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Þar sem löggjafinn getur ekki séð fyrir hvaðeina sem samfélaginu má verða að gagni og 

sett lög sem duga til að tryggja hag þess undir öllum kringumstæðum, þá má 

framkvæmdavaldið samkvæmt almennum náttúrurétti beita valdi sínu í þágu hagsmuna 

samfélagsins í tilfellum þar sem landslög veita enga leiðsögn.1 

- John Locke  

                                                
1 John Locke: Ritgerð um ríkisvald, bls. 190. 
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1. Inngangur 
Tilvitnuð orð John Locke hér að framan eru um margt merkileg. Í ritgerðum sínum um 

ríkisvald, sem fyrst komu út árið 1689, setti hann fram margar af þeim grunnkenningum sem 

við þekkjum um vestræna stjórnskipan í dag. Rit hans hafa vissulega enga réttarheimildalega 

þýðingu í íslenskum rétti og urðu til í allt öðru réttarkerfi, svokölluðum „Common Law“-rétti 

í Bretlandi fyrir rúmlega 300 árum. Við lestur skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, sem 

fjallaði um aðdraganda og orsök efnhagshrunsins á Íslandi árið 2008, má þó greina mikilvægi 

stjórnspeki Locke. Verður ekki betur séð en að stór þáttur í því, sem miður fór hjá hinu 

opinbera, hafi verið skortur á frumkvæði framkvæmdarvaldshafa til valdbeitingar í þágu 

almannahagsmuna, þar sem löggjöf var óskýr eða ófullkomin. 

 Óhætt er að segja að efnahagshrunið hafi verið stærsti áhrifavaldur nýrrar löggjafar og 

stjórnkerfisbreytinga undanfarin þrjú ár. Niðurstöður rannsóknarnefndar Alþingis hafa þar 

mikil áhrif, bæði sem hvati að nýjum á lögum um Stjórnarráð Ísland nr. 115/2011 og 

breytingum á lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991. Þessar hugmyndir eru þó ekki nýjar 

af nálinni, enda koma margar sambærilegar tillögur fram í skýrslunni Starfsskilyrði 

stjórnvalda frá árinu 1999. Þeim hafði þó ekki verið fylgt eftir sem skyldi. Í 

rannsóknarskýrslunni er vikið að vinnu stjórnvalda í aðdraganda falls bankanna og dregnar 

ályktanir um störf stjórnvalda og mistök og vanrækslu einstaklinga innan hennar. Ljósinu er 

einkum beint að þeim þremur ráðherrum, hverra málefnasvið vörðuðu efnahagsmál, fjármál 

ríkisins og málefni bankanna. Var það gert á grundvelli þess að ráðherrar fara með æðsta 

framkvæmdarvald í landinu skv. 2. og 13. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 

bera í samræmi við það ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum skv. 14. gr. Fram kemur í 

skýrslunni að ráðherrar hafi yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir samkvæmt lögum og 

óskráðum reglum til að hafa áhrif á starfsemi stjórnsýslunnar sem undir þá heyrir. Er þannig 

vísað til álits umboðsmanns Alþingis, UA 7. júlí 2009 í máli nr. 5718/2009 (einelti), þar sem 

ítarlega er fjallað um þessar heimildir og skyldur ráðherra. 

 Niðurstöður skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis hafa ekki einungis leitt af sér ýmsar 

stjórnkerfis- og lagabreytingar. Í skýrslunni var komist að þeirri niðurstöðu að þrír ráðherrar 

hefðu gerst sekir um mistök,2  fyrst og fremst vegna athafnaleysis þeirra í aðdraganda 

efnahagshrunsins. Í kjölfar þessa ákvað Alþingi, þann 28. september 2010, að ákæra fyrrum 

forsætisráðherra, Geir Hilmar Haarde, fyrir landsdómi vegna þessa á grundvelli 14. gr. 

                                                
2 Í skilningi 1. mgr. 1. gr. laga um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra 
atburða nr. 142/2008. 



 7 

stjórnarskrárinnar, laga um landsdóm nr. 3/1963 og laga um ráðherraábyrgð nr. 4/1963.3 Er 

það fyrsta málið sem fer fyrir dóminn síðan honum var komið á fót árið 1904. Með dómi 

landsdóms frá 23. apríl 2012 var Geir sýknaður af þremur ákæruliðum, en fundinn sekur um 

einn ákærulið, þ.e. brot á 17. gr. stjórnarskrárinnar, fyrir að hafa ekki haldið ráðherrafundi um 

mikilvæg málefni. Ekki verður dregið í efa að þau sjónarmið um skyldur og ábyrgð ráðherra, 

sem birtast í rannsóknarskýrslunni og áðurgreindu áliti umboðsmanns Alþingis, hafa mikla 

þýðingu fyrir stjórnsýslurétt og stjórnskipunarrétt hér á landi. Þessum þætti 

stjórnsýsluréttarins, sem snýr að völdum og ábyrgð ráðherra, einkum í formi stjórnunar- og 

eftirlitsheimilda þeirra, hefur hins vegar fram til þessa ekki verið veitt mikil athygli. Með 

ritsmíðinni er reynt að bæta aðeins úr því. 

