4?lthing=131&malnr=592&dbnr=1230&nefnd=ev 
195

 Nefndarálit frá 2. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar um frv. til laga um Neytendastofu og 
talsmann neytenda. http://www.althingi.is/altext/131/s/1342.html 
196

 Nefndarálit frá 1. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar um frv. til laga um Neytendastofu og 
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viðskiptaumhverfis sem þáverandi viðskiptaráðherra Valgerður Sverrisdóttir skipaði, 

voru hafðar að leiðarljósi við útfærslu regluumhverfis Samkeppniseftirlitsins. 

Gert var ráð fyrir 60 m.kr. framlagi til stofnunarinnar vegna lagabreytinga. Fjölgun 

sérfræðinga um sjö skipti þar mestu máli.197 

Hlutverk og starfsemi 

Stofnunin er eftirlitsstofnun og hefur eftirlit með aðilum á markaði. Hún getur tekið 

stjórnvaldsákvarðanir um aðgerðir gegn fyrirtækjum sem uppvís verða að 

samkeppnishamlandi hegðun á markaði. Hún hefur eftirlit með hluta EES-samningsins 

og sker úr um undanþágur frá samkeppnislögum. Hún gegnir einnig því mikilvæga 

hlutverki að gæta að því að opinberir aðilar hamli ekki samkeppni á markaði.198 

Markmið 

Markmiðið með því að setja Samkeppniseftirlitið á fót og leggja Samkeppnisstofnun 

niður var að vinna að verkefnum með faglegri hætti og auka skilvirkni. Starfsfólki var 

fjölgað til að mæta því markmiði. Þriggja manna stjórn var sett yfir Samkeppniseftirlitið 

og stærri ákvarðanir skyldi bera undir hana. Með því er stuðlað að faglegri starfsháttum. 

Sjálfstæði stofnunarinnar var tryggt í lögum og forstjóri er ráðinn af stjórn.199 

Ástæður breytinga 

Helstu ástæður breytinga á samkeppnislöggjöfinni voru breytingar á samkeppnisreglum 

ESB. Ísland hefur horft til þeirra reglna sem fyrirmyndar, enda nauðsynlegt vegna EES-

samningsins. Tvær ESB-reglugerðir voru innleiddar samfara lagasetningunni. Þær hafa 

það að markmiði að færa samkeppniseftirlit frá miðlægri stjórnun ESB til 

aðildarríkjanna. Norðurlöndin höfðu ráðist í heildarendurskoðun samkeppnislöggjafa 

sinna nokkru áður og tímabært þótti að ráðast í þessa endurskoðun á Íslandi vegna 

breytts fyrirkomulags sem endurspeglast í inntaki ESB-reglugerðanna. 

Borið hafði á því að Samkeppnisstofnun ætti í erfiðleikum með að sinna hlutverki 

sínu með fullnægjandi hætti vegna skorts á mannafla. Stór mál biðu rannsóknar en ekki 
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 Frumvarp til samkeppnislaga. http://www.althingi.is/altext/131/s/0883.html 
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 Samkeppnislög. http://www.althingi.is/lagas/nuna/2005044.html 
199

 Frumvarp til samkeppnislaga. 
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var nægilegur fjöldi starfsfólks til staðar, svo hægt væri að sinna þeim með fullnægjandi 

hætti og bitnaði það á málsmeðferð.200 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Samkeppniseftirlitið  - 
1
 X X X X 

1  Breytingunum í heild var ætlað að taka mið af reglum ESB á sviði samkeppnismála og 

stuðla að faglegri og skilvirkari stjórnsýslu samkeppnismála. Samkvæmt gögnum 

virðist faglegur undirbúningur hafa verið góður. Frumvarpið var byggt á niðurstöðum 

nefndar um stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis sem kom út árið 2004 í 

skýrslunni: Íslenskt viðskiptaumhverfi. 

Samkvæmt kostnaðarmati var áætlað að breytingarnar myndu leiða til aukins 

kostnaðar ríkissjóðs að upphæð 60 m.kr. og skiptist milli áranna 2005 og 2006. 

4.15 Umhverfisráðuneyti 

4.15.1 Umhverfisstofnun 

Umhverfisstofnun var sett á fót með lögum nr. 90/2002 um Umhverfisstofnun sem tóku 

gildi 1. janúar, 2003. Samhliða voru verkefni Hollustuverndar ríkisins, Náttúruverndar 

ríkisins, embætti veiðistjóra og starfsemi hreindýraráðs færð undir starfsemi 

stofnunarinnar og fyrrgreindar stofnanir og ráð lagðar niður. Rannsóknarstofa á vegum 

Hollustuverndar ríkisins varð að sjálfstæðri rekstrareiningu innan Umhverfisstofnunar. 

Umhverfisstofnun heyrir undir umhverfisráðherra. 

Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ekki ráð fyrir teljandi kostnaði vegna 

sameiningarinnar, ef frá er talið hugsanleg nýting biðlaunaréttar starfsmanna. 

Fjárlagaskrifstofa taldi einnig að sameinuð stofnun yrði betur í stakk búin að mæta 

útgjöldum.201 

Til undirbúnings gildistöku laganna voru forstjórar Hollustuverndar, Náttúruverndar 

og veiðistjóraembættisins skipaðir í nefnd, ásamt fulltrúa umhverfisráðuneytis, eftir að 

lögin voru sett. Hópurinn hafði samráð við hreindýraráð og dýraverndarráð. Forstjóri tók 
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 Sama heimild. 
201

 Frumvarp til laga um Umhverfisstofnun. http://www.althingi.is/altext/127/s/1170.html 
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til starfa áður en stofnunin var sett á fót til að vinna að undirbúningi. Samkvæmt 

gögnum rannsóknarinnar virðist ekki hafa verið haft samráð við starfsfólk þeirra 

stofnana sem sameinaðar voru, hvorki við hugmyndavinnu né við gerð frumvarpsins. 

 Ríkisendurskoðun benti á í stjórnsýsluúttekt frá árinu 2006 að skynsamlegt hefði 

verið að einfalda framkvæmd þeirrar löggjafar sem liggur til grundvallar starfsemi 

stofnunarinnar. Jafnvel hefði mátt íhuga að setja nýja heildstæða löggjöf um stofnunina. 

Ríkisendurskoðun taldi einnig að sameiningin hafi ekki orðið til þess að styrkja og 

einfalda stjórnsýsluna. Þörf var á betri nýtingu starfsfólks og samþættingu vinnubragða. 

Borið hafði á því að erindi hlytu seina afgreiðslu. Ríkisendurskoðun taldi þörf á 

forgangsröðun og hagræðingu. Jafnframt taldi hún á að breytingarnar hefðu ekki leitt til  

merkjandi faglegs eða fjárhagslegs ávinnings.202 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk stofnunarinnar er að stuðla að velferð almennings. Hún leggur áherslu á að 

framfylgja markmiðum ýmissa laga um sjálfbæra nýtingu auðlinda og heilbrigt 

umhverfi.203 Verkefni stofnunarinnar taka mið af fjölda laga og reglugerða. 

Markmið 

Stefnt var að einföldun stjórnsýslu umhverfismála. Meginmarkmiðin voru að styrkja og 

efla stjórnsýsluna. Einnig var stefnt að aukinni skilvirkni, samþættingu vinnubragða, 

hagkvæmni í rekstri, faglegri vinnubrögðum og auknu réttaröryggi.204 

Ástæður breytinga 

Kominn var tími á endurskipulagningu stofnanakerfis umhverfisráðuneytis. Einfalda 

þurfti stjórnsýsluna. Breyttir tímar og aðstæður kölluðu á breytingar. Samræma þurfti 

framkvæmd heilbrigðiseftirlits í landinu og láta hana í hendur einnar stofnunar. Einnig 

þurfti að sameina þá stjórnsýslu sem fór með mengunarvarnir, hollustuhætti, 

náttúruvernd, dýravernd og stýringu á stofnum villtra dýra. Sameiningin átti að stuðla 

að því að stjórnsýsla og eftirlit umhverfismála yrði á einum stað og auðvelda 

                                                      
202

 Ríkisendurskoðun, „Umhverfisstofnun,“ Stjórnsýsluúttekt, september, 2006. 
http://www.rikisend.is/skyrslur-radad-eftir-malaflokkum/umhverfismal.html 
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 Frumvarp til laga um Umhverfisstofnun. 
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 Sama heimild. 
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stjórnvöldum að framfylgja stefnu löggjafans, alþjóðlegum samningum og sáttmálum á 

sviði umhverfismála sem Ísland er aðili að.205 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

 

Tilvik 

Betri 
nýting 

fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Umhverfisstofnun 
1
 - - - - - 

1  Ríkisendurskoðun átaldi undirbúninginn í stjórnsýsluúttekt og taldi sameininguna ekki 

hafa orðið til þess að styrkja eða einfalda stjórnsýslu umhverfismála. Einnig taldi hún 

að ekki væri hægt að benda á merkjanlegan faglegan né fjárhagslegan ávinning. Ekki 

hafði tekist að samhæfa störf einstakra sviða stofnunarinnar eftir sameiningu. Koma 

þurfti upp verkbókhaldi hjá Umhverfisstofnun til að stuðla að aukinni hagræðingu og 

skýrri forgangsröðun. Ríkisendurskoðun taldi einnig að stofnunin hefði mátt nýta 

fjárveitingar sínar betur og mátti að hluta rekja það til skorts á skýrri forgangsröðun. 

Sameiningin stuðlaði að bættri nýtingu þekkingar en gera má betur í þeim efnum. 

Ríkisendurskoðun benti á að stofnunin svaraði erindum seint í sumum tilvikum og að 

koma þyrfti upp samræmdri stjórnsýsluframkvæmd varðandi heilbrigðiseftirlit 

sveitarfélaga. 

4.15.2 Mannvirkjastofnun 

Mannvirkjastofnun hóf starfsemi 1. janúar, 2011 við gildistöku laga nr. 160/2010 um 

mannvirki. Stofnunin tók við byggingarmálum frá Skipulagsstofnun og 

brunavarnamálum frá Brunamálastofnun. Brunamálastofnun var jafnframt lögð niður. 

Lög um mannvirki eru hluti af heildarendurskoðun skipulags- og byggingarlaga og 

brunavarnalaga. Undirbúning hennar má rekja allt til ársins 2002. Stefnt var að því að 

setja á fót stofnun sem sæi um byggingarmál og brunavarnir. Einfalda átti framkvæmd 

laganna. Eftir víðtækt samráð, nefndastarf og kynningar sem tóku nokkur ár voru sett 

skipulagslög nr. 123/2010 annars vegar, og umrædd lög um mannvirki nr. 160/2010 hins 

vegar. Lög nr. 161/2010 um breyting á lögum um brunarvarnir nr. 75/2000 voru einnig 

samþykkt. Frumvarp til laga um mannvirki var flutt á 133, 135 og 138. löggjafarþingi en 
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hlaut ekki afgreiðslu fyrr en á 139. löggjafarþingi. Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis 

reiknaði með um 100. m.kr. aukningu útgjalda ríkissjóðs í kjölfar lagasetningarinnar. 

Ákveðið var að innheimta sérstakt byggingaröryggisgjald til að fjármagna starfsemi 

stofnunarinnar. Það var nýtt heiti yfir brunavarnagjald sem innheimt var áður.206 Í 

frumvarpi til laga um mannvirki var gert ráð fyrir að stofnunin myndi bera heitið 

Byggingastofnun. En umhverfisnefnd lagði fram tillögu að stofnunin bæri heitið 

Mannvirkjastofnun og var það samþykkt.207 

Hlutverk og starfsemi 

Starfsemi Mannvirkjastofnunar skiptist í þrjú meginsvið: byggingamál, rafmagnsöryggi 

og slökkvilið. Hlutverk hennar er að samræma starfsemi slökkviliða og hafa umsjón með 

rafmagnsöryggismálum ásamt því að samræma bygginga- og eldvarnaeftirlit. Stofnunin 

er eftirlits- og stjórnsýslustofnun og rekur rafrænt gagnasafn um gerð mannvirkja. Hún 

fer með aðgengismál og rannsókn á tjónum bygginga. Stofnuninni er einnig skylt að reka 

brunamálaskóla.208 

Markmið 

Stefnt var að faglegri vinnu við undirbúning mannvirkjagerðar. Einnig var stefnt að 

faglegu og markvissu eftirliti en þó átti að gæta þess að kostnaður þess færi ekki fram úr 

hófi og að hannað yrði einfalt og samræmt eftirlitskerfi fyrir landið allt.209 

Ástæður breytinga 

Byggingaeftirlit sveitarfélaganna hafði ekki getað leitað til neins eins skilgreinds aðila 

með erindi sín, en með stofnun Mannvirkjastofnunar var stefnt að því að leysa það 

vandamál. Byggingaeftirlit sveitarfélaganna hafði ekki verið nægilega samræmt. 

Mannvirkjastofnun átti að útvega ráðgjöf og leiðbeiningar fyrir byggingaeftirlitið og 

gæta að samræmi og jafnræði. 
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 Breytingartillögur umhverfisnefndar við frv. til l. um mannvirki. 
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Þróun í mannvirkjagerð og öryggismálum er í sífelldri þróun. Henni þurfti að mæta 

með bættu samhæfðu eftirliti og regluumhverfi til að tryggja öryggi bygginga, hæfni 

þeirra sem koma að smíði þeirra og öryggis í vinnubrögðum.210 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

 

Tilvik 

Betri 
nýting 

fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Mannvirkjastofnun  - 
1
 X X X X 

1  Fjárlagaskrifstofa gerði ráð fyrir að breytingarnar hefðu í för með sér aukin útgjöld 

ríkissjóðs um 100 m.kr. á ári. Kostnaðaraukninguna mátti rekja til 100 m.kr 

fjárveitingu til Mannvirkjastofnunar. 

4.16 Utanríkisráðuneyti 

4.16.1 Ratsjárstofnun 

Ratsjárstofnun var sett á fót í maí 1987 eftir að íslensk og bandarísk stjórnvöld komust 

að samkomulagi um að Íslendingar tækju að sér að reka ratsjárstöðvar bandaríska 

varnarliðsins.211 Varnarliðið sá um fjárhagslegan rekstur stofnunarinnar allt til ársins 

2007 þegar varnarsamningnum var sagt upp og Ísland tók alfarið að sér reksturinn. 

Utanríkisráðherra skipaði starfshóp 1. ágúst, 2007 sem undirbúa átti yfirtöku 

íslenskra stjórnvalda á Ratsjárstofnun og aðlögun verkefna hennar að stjórnsýslunni. 

Ratsjárstofnun var lögð niður þegar Varnarmálastofnun var sett á fót með setningu 

varnarmálalaga nr. 34/2008.212 

Hlutverk og starfsemi 

Hlutverk stofnunarinnar var að reka íslenska loftvarnarkerfið og ratsjárstöðvar 

bandaríska varnarliðsins ásamt því að sinna loftrýmiseftirliti á íslenska varnarsvæðinu og 

upplýsingamiðlun til Atlantshafsbandalagsins og aðildarríkja þess.213 
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 Sama heimild. 
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 Utanríkisráðuneytið, „Sögulegt yfirlit um utanríkisþjónustuna,“  
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Markmið 

Markmiðið var að auka hagræðingu og auka samlegð í rekstri. Starfslýsing starfshópsins 

kvað á um að leitað yrði leiða til þess ásamt því að draga úr kostnaði. Starfshópur 

utanríkisráðherra taldi nauðsynlegt að losa Ratsjárstofnun undan öllum skuldbindandi 

samningum til að hægt yrði að gera breytingar.214 Starfsmönnunum 46 var sagt upp 

ásamt öllum öðrum gildandi samningum. Þeim var boðið starf hjá Varnarmálastofnun í 

framhaldinu. Samkomulag var þó gert um að forstjóri Ratsjárstofnunar, Ólafur Örn 

Haraldsson, léti alfarið af störfum til að skapa svigrúm fyrir breytingarnar.215 

Ástæður breytinga 

Samningur um skil Bandaríkjanna á landi og mannvirkjum til Íslands var undirritaður 29. 

september, 2006.216 Helstu ástæður breytinganna má því rekja til brotthvarfs bandaríska 

herliðsins frá landinu. Breyttar aðstæður í öryggis- og varnarmálum eftir brotthvarf 

varnarliðsins kölluðu á breytt fyrirkomulag. 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Ratsjárstofnun lögð 
niður. 

Varnarmálastofnun 
tók við verkefnum. 