 Í samræmi við framangreinda umfjöllun verður í upphafi vikið að megineinkennum og 

uppbyggingu stjórnsýslunnar (2. kafli). Er sú umfjöllun nauðsynleg fyrir það sem á eftir 

kemur, m.a. til að gera grein fyrir stöðu ráðherra. Verður þannig vikið að lögbundinni 

stjórnsýslu (2.2), ráðherrastjórnsýslu og stigveldi stjórnsýslunnar (2.3) og faglegu 

embættiskerfi (2.4). Í lok 2. kafla verður fjallað um hlutverk stjórnsýslunnar (2.5), með 

sérstakri áherslu á fyrirsvar opinberra hagsmuna og hvers vegna slík verkefni séu á könnu 

framkvæmdarvaldsins (2.5.3). Að þessu loknu verður vikið að valdheimildum sem ráðherrar 

hafa til að stýra stjórnsýslunni. Fyrst verða skoðaðar heimildir ráðherra til að skipuleggja 

stjórnsýsluna og skipta niður verkefnum, þ.e. verkskipulagsvald (3. kafli). Verður ekki komist 

hjá því að fjalla um verkskipulagsvald löggjafans (3.2.1), áður en sjónum er beint að 

verkskipulagsvaldi ráðherra (3.2.2). Í lok kaflans er fjallað um takmarkanir á 

verkskipulagsvaldi (3.3). Í annan stað verður fjallað um stjórnunar- og eftirlitsheimildir 

ráðherra (4. kafli). Fyrst verður litið á lagagrundvöll stjórnunar- og eftirlitsheimilda (4.2), en 

að því búnu inntak stjórnunarheimilda (4.3) og inntak eftirlitsheimilda (4.4), og að lokum 

takmarkanir á stjórnunar- og eftirlitsheimildum (4.5). Er þá komið að meginefni 

ritsmíðarinnar, athafnaskyldum ráðherra til verndar almannahagsmunum (5. kafli). Í upphafi 

kaflans er tæpt á almennum embættisskyldum ráðherra (5.2). Því næst verður fjallað ítarlega 

um lagagrundvöll athafnaskyldna (5.3) og inntak athafnaskyldna (5.4). Í lokin eru niðurstöður 

ritsmíðarinnar dregnar saman (6. kafli). 

 

 

                                                
3 Þskj. 1538, 138. lögþ. 2010-11, bls. 1-2 (enn óbirt í A-deil Alþt.). 
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2. Megineinkenni íslenskrar stjórnsýslu og uppbygging hennar 
2.1 Almennt 

Í upphafi ritsmíðar þessarar verður ekki vikist undan því að fjalla stuttlega um hugtakið 

stjórnsýsla og hvað felst í því. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, með 

síðari breytingum, (hér eftir nefnd ssl.), taka lögin til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Af 

þessu má ráða að hugtakið stjórnsýsla í skilningi áðurnefnds ákvæðis, vísar til opinberrar 

stjórnsýslu. Í dönskum fræðiskrifum er iðulega talað um „offentlig forvaltning“ eða opinbera 

stjórnsýslu. Á íslensku hefur hins vegar verið látið nægja að tala um stjórnsýslu í merkingunni 

opinber stjórnsýsla og verður þeirri málstefnu fylgt hér.4 Hugtakið stjórnsýsla hefur ólíkar 

merkingar eftir því hvort miðað er við hvaða athafnir teljist til stjórnsýslu eða hvaða aðilar 

verði taldir til hennar. „Í formmerkingu er átt við þá aðila sem hafa á hendi framkvæmdarvald 

samkvæmt þeirri þrískiptingu sem mælt er fyrir um í 2. gr. stjórnarskrárinnar [...] Í 

efnismerkingu er með hugtakinu stjórnsýsla átt við þá starfsemi í þjóðfélaginu sem því aðeins 

getur farið fram að fyrir hendi séu þær heimildir sem felast í hugtakinu framkvæmdarvald í 

stjórnarskránni en með því er átt við það vald sem stjórnvöld mega almennt ein fara með 

lögum samkvæmt.“5 

 Stjórnsýsla í efnismerkingu er með öðrum orðum beiting framkvæmdarvalds, þ.e. að 

framkvæma þau fyrirmæli sem koma fram í stjórnarskránni og öðrum landslögum. Þau 

verkefni eru hins vegar svo yfirgripsmikil og ólík frá einum tíma til annars að ekki hefur verið 

talið mögulegt að skilgreina stjórnsýslu á jákvæðan hátt. Hefur stjórnsýsla í efnismerkingu því 

oftast verið skilgreind neikvætt, þ.e. að hún sé önnur starfsemi hins opinbera en sú sem fellur 

undir löggjafann og dómstóla.6  

 

2.2 Meginreglan um lögbundna stjórnsýslu 

Í 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, með síðari breytingum, (hér eftir nefnd 

stjskr.) er kveðið á um þrískiptingu ríkisvaldsins, þar sem forseta og öðrum stjórnarvöldum 

samkvæmt stjórnarskránni og öðrum landslögum er falið framkvæmdarvaldið. Jafnframt er 

Alþingi og forseta falið löggjafarvaldið og dómendum dómsvaldið. Skipting ríkisvaldsins í 

þrjár meginstoðir afmarkar hlutverk framkvæmdarvaldsins að nokkru leyti og setur því 

skorður, einkum gagnvart löggjafanum. Af ákvæðum stjórnarskrárinnar og 

stjórnskipunarvenjum má a.m.k. draga þrenns konar ályktanir um stöðu framkvæmdarvaldsins 

                                                
4 Sbr. m.a. Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 109. 
5 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 109. 
6 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 110-111. 
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gagnvart hinum valdþáttunum tveimur: 1) Stjórnsýslan skal almennt byggð upp með þeim 

hætti að yfirstjórn hennar sé í höndum ráðherra sem ber ábyrgð á stjórnarframkvæmd 

gagnvart Alþingi. 2) Það er undirstöðuregla íslenskrar stjórnskipunar að stjórnvöld eru bundin 

af lögum. Í þessari reglu, sem almennt er nefnd lögmætisreglan, felst annars vegar að 

ákvarðanir stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum og hins vegar að þær mega ekki vera í 

andstöðu við lög. 3) Að uppfylltum ákveðnum réttarfarsskilyrðum skera dómstólar úr 

ágreiningi um hvort stjórnvöld hafi byggt ákvarðanir sínar á lögum og málefnalegum 

sjónarmiðum eða hvort þær hafi farið í bága við lög.7 

 Athafnafrelsi einstaklinga er eitt megineinkenna lýðræðisríkja. Afleiðing þess er m.a. sú 

að athafnafrelsi verða sjaldnast settar skorður nema með atbeina lýðræðislega kjörinna 

fulltrúa þjóðarinnar á Alþingi, í formi laga, innan þess ramma er stjórnarskráin markar. 

Stjórnvöld þurfa hins vegar að sækja valdheimildir sínar í þau lög sem þingið setur og geta 

almennt ekki upp á sitt einsdæmi íþyngt borgurunum án atbeina Alþingis. Í samræmi við þetta 

hefur gjarnan verið orðuð sú meginregla að borgararnir mega gera hvaðeina, sem ekki er 

bannað í lögum, en stjórnvöld geta eingöngu íþyngt borgurunum með ákvörðunum sínum ef 

þau hafa til þess sérstaka heimild í lögum.8 Eins og kemur fram í lið 2) hér á undan er það 

grundvallarregla íslenskrar stjórnskipunar, að stjórnsýslan sé bundin af lögum. 

Lögmætisreglan (d. legalitetspricippet, e. the rule of law) er einnig talin grundvallarregla 

réttarríkisins og felur í sér tvo meginþætti. Annars vegar að ákvarðanir stjórnvalda mega ekki 

ganga í berhögg við lög, sem er svonefndur formþátt lögmætisreglunnar. Hins vegar verða 

ákvarðanir stjórnvalda að eiga sér viðhlítandi stoð í lögum eða heimild, sem vísar til 

svonefnds heimildarþáttar lögmætisreglunnar.9  

 

2.2.1 Formþáttur lögmætisreglunnar 

Í formþætti lögmætisreglunnar felst að stjórnsýslan er bundin af lögum við framkvæmd þeirra 

verkefna sem henni eru falin og getur því ekki tekið ákvarðanir sem stangast á við þau og því 

síður stjórnarskrána. Í raun er því hér um að ræða eina grein reglunnar um lex superior, um að 

æðri réttarheimild gangi framar réttarheimild sem neðar stendur.10 Þá er einnig ljóst að reglur, 

sem settar eru af stjórnvöldum, s.s. reglugerðir, og gilda almennt fyrir borgarana, eru einnig 

                                                
7 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17-18. 
8 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. 
9 Sjá skýrslu umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1995, bls. 13. 
10 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 249. 
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bindandi gagnvart stjórnsýslunni sjálfri. 11  Brjóti ákvörðun stjórnvalda gegn rétthærri 

réttarheimildum, s.s. stjórnarskrá, lög eða reglugerðir, er hún almennt talin ógildanleg.12 