1
 

X X X X X 

1  Þegar Ratsjárstofnun var lögð niður og Varnarmálastofnun var sett á fót voru eignir 

keyptar af bandaríska varnarliðinu og færðar til Varnarmálastofnunar. Sá kostnaður 

var talinn u.þ.b. 400 m.kr. Einnig hlaust kostnaður af uppfærslu íslenska 

loftvarnakerfisins en ekki er vitað hve hár hann var. Á móti kom að opnað var fyrir 

aðgang aðila á markaði að ljósleiðarakerfi Atlantshafsbandalagsins sem 

Ratsjárstofnun hafði ein nýtt fram til þessa. Erfitt er að meta virði þeirrar aðgerðar en 

telja verður að hún hafi verið til töluverðra hagsbóta. 
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 Utanríkisráðuneytið, „Skýrsla starfshóps um öryggismál og endurskipulagningu Stjórnarráðsins,“ mars, 
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Starfshópur var skipaður til undirbúnings yfirtöku íslenskra stjórnvalda á 

starfsemi Ratsjárstofnunar þegar bandaríska varnarliðið yfirgaf landið, og laga 

starfsemi stofnunarinnar að íslenskri stjórnsýslu. Forstjóri Varnarmálastofnunar var 

skipaður. Hann vann að breytingunum með starfshópnum. Gerðar voru 

rekstraráætlanir fyrir hina nýju stofnun. 

4.16.2 Varnarmálastofnun 

Hér verður farið yfir markmið og ástæður sem lágu að baki þegar Varnarmálastofnun var 

sett á fót og þegar hún var lögð niður. 

Þann 1. ágúst, 2007 skipaði utanríkisráðherra starfshóp fimm sérfræðinga 

utanríkisráðuneytis til að undirbúa yfirtöku verkefna Ratsjárstofnunar og aðlaga þau að 

íslenskri stjórnsýslu. Í stuttu máli lagði starfshópurinn til að heildstæð löggjöf yrði sett 

um framkvæmd varnarmála og að stofnuð yrði sérstök stofnun undir yfirstjórn 

utanríkisráðherra sem hefði aðsetur á Keflavíkurflugvelli. 

Varnarmálastofnun tók til starfa 1. júní, 2008 í samræmi við varnarmálalög nr. 

34/2008. Við gildistöku laganna var Ratsjárstofnun lögð niður og tók Varnarmálastofnun 

við verkefnum hennar.217 

Áform ríkisstjórnar Samfylkingar og VG um endurskipulagningu opinberrar þjónustu 

kváðu á um að Varnarmálastofnun yrði lögð niður og verkefni hennar færð til annarra 

opinberra stofnana.218 Það var því beinlínis á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar að leggja 

stofnunina niður. 

Ríkisstjórn ákvað á fundi sínum 9. desember, 2009 að skipa starfshóp undir forystu 

utanríkisráðuneytis til að undirbúa niðurlagningu Varnarmálastofnunar og samþætta 

verkefni hennar öðrum opinberum stofnunum með tilliti til stofnunar nýs 

innanríkisráðuneytis. Starfshópnum var ætlað að vinna verk- og samrunaáætlun vegna 

breytinganna og skilaði hann skýrslu sinni í mars, 2010.219 Í stuttu máli hvatti 

starfshópurinn til þess að innanríkisráðuneyti yrði stofnað sem fyrst svo það gæti tekið 

                                                      
217

 Sama heimild. 
218

 Forsætisráðuneytið, „Áform um endurskipulagningu opinberrar þjónustu: Markviss, skilvirk og 
hagkvæm stjórnsýsla og þjónusta,“ 28. september, 2009. 
http://www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/3917 
219

 Frumvarp til laga um breytingu á varnarmálalögum, nr. 34/2008. 
http://www.althingi.is/altext/138/s/0972.html 
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við verkefnum Varnarmálastofnunar. Starfshópurinn lagði til að verkefnunum yrði 

komið fyrir hjá eftirfarandi aðilum þangað til: Landhelgisgæslu Íslands, 

Ríkislögreglustjóra og Fasteignum ríkissjóðs. Starfshópurinn benti einnig á að hægt væri 

að útvista verkefnum hjá öðrum aðilum og gera þjónustusamning um rekstur þeirra.220 

Stofnunin var lögð niður 1. janúar, 2011 með lögum nr. 98/2008 sem eru lög um 

breytingu á fyrrnefndum varnarmálalögum. 

Hlutverk og starfsemi 

Verkefni stofnunarinnar tengdust helst rekstri íslenska loftvarnarkerfisins, 

ratsjárstöðvum um landið og samstarfi við Atlantshafsbandalagið. Einnig annaðist 

stofnunin umsjón með varnaræfingum og rekstri ljósleiðara Atlantshafsbandalagsins. 

Hún veitti utanríkisráðherra ráðgjöf og átti í samstarfi við ýmsa aðila vegna öryggis- og 

varnarmála.221 

Markmið 

Tilgangurinn með lögfestingu varnarmálalaga var að setja skýran lagaramma um 

verkefni og verkþætti sem Ísland sinnir í öryggis- og varnarmálum. Varnarmálastofnun 

átti jafnframt að sinna og framfylgja þeim verkefnum. Stefnumörkun í öryggis- og 

varnarmálum skyldi vera á hendi utanríkisráðherra en framkvæmd einstakra verkefna 

hjá Varnarmálastofnun. 

Markmiðið var að innan stofnunarinnar yrði framkvæmd verkefna sameinuð og 

samræmd og þannig leitast eftir rekstrarlegum samlegðaráhrifum. Færð eru rök fyrir því 

í athugasemdum að aðgerðin sé í samræmi við stefnu stjórnvalda um að færa afgreiðslu 

og framkvæmdarverkefni frá ráðuneytum til lægra settra stjórnvalda.222 

Markmiðið með niðurlagningu Varnarmálastofnunar var að samþætta og sameina 

verkefni á sviði varnarmála við aðrar opinberar stofnanir. Leitast var eftir skilvirkni og 

hagræði með breytingunum. Fjárlagaskrifstofa fjármálaráðuneytis gerði ráð fyrir 

umtalsverðu hagræði vegna breytinganna.223 Í skýrslu starfshópsins kemur fram að 

samþætting verkefna ætti að leiða til faglegri stjórnsýslu í öryggis- og varnarmálum og 

                                                      
220

 Utanríkisráðuneytið. (2010). 
221

 Frumvarp til varnarmálalaga. 
222

 Sama heimild. 
223

 Frumvarp til laga um breytingu á varnarmálalögum, nr. 34/2008.   
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að sterk rök hnígi að því að samhæfa ábyrgð og skyldur verkefna á eina hendi með því 

að koma verkefnunum fyrir innan innanríkisráðuneytis.224 

Ástæður breytinga 

Vakin er athygli á því í athugasemdum með frumvarpi til varnarmálalaga að Ísland sé 

herlaus þjóð og vilji stjórnvalda stefni ekki til annars. Eftir brotthvarf varnarliðsins frá 

landinu haustið 2006 urðu öryggis- og varnarmál á hendi Íslendinga. Því var mikilvægt að 

skilgreina þau verkefni sem sinna þurfti í framhaldinu. 

Með því að setja Varnarmálastofnun á fót var stefnt að því að skilja á milli innra og 

ytra öryggis landsins. Hin almenna lögregla skyldi sinna innra öryggi en 

Varnarmálastofnun því ytra. Þó útilokaði frumvarpið ekki samvinnu milli þessara aðila. 

Það sem vegur eflaust þungt þegar litið er til niðurlagningar Varnarmálastofnunar er 

pólitísk stefnumótun. Strax í september, 2009 með birtingu áforma ríkisstjórnar 

Samfylkingar og VG var stefnt að því að leggja Varnarmálastofnun niður.225 Pólitísk 

ákvörðun hafði verið tekin. Einungis átti eftir að útfæra tilfærslu verkefna sem 

starfshópur um öryggismál og endurskipulagningu Stjórnarráðsins hafði á hendi sér. Það 

skipti máli að ríkisstjórnin stefndi sameiningu dóms- og kirkjumálaráðuneytis og 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis í eitt ráðuneyti; innanríkisráðuneyti. Áður en 

það var gert varð utanríkisráðherra að gera samning við aðrar opinberar stofnanir um 

rekstur verkefna Varnarmálastofnunar þangað til innanríkisráðuneyti gæti tekið við 

þeim.226 

Greiningarrammi 

Mælikvarðar 

Tilvik 

Betri nýting 
fjármuna 

Faglegri 
stjórnsýsla 

Einfaldari 
stjórnsýsla 

Aukin 
samhæfing 

Undirbúningur 

Varnarmálastofnun 
sett á fót 2008. 
Lögð niður 2011 

X X X X X 

  

                                                      
224

 Utanríkisráðuneytið. (2010). 
225

 Forsætisráðuneytið. (2009).  
226

 Landhelgisgæsla Íslands, saga varnarmála. http://www.lhg.is/sagan/saga-varnarmala/ 
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5 Niðurstöður 

Í heildina voru 32 tilvik greind. Fyrst með einföldum greiningarramma sem lýst er í 

aðferðafræðikafla. Síðan með greiningarramma í töflu með mælikvörðum sem tengdir 

voru við fræðilegar kenningar. 