 Í þeim tilvikum, þar sem ákvörðun stjórnvalda byggir á lagareglum með fastmótað 

efnisinnihald, veldur þetta sjaldan vandkvæðum. Sem dæmi má nefna ákvörðun um að veita 

einstaklingi kosningarétt. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 24/2000, 

með síðari breytingum, kemur fram að hver íslenskur ríkisborgari, sem náð hefur 18 ára aldri, 

hafi slíkan rétt. Fer því ekki milli mála að stjórnvöld geta ekki veitt einstaklingum undir 18 

ára aldri kosningarétt. Þarfnast slík ákvörðun ekki mikillar yfirlegu, þar sem lögin eru afar 

skýr hvað þetta varðar. Vandamál kunna hins vegar að koma upp þegar lög taka ekki með svo 

afgerandi hætti á því álitaefni sem liggur fyrir stjórnvöldum hverju sinni. Er þá jafnan talað 

um matskenndar lagareglur. Stjórnvaldsákvarðanir eru síðan flokkaðar í lögbundnar og 

matskenndar ákvarðanir með sama hætti eftir því hvort þær hvíla á fastmótuðum 

lagaákvæðum eða matskenndum.13 Við matskenndar stjórnvaldsákvarðanir þarf að fara fram 

túlkun á hinum matskenndu lagareglum og hefur lögmætisreglan þar mikla þýðingu. Sama 

gildir við ákvörðun á sviði þar sem ólík sjónarmið liggja að baki lögum eða einstökum 

lagaákvæðum.14 Hér má benda á almennan aðgang að upplýsingum skv. 3. gr. upplýsingalaga 

nr. 50/1996, sbr. lög nr. 161/2006, annars vegar og sérstök ákvæði um þagnarskyldu í 

sérlögum hins vegar, sbr. gagnályktun frá 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga. Á þessu var tekið í 

úrskurði Úrskurðarnefndar um upplýsingamál 17. febrúar 2012 í máli nr. A-406/2012, þar 

sem m.a. var talið að 15. gr. laga um gjaldeyrismál nr. 87/1992, með síðari breytingum, fæli í 

sér reglu um sérstaka þagnarskyldu. Eftir túlkun á ákvæðinu var það niðurstaða 

úrskurðarnefndarinnar að sú þagnarskylda gæti einungis náð yfir hluta af því efni, sem óskað 

var eftir að fá upplýsingar um, og aðgangur veittur að því sem eftir stóð. 

 Áhrif lögmætisreglunnar við túlkun lagaákvæða eru að meginstefnu til þau að sjónarmið 

um réttaröryggi borgaranna fá aukið vægi. Áhersla á réttaröryggissjónarmiðið hefur þau áhrif 

að við íþyngjandi stjórnvaldsákvarðanir verður ekki fallist á að lagaákvæði hafi aðra 

merkingu en leiðir af orðalagi þess. 15  Dæmi úr réttarframkvæmd, þar sem 

stjórnvaldsákvörðun var ekki talin hafa fullnægt formþætti lögmætisreglunnar, er dómur 

                                                
11 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 311. 
12 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 103. Sjá einnig til hliðsjónar Arnar Þór Stefánsson: Um ógildingu 
stjórnvaldsákvarðana, bls. 5 o.áfr. 
13 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 21. 
14 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 312. 
15 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 371. 
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Hæstaréttar, Hrd. 1997, bls. 1544 (kennarastaða).16 Í málinu hafði V sótt um stöðu kennara 

við grunnskólann á Skógum. Fékk V ekki starfið. Upplýst var í málinu að ástæður þessa væru 

m.a. forsjárdeila hans vegna barna sinna sem og deilur við hreppsnefnd um innheimtu gjalda. 

Í dómi Hæstaréttar segir: 
 

Forsjárdeilur, sem áfrýjandi kann að hafa átt í vegna barna sinna, geta samkvæmt efni sínu ekki 
komið til skoðunar við veitingu kennarastöðu, og deilur, sem áfrýjandi kann að hafa átt við 
hreppsnefnd um innheimtu gjalda í hreppnum, ekki heldur. 

 
Af dómnum má sjá að rétturinn telur þau sjónarmið, sem skólayfirvöld lögðu m.a. til 

grundvallar synjun V um kennarastöðuna, hafi farið í bága við lög. Ekki er alltaf auðvelt að 

greina á milli form- og heimildarþáttar lögmætisreglunnar. Í ofangreindum dómi kann að 

virðast sem niðurstaðan grundvallist á því að sjónarmið skólayfirvalda hafi ekki stuðst við 

heimild í lögum. Hins vegar var hér um að ræða beitingu formþáttarins, þar sem það braut í 

bága við lög að leggja framangreind sjónarmið til grundvallar. 