Greiningarrammarnir hafa sýnt fram á að endurskipulagningar virðast hafa verið 

misjafnlega undirbúinar og markmiðssetning hefur einnig verið mismunandi. Í sumum 

tilvikum voru markmið og framtíðarsýn sett fram en samkvæmt gögnum, lítið gert til að 

skilgreina þau frekar og hvaða leiðir yrðu farnar til að ná þeim. Í töflunum að neðan er 

yfirlit yfir mælikvarðana tekið saman með einföldum hætti. 

Fylgni virðist vera á milli faglegu markmiðanna (faglegri stjórnsýsla, einfaldari 

stjórnsýsla og aukin samhæfing) þar sem fjöldi þeirra tilvika þar sem þeir eiga við eru 

jafnmargir. Það sama á við um mælikvarðana betri nýting fjármuna og undirbúningur 

sem einnig fylgjast að. 

Í töflu 1. er heildaryfirlit yfir tilvik, ráðuneyti sem þau falla undir, ártal breytinga og 

skor tilviks á mælikvörðum. Tilvikunum er raðað eftir stafrófsröð ráðuneyta. 

Tafla 3. Heildaryfirlit yfir tilvik mælikvarða 

Tilvik Ráðuneyti 
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Ár 

Umferðarstofa  
Dómsmála-
ráðuneyti 

- x x x - 2002 

Nýskipan 
lögreglumála á 
höfuðborgar-
svæðinu 

Dóms- og 
kirkjumála-
ráðuneyti 

- x x x x 2007 

Embætti 
sérstaks 
saksóknara 

Dóms- og 
kirkjumála-
ráðuneyti 

- x - x - 2008 

Sjúkratryggingar 
Íslands 

Félags- og 
tryggingarmála-

ráðuneyti 
- - x - x 2008 
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Þjónustu- og 
þekkingar-
miðstöð 

Félags- og 
tryggingarmála-

ráðuneyti 
x x x x x 2009 

Umboðsmaður 
skuldara 

Félags- og 
tryggingarmála-

ráðuneyti 
x x x x - 2010 

Embætti 
ríkistollstjóra 
lagt niður 

Fjármála-
ráðuneyti 

x - x x - 2001 

Lánasýsla ríkisins 
Fjármála-
ráðuneyti 

x x x x x 2008 

Bankasýsla 
ríkisins 

Fjármála-
ráðuneyti 

- x - - - 2009 

Skattstofur 
sameinaðar 

Fjármála-
ráðuneyti 

x x x x x 2010 

Þjóðhags-
stofnun  

Forsætis-
ráðuneyti 

- x x x - 2002 

Lyfjastofnun 
Heilbrigðis-
ráðuneyti 

- - x - - 2000 

Sameining 
Lýðheilsu-
stöðvar og 
Landlæknis 

Heilbrigðis-
ráðuneyti 

- x x x - 2011 

Sameining 
Ríkisspítala og 
Sjúkrahúsa 
Reykjavíkur 

Heilbrigðis- og 
tryggingarmála-

ráðuneyti 
- x x x - 2000 

Íslenskar 
orkurannsóknir  

Iðnaðar-
ráðuneyti 

x x x x x 2003 

Nýsköpunar-
miðstöð Íslands  

Iðnaðar-
ráðuneyti 

x x x x x 2007 

Landbúnaðar-
háskóli Íslands  

Landbúnaðar-
ráðuneyti 

- - - - - 2005 

Landbúnaðar-
stofnun 

Landbúnaðar-
ráðuneyti 

- x x x - 2006 

Fornleifavernd 
ríkisins 

Menntamála-
ráðuneyti 

- x x x - 2001 

Kvikmynda-
miðstöð og 
Kvikmyndasafn  

Menntamála-
ráðuneyti 

- x x x - 2003 

Rannsókna-
miðstöð Íslands 

Menntamála-
ráðuneyti 

x x x x - 2003 

Stofnun Árna 
Magnússonar 

Menntamála-
ráðuneyti 

x x x x - 2006 
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Sameining KHÍ 
og HÍ  

Menntamála-
ráðuneyti 

x x x x x 2008 

Matvælastofnun  
Sjávarútvegs- og 

landbúnaðar-
ráðuneyti 

- - - - - 2008 

Hagþjónusta 
landbúnaðarins  

Sjávarútvegs- og 
landbúnaðar-

ráðuneyti 
- - - - - 2011 

Heilbrigðis-
stofnanir og 
heilsugæslur 

Velferðar-
ráðuneyti 

- x x x - 
2006

* 

Neytendastofa 
og talsmaður 
neytenda 

Viðskipta-
ráðuneyti 

- x - x - 2005 

Samkeppnis-
eftirlitið 

Viðskipta-
ráðuneyti 

- x x x x 2005 

Umhverfis-
stofnun  

Umhverfis-
ráðuneyti 

- - - - - 2003 

Mannvirkja-
stofnun  

Umhverfis-
ráðuneyti 

- x x x x 2011 

Ratsjárstofnun 
lögð niður –  
Varnarmála-
stofnun sett á 
fót 

Utanríkis-
ráðuneyti 

x x x x x 2008 

Varnarmála-
stofnun lögð 
niður 

Utanríkis-
ráðuneyti 

x x x x x 2011 

Samtals 12 25 25 25 12  

*  Heilsugæslur höfuðborgarsvæðisins sameinuðust árið 2006. Sameining heilbrigðisstofnana á 
landsbyggðinni átti sér stað á tímabilinu 1998-2010. St. Jósefsspítali var sameinaður 
Landspítala árið 2011. 

 

Taflan að ofan gefur til kynna að þegar undirbúningi virðist hafa verið ábótavant var 

líklegt að markmiðum um fjárhagslegan ávinning og skilgreiningu á þeim, hafi einnig 

verið ábótavant. Helsta skýringin er sú að í flestum tilvikum þar sem undirbúningi virðist 

hafa verið ábótavant virðast litlar eða engar fjárhagslegar áætlanir hafa verið gerðar. 

Þegar unnið er að endurskipulagningu stofnana þarf að gera ráð fyrir kostnaði og meta 

áhrif á ýmsa fjárhagslega þætti. Kortleggja þarf fjárhagsstöðu viðkomandi stofnana sem 

til stendur að endurskipuleggja, ásamt því að vinna kostnaðaráætlun, rekstraráætlun 

nýrrar stofnunar og fjárhagsáætlun fram í tímann. Ef fyrirliggjandi gögn bentu til að  það 

hafi ekki verið gert í þeim tilvikum sem skoðuð voru í rannsókninni, var ekki merkt við 
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mælikvarðana betri nýting fjármuna og undirbúningur vegna þess að þeir þættir tengjast 

vissum böndum. 

Tafla 4 að neðan sýnir hlutfall fjölda tilvika á hvert ráðuneyti ásamt skori hvers 

ráðuneytis á mælikvörðum. Taflan birtir ákveðna mynd af frammistöðu ráðuneyta við 

endurskipulagningu stofnana. Til fróðleiks er frammistaða ráðuneyta metin í dálkinum 

lengst til hægri þar sem hlutfalli skors ráðuneytis er deilt í mögulegt hámarksskor þess 

miðað við fjölda tilvika. Útkoman er einkunn ráðuneytis mæld í prósentuhlutfalli af 

hundraði. 

Tafla 4. Hlutfall fjölda tilvika á hvert ráðuneyti og hlutfallslegt skor þeirra á 
mælikvörðum. 
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Dómsmálaráðuneyti - 1 1 1 - 1 60% 

Dóms- og 
kirkjumálaráðuneyti 

 2 1 2 1 2 60% 

Félags- og 
tryggingarmálaráðuneyti 

2 2 3 2 2 3 73% 

Fjármálaráðuneyti 3 3 3 3 2 4 70% 

Forsætisráðuneyti - 1 1 1 - 1 60% 

Heilbrigðisráðuneyti - 1 2 1 - 2 40% 

Heilbrigðis- og 
tryggingarmálaráðuneyti 

- 1 1 1 - 1 60% 

Iðnaðarráðuneyti 2 2 2 2 2 2 100% 

Landbúnaðarráðuneyti - 1 1 1 - 2 30% 

Menntamálaráðuneyti 3 5 5 5 1 5 76% 

Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneyti 

- - - - - 2 0% 

Velferðarráðuneyti - 1 1 1 - 1 60% 

Viðskiptaráðuneyti - 2 1 2 1 2 60% 

Umhverfisráðuneyti - 1 1 1 1 2 40% 

Utanríkisráðuneyti 2 2 2 2 2 2 100% 

Samtals 12 25 25 25 12 32  
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Flest tilvik eru hjá menntamálaráðuneyti, fimm talsins. Fæst tilvika falla undir 

dómsmálaráðuneyti, forsætisráðuneyti, velferðarráðuneyti og heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneyti, eða aðeins eitt tilvik á hvert ráðuneyti.  

Athyglisvert er að skoða niðurstöður sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. Tvö 

tilvik falla undir ráðuneytið en ekkert skor mælist á mælikvörðum. Tilvikin eru þegar 

Matvælastofnun var sett á fót og þegar Hagþjónusta landbúnaðarins var lögð niður. 

Miðað við fyrirliggjandi gögn sem skoðuð voru í rannsókninni virðast fagleg og 

fjárhagsleg markmið í þessum tilvikum hafa verið óljós af einhverjum ástæðum. Einnig 

virðist undirbúningur ekki hafa verið nægur. 

Undir félags- og tryggingarmálaráðuneyti eru þrjú tilvik. Skor ráðuneytisins er 

fremur hátt eða 73%. Sömuleiðis er fremur hátt skor hjá fjármálaráðuneyti. Undir það 

falla fjögur tilvik. Skorið er 70%. Undir menntamálaráðuneyti falla fimm tilvik. Skorið er 

76%. Árangur þessara ráðuneyta verður að teljast viðunandi. Tvö tilvik féllu undir 

iðnaðnaðarráðuneyti og utanríkisráðuneyti hvort um sig. Þau skora á öllum 

mælikvörðum sem bendir til þess að samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknar virðist 

undirbúningur og skilgreining faglegra og fjárhagslegra markmiða almennt hafa verið 

góð. 
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Að neðan er tafla sem sýnir fjölda tilvika milli ára, hlutfallslegt skor eftir árum og 

heildarskor tilvika eftir árum. 

Tafla 5. Fjöldi tilvika og hlutfallslegt skor á mælikvörðum eftir árum. 
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2000  1 2 1  3 30% 2 

2001 1 1 2 2  6 60% 2 

2002  2 2 2  6 60% 2 

2003 2 3 3 3 1 12 60% 4 

2004      0 0%   0* 

2005  2 1 2 1 6 40% 3 

2006 1 3 3 3  10 67% 3 

2007 1 2 2 2 2 9 90% 2 

2008 3 4 4 4 4 19 63% 6 

2009 1 2 1 1 1 6 60% 2 

2010 2 2 2 2 1 9 90% 2 

2011 1 3 3 3 2 12 60% 4 

Samtals 12 25 25 25 12 98 61% 32 

*Ekkert tilvik skráð árið 2004. 

Tímabilið spannar 12 ár. Það sem helst er hægt að lesa úr töflunni er árangur 

endurskipulagningar opinberra stofnana eftir tímabilum. Feitletruðu og undirstrikuðu 

tölurnar neðst í töflunni eru athyglisverðar. Talan 98 er samtals heildarskor á 

mælikvörðum í rannsókninni. Sé það reiknað sem hlutfall af mögulegu hámarksskori 

allra tilvika í rannsókninni, sem er 160 (32 tilvik x 5 mælikvarðar), kemur í ljós að 

meðalskor á mælikvörðunum er 61% fyrir tímabilið í heild.  

Ef tímabilinu er skipt í tvennt milli áranna 2005 og 2006 eru 13 tilvik í fyrri hluta 

tímabilsins. Í seinni hlutanum eru 19 tilvik. Í töflunni að neðan er sýnt hvernig 

meðalskorið reiknast ef tímabilinu er skipt í tvennt. 
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Tafla 6. Meðalskor tímabils skipt í tvennt. 

Tímabil Meðalskor Fjöldi tilvika 

2000-2005 42% 13 

2006-2011 72% 19 

Ef meðalskor tímabilanna er reiknað kemur í ljós að á fyrra tímabilinu er það 42%. Á 

seinna tímabilinu er það töluvert hærra, eða 72%. Á milli þessara talna er 30% 

hlutfallsmunur og því er þetta töluverð hækkun. Hún bendir til þess að samkvæmt 

tiltækum gögnum sem rannsóknin byggir á virðast vinnubrögð stjórnsýslunnar við 

endurskipulagningar stofnana, hafa eflst eftir því sem leið á tímabil rannsóknarinnar. 

Tafla 7. Meðalskor tímabils skipt í þrennt. 

Tímabil Meðalskor Fjöldi tilvika 

2000-2003 53% 10 

2004-2007 66% 8 

2008-2011 68% 14 

Ef tímabilinu er skipt í þrennt falla fjögur ár í hvern flokk. Á tímabilinu 2000-2003 eru 

10 tilvik. Á tímabilinu 2004-2007 eru 8 tilvik og á síðasta tímabilinu, árin 2008-2011 eru 

14 tilvik. Á fyrsta tímabilinu er meðalskorið 53%. Á miðjutímabilinu er meðalskorið 66% 

og á síðasta tímabilinu er meðalskorið 68%. Meðalskor hækkar eftir því sem árin líða. 

Stigvaxandi hækkun þess bendir til samkvæmt gögnum rannsóknar, að um markvissari 

vinnubrögð stjórnsýslunnar sé að ræða, við endurskipulagningu opinberra stofnana á 

síðari árum. 

Sé meðalskor tímabilsins í heild (61%) sett í samhengi við meðalskor mismunandi 

tímabila hér að ofan er ljóst að fyrri hluti er undir því og seinni hluti er yfir því. Ef litið er 

til tímabilsins í þrennu lagi kemur í ljós að fyrsta tímabilið er undir meðalskori en miðju- 

og lokatímabil eru yfir því. Eins og minnst er á að ofan virðast útreikningarnir benda til 

þess, samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknar, að  endurskipulagningar stofnana 

hafi almennt verið unnar með markvissari hætti eftir því sem leið á tímabilið. 

Árangurinn mælist stigvaxandi í hægum skrefum. 

Í inngangi var bent á að kröfur um hagkvæmni, skilvirkni og réttláta meðferð eru ávallt 

til staðar í opinbera geiranum, hvort sem um er að ræða þjónustu- eða 
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stjórnsýslustofnanir. Almenningur sem notandi og „viðskiptavinur“ opinberra stofnana 

gerir þessar kröfur og á fullan rétt á því vegna þess að rekstur þeirra er greiddur með 

fjármagni hins opinbera. Endurskipulagning stofnana eru óhjákvæmilegur hluti 

opinberrar stjórnsýslu vegna þess að þjóðfélagið breytist. Breytingar eiga sér stað vegna 

áherslubreytinga, mannfjölgunar, ólíkra pólitískra áherslna, aðstæðna í efnahags- og 

félagslegu umhverfi og ýmsum fleiri þáttum. Endurskipulagning opinberra stofnana er 

því sjálfsagður og eðlilegur hluti af opinberri stjórnsýslu. Líkt og með aðra vinnu í 

opinbera geiranum er sjálfsagt og eðlilegt að gerð sé krafa um vönduð vinnubrögð við 

endurskipulagningu stofnana. Það þýðir að vandað sé til verka við undirbúning og að 

stefnt sé að lögmætum og raunhæfum skilgreindum markmiðum. Undirbúningur, 

markmiðssetning og áætlanagerð eru lykilhugtök þegar fjallað er um 

endurskipulagningu opinberra stofnana. Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um 

endurskipulagningu opinberra stofnana út frá þessum hugtökum. Í heildina hafa 32 tilvik 

verið skoðuð og greind með tveimur gerðum greiningarramma. 

Til þess að útskýra niðurstöðurnar eru rannsóknarspurningarnar rifjaðar upp sem 

fram komu í aðferðafræðikafla, og þeim svarað hverri fyrir sig. 

Leiddu sameiningar stofnana til betri nýtingar fjármuna? 

Rannsóknarspurningin vísar til kenninga um stærðarhagkvæmni og samlegðaráhrif. 

Kenningarnar koma úr kenningaflóru hagfræðinnar. Í stuttu máli vísa þær til þess að 

eftir því sem skipulagsheild sé stærri því ódýrari sé hún í rekstri. Í 12 af þeim 32 tilvikum 

sem greind voru, var svarið við rannsóknarspurningunni jákvætt, eða í 38% tilvika. 