 

2.2.2 Heimildarþáttur lögmætisreglunnar 

Eins og fram hefur komið felst í heimildarþætti lögmætisreglunnar að athafnir stjórnvalda 

verða að styðjast við lagaheimild, þ.e. hafa stoð í lögum. Þetta hefur einnig verið nefnt 

lagaáskilnaðarregla lögmætisreglunnar. 17  Augljóst er að ef fylgja ætti heimildarþætti 

lögmætisreglunnar út í ystu æsar, mættu stjórnvöld ekki lyfta litla fingri án þess að hafa til 

þess lagaheimild. Slíkt myndi leiða til þess að stjórnvöld kæmu litlu í verk, stjórnsýslan yrði 

óskilvirk og gæti hugsanlega ekki sinnt verkefnum sínum. Sú er þó ekki raunin, enda eru 

kröfur samkvæmt lögmætisreglunni breytilegar eftir atvikum hverju sinni.18 Þannig eru gerðar 

ríkari kröfur til skýrleika lagaheimilda í vissum tilvikum. Hér má helst nefna tilvik þegar 

mannréttindi, einkum skv. VII. kafla stjskr., sbr. lög nr. 97/1995, og lögum um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994, eru skert að einhverju leyti. Sömu sjónarmið eiga 

einnig við um ákvarðanir stjórnvalda sem snúa að skattlagningu eða álagningu 

þjónustugjalda.19  

Á öðrum sviðum stjórnsýslunnar hefur verið viðurkenndur rýmri skilningur á 

lagaáskilnaðarreglunni, á þann hátt að aðrar réttlægri réttarheimildir en lög, eða jafnvel mjög 

rúm túlkun skráðra réttarheimilda, dugi til að uppfylla kröfur heimildarþáttar 

                                                
16 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 103. 
17 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 102. 
18 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 302. 
19 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 19 og Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 302-307. 
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lögmætisreglunnar. Hér er fyrst og fremst um að ræða ákvarðarnir, sem eingöngu hafa óbein 

áhrif á borgarana.20 Athafnir stjórnvalda og ákvarðanir, er varða eingöngu innri skipulagningu 

og málefni stjórnsýslunnar, þurfa almennt séð ekki sérstaka lagaheimild, t.d. ákvörðun um 

afgreiðslutíma ríkisstofnana.21 Hér kunna þó önnur sjónarmið að valda því að ákvörðun, sem 

virðist snúa að innri málefnum stjórnsýslunnar, þarf á skýrri lagastoð að halda. Í Hrd. 1998, 

bls. 4552 (Landmælingar Íslands) var það niðurstaða Hæstaréttar að umhverfisráðherra hefði 

ekki verið heimilt að flytja starfsemi Landmælinga Íslands frá Reykjavík til Akraness án 

skýrrar lagaheimildar. Byggðist sú niðurstaða þó m.a. á réttindum starfsmanna 

stofnunarinnar.22  

Í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 2. desember 2005 í máli nr. 4388/2005 (löggilding 

rafverktaka), var niðurstaðan sú að reglugerð hefði ekki fullnægt heimildarþætti 

lögmætisreglunnar. Kvartaði A yfir því að löggilding rafverktaka skyldi tímabundin til fimm 

ára í senn. Var það gert með heimild í grein 1.8.1 í reglugerð nr. 264/1971 um raforkuvirki, 

sbr. reglugerð nr. 285/1998. Segir m.a. í álitinu: 
 

Samkvæmt lögmætisreglu stjórnsýsluréttar þurfa ákvarðanir stjórnvalda að vera í samræmi við 
lög og eiga sér viðhlítandi stoð í þeim. Eftir því sem ákvörðun telst meira íþyngjandi fyrir 
borgarann og ef hún felur í sér inngrip stjórnvalda í stjórnarskrárvarin réttindi eru meiri kröfur 
gerðar að þessu leyti. Í lögum nr. 146/1996 er hvergi vikið að því að löggilding til rafverktaka 
skuli vera tímabundin. Þá fæ ég heldur ekki séð af athugasemdum er fylgdu frumvarpi því er 
varð að lögunum að þar sé sérstaklega gert ráð fyrir slíkri takmörkun á gildistíma 
löggildingarinnar. […] 

Kröfur laga um opinber leyfi til að stunda tiltekna atvinnu, svo sem löggilding rafverktaka, 
fela í sér takmörkun á því atvinnufrelsi sem verndað er í 75. gr. stjórnarskrárinnar. Í samræmi 
við þá reglu stjórnarskrárákvæðisins að þessu frelsi megi þó setja skorður með lögum, enda 
krefjist almannahagsmunir þess, verða lagafyrirmæli um inntak og fyrirkomulag slíks leyfis að 
vera skýr og glögg. Verða þau ekki túlkuð með rýmri hætti, borgaranum í óhag, en leiðir af 
orðanna hljóðan og skýrum vísbendingum í lögskýringargögnum. […] 