Rétt er að rifja upp skilgreiningu mælikvarðans betri nýting fjármuna. Hann vísar til 

þess í fyrsta lagi að eitt af markmiðum endurskipulagningar hafi verið fjárhagslegur 

ávinningur sem þýðir að breytingarnar áttu að leiða til að útgjöld ríkissjóðs minnkuðu. Í 

öðru lagi vísar hann til að sýnt hafi verið fram á með rökstuddum hætti að 

endurskipulagning hafi getað, eða hafi leitt til fjárhagslegrar hagræðingar. Dæmi um 

algengar aðferðir eru ýmsar áætlanagerðir í fjárhagslegu tilliti, til dæmis kostnaðarmat, 

fjárhagsáætlun nýrrar stofnunar og rekstraráætlun. Mikilvægt er að mat á fjárhagsstöðu 

stofnana liggi fyrir við endurskipulagningu vegna þess að hún sýnir að hluta væntanlega 

möguleika fjárhagslegrar hagræðingar. 
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Um 200 stofnanir eru í íslenskri stjórnsýslu. Margar hverjar eru fámennar svo líkur 

eru á að tækifæri séu og hafi verið, til endurskipulagningar með fjárhagslega 

hagræðingu að markmiði. En það nægir ekki að endurskipuleggja með hagræðingu að 

markmiði. Það verður að sýna fram á með rannsóknum og áætlanagerð að slíkt markmið 

sé raunhæft.  Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknar virðist það almennt ekki hafa 

verið gert í þeim tilvikum sem skoðuð voru nema í 12 af 32. 

Þegar landið allt var gert að einu skattumdæmi og skattþjónustan sameinuð í eitt 

embætti var fjárhagsleg hagræðing meðal markmiða. Í raun var það aðalmarkmiðið. Því 

til stuðnings og frekari skilgreiningar var útlistað með hvaða hætti ætti að ná því. Í 

gögnum um sameininguna var því lýst hvernig endurskipuleggja ætti starfsemina, 

samræma ýmsa stoðþjónustu og endurskipuleggja vinnubrögð. Einnig voru gerðar 

fjárhagslegar áætlanir fram í tímann sem bentu á möguleika til hagræðingar. 

Kostnaðarmat og verk- og samrunaáætlun var einnig unnin. Samkvæmt fyrirliggjandi 

gögnum rannsóknarinnar um tilvikið, virðist undirbúningur hafa verið fullnægjandi og 

því var merkt við mælikvarðann undirbúning. 

Þegar Landbúnaðarháskóli Íslands var settur á fót með sameiningu nokkurra 

stofnana kvað hins vegar annað hljóð við. Af gögnum rannsóknarinnar virðist mega 

draga þá ályktun að óljóst hafi verið hvort fjárhagsleg hagræðing hafi verið eitt af 

markmiðum sameiningar. Í athugasemdum með frumvarpinu sem fól í sér sameininguna 

var bent á að einn af kostum hennar var að fjármagn myndi nýtast betur. Að öðru leyti 

virðist sú afstaða ekki hafa verið rökstudd nánar. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum 

rannsóknarinnar um tilvikið virðast áætlanir ekki hafa verið gerðar til að skilgreina 

markmiðið frekar eða hvernig unnið skyldi að því. Þetta eru dæmi um ólík vinnubrögð og 

markmiðssetningu þegar markmið um fjárhagslega hagræðingu eru skoðuð. 

Urðu sameiningar stofnana til þess að gera stjórnsýsluna faglegri? 

Rannsóknarspurningin vísar til klassískra kenninga um formgerðir skipulagsheilda, þá 

sérstaklega skrifræðiskenningar Weber. Hann vildi hámarka skilvirkni skipulagsheilda 

með því að sérhæfa störf og skilgreina ábyrgð með skýrum hætti. Stöðlun vinnubragða 

og verkferla var honum einnig ofarlega í huga. Segja má að skilgreiningin á faglegri 

stjórnsýslu sé huglæg vegna þess að hægt er að leggja misjafnlega merkingu í hugtakið. 

Auðveldara er til dæmis að skilgreina hugtakið betri nýtingu fjármuna sem fjallað er um 
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að ofan. er Ekki er deilt um merkingu þess. Ótvírætt er að það felur í sér minni útgjöld 

fjármuna en áður. Skilgreining og mat á því hugtaki er því ekki huglæg vegna þess að 

mögulegt er að mæla það. Faglegri stjórnýsla verður því ekki greind nema með túlkun 

hverju sinni með tilliti til aðstæðna og fyrirliggjandi gagna rannsóknarinnar. Í þessari 

rannsókn var sú merking lögð í hugtakið út frá kenningu Weber að það þýddi stöðlun 

vinnubragða, verkferla, skýra verkaskiptingu, skýra ábyrgðar- og valdakeðju ásamt 

aukinni skilvirkni. Við mat á hverju tilviki fyrir sig voru þessir þættir lagðir til grundvallar. 

Í rannsókninni kom í ljós að af 32 tilvikum virðist mælikvarðinn um faglegri 

stjórnsýslu, hafa átt við í 25 tilvikum. Það þýðir að í 78% tilvika virðast fyrirliggjandi gögn 

rannsóknarinnar benda til þess að sýnt hafi verið fram á með raunhæfum hætti að 

markmiði um faglegri stjórnsýlu væri mögulegt að ná með endurskipulagningu stofnana. 

Það verður að teljast gott skor. 

Merki um að faglegri stjórnsýsla ætti við birtust með ólíku móti. Til dæmis virðast 

gögn rannsóknarinnar benda til að markmiðinu yrði náð með sameiningu stofnana sem 

áður höfðu sinnt svipuðum verkefnum. Sú var einmitt raunin með sameiningu 

Lýðheilsustöðvar og Landlæknis. Stofnanirnar unnu að svipuðum verkefnum fyrir 

sameiningu. Sameining í slíku tilviki þýðir einnig sameining þekkingar. Starfsfólki er gert 

að vinna á sama stað en með öðru skipulagi en áður. Fjölbreyttari og meiri þekking 

kemur með fleira starfsfólki. 

Þegar Íslenskar orkurannsóknir voru settar á fót var eitt af markmiðunum að gera 

stjórnsýsluna faglegri, en með öðrum hætti en í tilviki sameiningar Lýðheilsustöðvar og 

Landlæknis. Ekki þótti eðlilegt að Orkustofnun sæi um bæði rannsóknir og stjórnsýslu 

orkumála. Eðlilegra þótti að ríkisstofnun með sjálfstæðan fjárhag annaðist rannsóknir á 

sviði orkumála. Því var farin sú leið að aðskilja þessa þætti og skilja stjórnsýslu orkumála 

eftir hjá Orkustofnun en setja Íslenskar orkurannsóknir á fót og færa rannsóknarhluta 

orkumála til hennar. Líkur eru á að hagsmunaárekstrar geti komið upp séu þessi tvö svið 

staðsett innan sömu stofnunar. Breytingin virðist því benda til þess að unnið hafi verið 

að því að gera stjórnsýsluna faglegri. 

Af þessum tveimur tilvikum er mögulegt að draga þá ályktun að skilgreiningin á 

faglegri stjórnsýslu sé metin með ólíkum hætti. En undirliggjandi markmið er ávallt það 
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sama, og vísar til kenningar Weber. Aukin skilvirkni, sérhæfing og stöðlun verkferla eru 

aðalatriðin. 

Urðu sameiningar stofnana til einfalda stjórnsýsluna? 

Hér er vísað sérstaklega til kenninga Taylor um vísindastjórnun. Taylor aðhylltist 

skynsemishyggju. Hann vildi staðla vinnubrögð líkt og Weber. Vísindastjórnun Taylor 

vísaði til þess að hann vildi skilgreina verkefni og skipuleggja þau með aukna skilvirkni og 

tímastjórnun að markmiði. Hann vildi einfalda ferlin og skipta þeim niður í sérhæfð verk. 

Einnig vildi hann skýra verkaskiptingu og lagði áherslu á að verkstjórn yrði hjá 

yfirmönnum, en ekki þeim sem vinna á gólfinu. 

Af fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar má draga þá ályktun að af 32 tilvikum 

virðist mælikvarðinn um einfaldari stjórnsýslu hafa átt við í 25 tilvikum. Einnig var 

athyglisvert að markmiðið var oft orðað með beinum hætti í athugasemdum með 

frumvörpum til dæmis: „markmið sameiningarinnar er að einfalda stjórnsýsluna og gera 

hana skilvirkari“. En samkvæmt skilgreiningu mælikvarðans er slík framsetning á 

markmiðinu ekki næg til að mælikvarðinn geti átt við. Skilgreina verður með skýrum 

hætti hvernig endurskipulagning getur leitt til einfaldari stjórnsýslu. Dæmi um slíkt er til 

dæmis þegar nýtt skipurit stofnunar er sett fram sem tilgreinir fyrirhugaðar 

stjórnsýslubreytingar með einfaldari hætti en áður var. Einfaldari stjórnsýsla getur 

einnig vísað til þess, líkt og í tilviki sameiningar Lýðheilsustöðvar og Landlæknis, að tvær 

stofnanir sem unnið hafa að svipuðum verkefnum, séu sameinaðar. 