Eins og rakið er hér að framan fór löggjafinn hins vegar ekki þá leið að gera ráð fyrir að 
handhafi löggildingar rafverktaka þyrfti að sækja um endurnýjun slíks leyfis á fimm ára fresti, 
sbr. hins vegar fyrirmæli laga nr. 146/1996 um útgáfu starfsleyfa til handa þeim sem vilja 
starfrækja rafskoðunarstofur. [...] Sjónarmið um að tímabinding löggildingar kunni sem slík að 
auðvelda eftirlit hins opinbera með starfsemi rafverktaka geta ekki ein og sér leitt til þess að 
áskilnaður 1.8.1. gr. reglugerðar nr. 264/1971, sbr. reglugerð nr. 285/1998, teljist eiga næga stoð 
í lögum nr. 146/1996 enda verður sá áskilnaður með engu móti leiddur af ákvæðum laganna eða 
lögskýringargögnum. 

 

                                                
20 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 307. 
21 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 19. Þessu til stuðnings má nefna danskan dóm, UfR 1963, bls. 679 Ø, þar sem 
komist var að þeirri niðurstöðu að tollayfirvöld gætu, án sérstakrar lagaheimildar, ákveðið að umsóknir um 
tollfrelsi skyldu berast innan tiltekins tímafrests, þar sem fresturinn þótti nægjanlega kynntur innflutningsaðilum 
sem málið snerti.  
22 Dómurinn er reifaður í kafla 3.3.1. 
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Í málinu fór umboðsmaður í gegnum það hvort reglugerð, sem takmarkaði veitingu 

atvinnuleyfis til fimm ára í senn, ætti sér næga og skýra lagastoð. Svo reyndist ekki vera, m.a. 

vegna þess að um var að ræða stjórnarskrárvarin réttindi borgaranna og því þurfti að gera 

auknar kröfur til heimildarþáttar lögmætisreglunnar. Taldi umboðsmaður því að reglugerðin 

ætti sér ekki skýra stoð í lögum. 

 

2.3 Ráðherrastjórnsýsla 

Stjórnsýslukerfið er sú skipulagsbundna heild sem stjórnvöld mynda á grundvelli þess 

stjórnsýslusambands sem á milli þeirra er.23 Á Íslandi eru ekki ein almenn lög sem leggja 

grundvöll að stjórnsýslukerfinu, heldur er uppbygging þess grundvölluð á nokkrum 

lagabálkum og reglugerðum. Hér ber helst að nefna stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, með síðari breytingum, lög nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, með síðari 

breytingum (hér eftir nefnd stjrl.), svo og forsetaúrskurð um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í 

ráðuneyti nr. 124/2011, forsetaúrskurð um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í 

Stjórnarráði Íslands nr. 125/2011, lög um einstök stjórnvöld, sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 

og síðast en ekki síst óskráðar meginreglur. Í 2. gr. stjskr. kemur fram að forseti og önnur 

stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskránni og öðrum landslögum fari með framkvæmdarvaldið. Í 

13. gr. stjskr. er kveðið svo á að forsetinn láti ráðherra framkvæma vald sitt. Í 14. gr. stjskr. er 

mælt svo fyrir að ráðherrar beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Af þessum ákvæðum 

stjórnarskrárinnar hefur verið leitt að í íslenskri stjórnskipan fari ráðherra, hver á sínu sviði, 

í reynd með æðstu yfirstjórn stjórnsýslunnar.24 Þá segir í 15. gr. stjskr. að forseti skipi 

ráðherra og veiti þeim lausn. Jafnframt ákveður hann tölu þeirra og skiptir með þeim störfum. 

Af þessu má í fyrsta lagi sjá að ráðherrar geta verið fleiri en einn. Í öðru lagi er í ákvæðinu að 

finna grundvöll verkaskiptingar milli ráðherra, sem er á ábyrgð forsætisráðherra, sbr. 13., 14. 

og 19. gr. stjskr., og fastrar venju sem felur í sér að hann eða viðtakandi forsætisráðherra 

undirritar skipunarbréf ráðherra ásamt forseta.25 

 Í fræðilegri umfjöllun hefur framangreind skipan verið nefnd ráðherrastjórnsýsla.26 

Skilgreiningu hugtaksins í sinni einföldustu mynd mætti orða svo, „að ráðherrar trjóna [sic] 

                                                
23 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 85. 
24 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 85.  
25 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarrétur, bls. 147-148. 
26 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 105. Sjá einnig Skýrsla starfshóps forsætisráðuneytisins um 
viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, bls. 12. 
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efstir í embættismannakerfi sem byggt er upp á stigveldi“.27 Í ráðherrastjórnsýslu felst þannig 