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum ransóknarinnar átti mælikvarðinn við í 78% tilvika 

sem greind voru. Það gefur til kynna að í þeim tilvikum sem greind voru hafi 

endurskipulagning almennt stuðlað að einföldun stjórnsýslunnar. Líkt og mælikvarðinn 

faglegri stjórnsýsla getur einfaldari stjórnsýsla verið túlkuð með ólíkum hætti. En gengið 

var út frá aukinni skilvirkni, sérhæfingu og einföldun þegar lagt var mat á ólík tilvik. 

Einföld stjórnsýsla hlýtur einnig að vísa til þess að svipaðir málaflokkar séu vistaðir á 

sama stað í stjórnsýslunni nema augljósar ástæður bendi til annars. 

Af tiltölulega háu skori mælikvarðans í rannsókninni má draga þá ályktun að þeir 

sem að endurskipulagningum stóðu og stýrðu þeim hafi verið meðvitaðir um möguleika 

til einföldunar stjórnsýslunnar. Almennt  virðist hafa verið skýrt í huga þeirra að 
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raunhæft var að ná markmiðinu. Einnig virðist í flestum tilvikum hafa verið sýnt fram á 

með fullnægjandi hætti samkvæmt skilgreiningu mælikvarðans, hvernig því yrði náð. 

Leiddu sameiningar stofnana til aukinnar samhæfingar í stjórnsýslunni? 

Vísað er til kenningar Gulick um verkaskiptingu. Gulick viðurkenndi mikilvægi 

sérhæfingar en lagði samt sem áður áherslu á að sérhæfing sem slík væri ekki næg, 

samhæfing þyrfti einnig að fylgja. Hann skilgreindi hlutverk verkstjóra sem 

samhæfingar- og eftirlitshlutverk og taldi góða samhæfingu nauðsynlega forsendu þess 

að vinna gengi greitt fyrir sig. 

Hér er aukin samhæfing skilgreind sem skýrari verkaskipting og sérhæfing. Í því 

getur til dæmis falist að vinnubrögð séu stöðluð með aukna framleiðni og bætta 

þjónustu að markmiði. Einnig getur það átt við um tilvik þegar svipuð verkefni eru færð 

á sama stað. Líkt og með aðra mælikvarða er skilyrði að hann sé skilgreindur með 

fullnægjandi hætti í gögnum um tilvik til að hann geti átti við það. Einnig á hið sama við 

að aukin samhæfing getur birst með ýmsu móti og verður því að túlka og meta hvert 

tilvik sjálfstætt. Oft var eftirfarandi orð að finna í athugasemdum með frumvörpum: 

„Stefnt er að því að endurskipulagningin muni leiða til aukinnar samhæfingar og 

hagkvæmni í rekstri“. Í þessum orðum felst viss markmiðssetning en augljóslega verður 

að vera meira á bak við þau, og dýpra mat verður að fara fram, svo hægt sé að telja að 

mælikvarðinn geti átt við tilvik. 

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar átti mælikvarðinn aukin 

samhæfing við í 25 af 32 tilvikum. Þá ályktun virðist mega draga að tilvik sem skoðuð 

voru hafi almennt leitt til aukinnar samhæfingar. Þrengri ályktun er erfitt að draga vegna 

þess með hve ólíkum hætti mælikvarðinn getur birst við mat á mismunandi tilvikum.  

Hvernig var undirbúningi sameininga stofnana háttað? 

Rannsóknarspurningin vísar helst til kenninga tveggja fræðimanna; Kotter og Frumkin. 

Kotter setti fram 8 lögmál breytingarferla skipulagsheilda þar sem hann lagði áherslu á 

rækt mannlegra þátta við endurskipulagningu stofnana. Frumkin setti fram 4 lykilskref 

sameininga stofnana. Hann benti á að ákvörðun um sameiningu og eftirfylgni hennar 

væru ferli sem ekki mætti vanmeta. Einnig vísar mælikvarðinn um undirbúning til 
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ákvarðanatökukenninga. Boðskapur þeirra er almennt að upplýst ákvörðun sé líklegri til 

að vera betri, en óupplýst ákvörðun. 

Við mat á því hvort mælikvarðinn ætti við tilvik var helst litið til áætlanagerðar og 

umsjónar með endurskipulagningu. Við undirbúning er mikilvægt að hægt sé að sjá fyrir 

sér upphaf og endi og á þar við sú ágæta tilvitnun að í upphafi skyldi endirinn skoða. 

Undirbúningur endurskipulagningar leggur í raun grundvöll að raunhæfri 

markmiðssetningu og skilgreiningu markmiða. Í undirbúningsvinnu eru oft dregnar upp 

mismunandi sviðsmyndir aðgerða og leiða sem til greina koma. Kostir og gallar þeirra 

eru síðan metnir. Sú leið er valin sem fæsta galla hefur, og þykir best ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að. Hér á inntak ákvarðanatökukenninga vel við um að 

upplýst ákvörðun sé almennt betri en óupplýst. Í skilgreiningu mælikvarðans kemur 

fram að sérstakur starfshópur eða stýrihópur hafi umsjón með endurskipulagningu. 

Hann hefur umsjón með skipulagningu og gerir áætlanir fram í tímann, til dæmis um 

kostnað, rekstur og fjárhag stofnunar. Einnig er viðeigandi að gerð sé einhvers konar 

tímasett aðgerðaáætlun sem skilgreini í hvaða röð verkþættir skuli unnir, á hvaða tíma 

og hver beri ábyrgð á því. (Dæmi um einfalda tímasetta aðgerðaáætlun er að finna í 

viðauka 2.) Ef slík aðgerðaáætlun er ekki gerð liggur ekki ljóst fyrir hvernig verkið verði 

unnið. Það getur valdið óvissu, sérstaklega hjá starfsfólki. Ef það telur sig ekki hafa 

nægar upplýsingar um ferlið er líklegt að efi um ágæti þess skjóti rótum og neikvæðra 

viðhorfa gæti við. Af því leiðir að lögmæti endurskipulagningar minnkar í augum 

starfsfólks. Þess vegna er ákjósanlegt að ferlið sé skilgreint með skýrum hætti og að 

upplýsingar um næstu skref liggi ávallt fyrir. 

Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum rannsóknarinnar virðist vera að í 12 tilvikum af 32, 

hafi undirbúningsvinna verið unnin með fullnægjandi hætti samkvæmt skilgreiningu 

mælikvarðans. Það bendir til að svo virðist sem að í 38% tilvika hafi undirbúningur 

almennt verið góður en í 62% tilvika virðist undirbúningi almennt hafa verið ábótavant. 

Draga má þá ályktun af gögnum rannsóknarinnar að undirbúningsvinna 

endurskipulagningar opinberra stofnana á Íslandi sé almennt ekki nægileg. Af þeim 

tilvikum sem skoðuð voru í rannsókninni virðast fyrirliggjandi gögn benda til að ítarlegar 

áætlanir hafi almennt ekki verið unnar við undirbúning endurskipulagningar opinberra 

stofnana. Hið sama á við um ítarlega skilgreiningu fjárhagslegra markmiða um 
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hagræðingu og sparnað. Samkvæmt gögnum rannsóknarinnar áttu mælikvarðarnir betri 

nýting fjármuna og undirbúningur við í 12 tilvikum af 32. Vangaveltur um hvort betur sé 

heima setið en af stað farið, vakna í þessu sambandi og eiga fullkomlega rétt á sér. 

Raunhæf markmiðssetning og skilgreining markmiða er einn mikilvægasti hluti 

undirbúnings. Ef engin eru markmiðin er erfitt að rökstyðja framkvæmd 

endurskipulagningar. Ef engar skilgreiningar fylgja slíkum markmiðum er enn erfiðara að 

rökstyðja hana. Markmiðssetning má þó ekki vera of þröng eða of nákvæm. Slíkt getur 

bundið hendur þeirra um of sem að endurskipulagningu standa. Einnig getur umhverfi 

og verkefni stofnana breyst með litlum fyrirvara og því getur verið erfitt að leggja mat á 

hvort markmið hafi náðst. Betur fer á því að hafa markmiðin raunhæf og skýr. 

Vönduð undirbúningsvinna ætti að vera í fyrsta sæti þegar hugað er að 

endurskipulagningu stofnana. Ef enginn undirbúningur er til staðar er erfitt að réttlæta 

slíka aðgerð. Skynsamar ákvarðanir verða að byggja á réttum upplýsingum og 

vönduðum undirbúningi sem einmitt er inntak ákvarðanatökukenninga. Setja ætti upp 

mælanlega mælikvarða til að leggja mat á hvort endurskipulagning hafi skilað árangri. 

Eins og Frumkin og Kotter benda á er mikilvægt að endurskipulagningu sé fylgt eftir og 

hluti af því er að gera mælingar á áhrifum og árangri hennar. Gögn rannsóknarinnar 

benda til þess að það hafi almennt verið gert í fáum tilvikum. 
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6 Lokaorð 

Almennt má gera betur þegar kemur að endurskipulagningu opinberra stofnana í 

íslenskri stjórnsýslu. Samkvæmt fyrirliggjandi opinberum gögnum benda niðurstöður 

þessarar rannsóknar til þess að sérstaklega megi huga betur að undirbúningi og 

skilgreiningu fjárhaglegra markmiða. Ein helsta ástæða endurskipulagningar í 

stjórnsýslunni er fjárhagsleg hagræðing. Ef endurskipulagningu er ætlað að leiða til 

hagræðingar, þarf að sýna fram á að það sé raunhæft með einhvers konar athugun, 

greiningu eða rannsókn áður en lagt er af stað. Ef það er ekki gert er óljóst hvort 

markmiðinu verði náð. 

Engin sérstök skipulagsheild, eining, starfshópur eða verkefnisstjórn með 

sérþekkingu á endurskipulagningu stofnana er til staðar í stjórnsýslunni. Þó er ljóst að 

innan ráðuneyta almennt, hefur slík þekking helst myndast í gegnum tíðina. 

Umhugsunarefni er hvort myndun slíks teymis yrði til bóta þegar breytingar eru gerðar á 

íslenskri stjórnsýslu í komandi framtíð. Til leiðbeiningar og ráðgjafar vegna 

endurskipulagningar í íslensku stofnanaumhverfi ríkisins í framtíðinni, setur höfundur 

fram nokkur atriði að neðan. Eftirfarandi atriði eru lærdómur sem draga má af rannsókn 

þessari. 

 Almennt þarf að bæta undirbúning endurskipulagningar stofnana og leggja 

áherslu á eftirfylgni þeirra. Í því tilliti er mikilvægt að setja upp mælikvarða svo 

hægt sé að leggja mat á árangur. 

 Greina þarf með skýrum hætti hvernig markmiði um fjárhagslega hagræðingu 

verði náð. Ráðuneyti og starfshópar þurfa að skilgreina markmiðið og gera 

áætlanir fram í tímann. 

 Ráðuneyti þurfa að vera virkari og sinna stefnumótunar- og 

leiðbeiningarhlutverki sínu betur þegar kemur að endurskipulagningu stofnana. 

Mikilvægt er að stjórnendum stofnana finnist þeir ekki afskiptir heldur hafi 

stuðning ráðuneytis og fái nauðsynlega aðstoð. 
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 Virkt upplýsingaflæði er mikilvægt meðan á ferlinu stendur. Upplýst starfsfólk er 

líklegra til að líta ferlið jákvæðari augum. 

 Liggja þarf skýrt fyrir í hvaða lagaumhverfi stofnun mun starfa eftir 

endurskipulagningu, áður en hún fer fram. Undirbúningur verður að geta tekið 

mið af væntanlegu starfsumhverfi. 

 Mikilvægt er að forgangsraða markmiðum og verkefnum. Liggja þarf ljóst fyrir 

hvers vegna ráðist er í endurskipulagningu. Fagleg og fjárhagsleg markmið þurfa 

að vera skilgreind með skýrum hætti. 

 Í tilviki sameininga stofnana er mikilvægt að gefa til kynna að þær verði 

sameinaðar, en önnur ekki færð undir hina. Slíkt viðhorf getur skapað neikvæð 

viðhorf starfsfólks. 

 Endurskipulagning kostar peninga. Ekki ætti að ráðast í slíka aðgerð nema 

fyrirséð sé að sparnaður fjármuna náist, til lengri tíma litið. 

 Endurskipulagning er vinna og er ekki undirbúin og framkvæmd á einum degi. 

Mikilvægt er að vandað sé til verka svo hún heppnist. 
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8 Viðauki 1. 

Hér er tilgreindur listi yfir endurskipulagningar og aðrar breytingar sem gerðar voru á 

tímabilinu 2000-2011 og ekki er fjallað um í ritgerðinni: 

 Framkvæmdasýsla ríkisins varð stofnun árið 2001. Ekki var þó um efnislega 
breytingu að ræða. Stofnunin hafði starfað eins og sjálfstæða stofnun fram til 
ársins 2001. Aðeins var verið að staðfesta tilvist hennar í lögum. 

 
 Úrvinnslusjóði var komið á með lögum um úrvinnslugjald árið 2002. Hann tók við 

starfsemi spilliefnanefndar. 

 
 Árið 2002 var gerð nafnabreyting á Ríkisbókhaldi og heiti stofnunarinnar breytt í 

Fjársýslu ríkisins.  

 
 Ferðamálaráð varð að Ferðamálastofu árið 2006. Í breytingunni fólst helst að 

stofnunin fékk stjórnsýsluhlutverk. 

 
 Jafnréttisstofa var gerð að ríkisstofnun árið 2000 í stað fjölskipaðs ráðs fulltrúa 

hagsmunasamtaka og aðila vinnumarkaðarins áður. 

 
 Húsafriðunarnefnd var gerð að ríkisstofnun árið 2001. Hún var áður undirnefnd 

þjóðminjaráðs. 

 
 Íslandsstofa var sett á fót árið 2010 á grunni fyrrum Útflutningsráðs. 

 
 Námsmatsstofnun varð til árið 2000. Hét áður rannsóknastofnun uppeldis- og 

menntamála.  

 
 Kjararáð tók við hlutverki Kjaradóms og Kjaranefndar árið 2006. 

 

 Tækniskólinn (ríkisskóli) og Háskólinn í Reykjavík (einkaskóli) sameinaðir árið 
2006.  
 

 Vélskóli Íslands (ríkisskóli) og Stýrimannaskólinn í Reykjavík (ríkisháskóli) 
sameinaðir í Fjöltækniskólann (einkaskóli) árið 2006.  
 

 Fjöltækniskólinn (einkaskóli) og Iðnskólinn í Reykjavík (ríkisskóli) voru sameinaðir 
í Tækniskólann (einkaskóli) árið 2008.  
 

 Fjölbrautaskóli Snæfellinga hóf starfsemi árið 2004. 
 

 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ hóf starfsemi árið 2009. 
 

 Menntaskólinn á Tröllaskaga hóf starfsemi árið 2010. 
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 Náttúruminjasafn Íslands var sett á fót árið 2007. Um lögbundna breytingu var 

að ræða samkvæmt safnalögum nr. 106/2001. 
 

 Kvikmyndaskoðun var lögð niður árið 2006. 
 

 Listdansskóli Íslands var lagður niður árið 2006. 

 
 Embætti tengiliðs vistheimila stofnað árið 2010. Einn starfsmaður og þriggja 

manna úrskurðarnefnd. Heimild er til að leggja stöðuna niður eftir 1. janúar, 
2013.  

 
 Vatnamælingar Orkustofnunar og Veðurstofa Íslands voru sameinaðar í eina 

stofnun árið 2009 - Veðurstofu Íslands. Vatnamælingar höfðu áður verið deild 
innan Orkustofnunar. 

 
 Þjóðskrá og Fasteignaskrá Íslands voru sameinaðar í eina stofnun árið 2010 – 

Þjóðskrá Íslands. Áður var Þjóðskrá skrifstofa í fjármálaráðuneyti en 
Fasteignaskrá var ríkisstofnun. 

 
 Stofnunin Vatnajökulsþjóðgarður var sett á fót árið 2008.  

 
 Persónuvernd var stofnuð árið 2001 og tók við hlutverki tölvunefndar sem 

jafnframt var lögð niður. 

 
 Hlutverki Flugmálastjórnar var breytt árið 2007. Rekstur flugvalla var færður í 

nýtt félag Flugstoðir ohf. (nú Isavia) en stjórnsýsla og eftirlit var áfram hjá 
Flugmálastjórn. 

 

 Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra var færð undir embætti sérstaks 
saksóknara árið 2011.  
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9 Viðauki 2. 

 