1) lýðræðisleg ábyrgð, 2) stjórnsýslulegt, stjórnunarlegt og rekstrarlegt forræði á stofnunum, 

3) sjálfræði ráðherra og takmarkað stjórnsýsluhlutverk ríkisstjórnar og 4) stigveldi.28 Þá er 

einnig ljóst af framangreindri umfjöllun, einkum 14. gr. stjskr. og lögum um ráðherraábyrgð 

nr. 4/1963, að í ráðherrastjórnsýslu felst ekki einungis lýðræðisleg ábyrgð heldur einnig 

lagaleg. Er hún raunar eldri en þingræðið og hin lýðræðislega ábyrgð og á rætur sínar að rekja 

til loka einveldis í Danmörku árið 1848 og stjórnarskrá þeirra frá 1849.29  

Ráðherrastjórnsýsla á rætur sínar að rekja til einveldisskipulags fyrri alda. Með tilkomu 

þingræðis var hún lýðræðisvædd.30 Með þessu er átt við að til viðbótar þeirri lagalegu ábyrgð, 

sem ráðherrar báru þá þegar, skyldu ráðherrar einnig hafa lýðræðislegt umboð og bera ábyrgð 

samkvæmt því. Í raun má segja að þingræði á Íslandi hafi myndast í framkvæmd með 

samskiptum Alþingis og Danakonungs eftir skipun fyrsta ráðherrans 1904.31 Með orðinu 

þingræði, er í ritsmíðinni átt við stjórnskipulega merkingu þess, þ.e. að þeim einum er sætt í 

ráðherrastóli, sem meirihluti Alþingis í hið minnsta þolir í embætti. Ráðherrar bera þannig 

þinglega ábyrgð, þ.e. þurfa að standa þinginu skil á gjörðum sínum og víkja úr embætti, sé 

það vilji þingsins. 32  Þannig fléttast saman stjórnskipuleg merking orðsins þingræði og 

lýðræðisleg ábyrgð ráðherra. Þessi ábyrgð ráðherra gagnvart þinginu tryggir að meðferð valds 

og fjármuna hjá framkvæmdarvaldinu sé í samræmi við vilja þjóðarinnar. Stafar það af því að 

á Alþingi sitja hinir lýðræðislega kjörnu fulltrúar en ráðherrar eru ekki lýðræðislega kjörnir til 

embættisins. 

 Stjórnsýslulegt, stjórnunarlegt og rekstrarlegt forræði ráðherra felur í sér að hann er æðsti 

embættismaður stjórnsýslukerfis ráðuneytis og hefur þar með boðvald yfir öðrum 

starfsmönnum og stofnunum þess. Allar ákvarðanir ráðuneytis eru teknar í nafni ráðherra og 

því er ekki eiginlegur munur á stjórnsýslulegri stöðu hans og ráðuneytis hans.33 Nánar er 

fjallað um boðvald ráðherra í köflunum um verkskipulagsvald og stjórnunarheimildir ráðherra 

síðar.  

                                                
27 Gunnar Helgi Kristinsson: Embættismenn og stjórnmálamenn – Skipulag og vinnubrögð í íslenskri stjórnsýslu, 
bls. 54. 
28 Ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð forstöðumanna ríkisstofnana, bls. 14. 
29 Sigurður Líndal: „Um ráðherraábyrgð og landsdóm“, bls. 522 og Ragnheiður Kristjánsdóttir: „Drög að 
þjóðríki á 19. öld og þingræði 1904“, bls. 64. 
30 Ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð forstöðumanna ríkisstofnana, bls. 14.  
31 Ragnheiður Kristjánsdóttir: „Þing, konungsvald og stjórn 1904-1918“, bls. 88-89. 
32 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
33 Sjá m.a. Hrd. 2001, bls. 2028 í máli nr. 113/2001 (Stjörnugrísmál II), þar sem bréf, ritað af starfsmanni 
ráðuneytis fyrir hönd ráðherra, var talið stafa frá ráðherranum. Dómurinn er reifaður í kafla 4.3.1. 
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 Sjálfræði ráðherra er eitt megineinkenna ráðherrastjórnsýslu eins og hún hefur þróast 

hérlendis sem og í Danmörku.34 Í því felst að ráðherrar eru sjálfstæðir í störfum sínum og 

hlýðniskylda hvílir ekki á ráðherra gagnvart nokkrum.35 Ríkisstjórn hefur þannig takmörkuð 

völd í þeim skilningi að hún hefur ekki stjórnsýslulega stöðu, þ.e. getur ekki talist fjölskipað 

stjórnvald. Ráðherra fer því, eins og áður segir, með æðsta stjórnsýsluvald á sínu sviði, en 

ríkisstjórn gegnir frekar hlutverki sem samráðsvettvangur. Þessu er ekki eins farið á öllum 

Norðurlöndunum. Í Svíþjóð er t.d. ekki um að ræða ráðherrastjórnsýslu, heldur mætti frekar 

kalla kerfi Svía ríkisstjórnarsýslu, þar sem ríkisstjórnin, sem fjölskipað stjórnvald, fer með 

þau völd sem ráðherrar gera almennt hérlendis, og ber sameiginlega ábyrgð samkvæmt því.36 

Réttarskipunin í Noregi svipar meira til danskrar og íslenskrar stjórskipunar að þessu leyti, þ.e. 

ráðherrastjórnsýslu, en hefur þó að nokkru leyti einkenni sænska fyrirkomulagsins. Þannig eru 

ráðherrar sjálfstæðir og bera ábyrgð á sínu málefnasviði en ríkisstjórnin fer í sameiningu með 

tiltekin mikilvæg verkefni.37  

Þrátt fyrir það, sem hér segir að framan, bera ráðherrar í ríkisstjórn almennt sameiginlega 

pólitíska ábyrgð á grundvelli þingræðisins, þótt þeir taki ekki ákvarðanir sameiginlega.38 

Ríkisstjórn gegnir því mjög mikilvægu pólitísku hlutverki og venja er að stærri ákvarðanir séu 

ræddar innan hennar, sbr. einkum 17. gr. stjskr., þar sem segir að mikilvæg mál skuli rædd á 

ráðherrafundum. Í einstaka tilvikum fela lög ríkisstjórninni allri tiltekið hlutverk, þó að slíkt 

sé ekki algengt.39 Ráðherrar á Íslandi virðast aftur á móti hafa mikið sjálfræði og samábyrgð 

ríkisstjórna er því veikari í samræmi við það.40 Í þessu samhengi má benda á þá þróun að 

aukin völd hafa færst á oddvita stjórnarflokka í samsteypustjórnum á síðustu árum og mál því 

síður rædd á ráðherrafundum.41 Er þetta talið hafa veikt samábyrgð ráðherra.42 Lagaleg 

ábyrgð ráðherra miðast fyrst og fremst við ábyrgð hvers og eins ráðherra á sínu málefnasviði, 

þó svo að um samábyrgð geti verið að ræða í einhverjum tilvikum.43 

                                                
34 Carsten Henrichsen: Offentlig forvaltning, bls. 258. 
35 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 158. 
36 Erik Holmberg og Nils Stjernquist: Vår författning, bls. 119. 
37 Johs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge, bls. 132-136 og Eivind Smith: „Statsrådsansvaret og dets grenser“, 
bls. 489. 
38 Gunnar Helgi Kristinsson: „Samsteypustjórnir og sjálfstæði ráðherra“, bls. 12. 
39 Eiríkur Tómasson: „Hugleiðingar um réttarstöðu ráðherra“, bls. 174-175. Sjá t.d. 5. mgr. 7. gr. laga um 
Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992, 2. mgr. 27. gr. laga um almannavarnir nr. 82/2008 og 1. mgr. 128. 
gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, svo að fátt eitt sé nefnt. 
40 Gunnar Helgi Kristinsson: „Samsteypustjórnir og sjálfstæði ráðherra“, bls. 19. 
41 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 260. 
42 Þskj. 1501, 138. lögþ. 2009-10, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
43 Gunnar. G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 176. 
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Að lokum felur ráðherrastjórnsýslan í sér svokallað stigveldi (d. hierarki, e. hierarchy). 

Með því er átt við að stjórnsýsla ríkisins sé stigskipt þannig að æðri stjórnvöld hafa yfirstjórn 

og eftirlit með lægra settum stjórnvöldum. Slíka stigskiptingu má oftast leiða af túlkun laga.44 

Ráðherra og ráðuneyti hans teljast til æðra settra stjórnvalda í þessum skilningi. Undir 

ráðherra heyra svo hinar ýmsu stofnanir á málefnasviði hans. Í stigveldinu felst að ráðherra 

hefur yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir, ekki eingöngu gagnvart ráðuneyti sínu og 

starfsmönnum þess, heldur einnig þeim lægra settu stjórnvöldum sem starfa á málefnasviði 

hans, án sérstakrar lagaheimildar. Byggjast heimildirnar á stjórnsýslusambandi ráðherra og 

lægra settra stjórnvalda.45 Um þetta verður nánar fjallað í 3. og 4. kafla. Hér má þó ekki líta 

fram hjá hlutverki Alþingis og þeirri ábyrgð, sem ráðherrar bera gagnvart því, enda sitja þeir í 

umboði þingsins. Alþingi beitir einnig þessum áhrifum sínum með löggjöf og fjárveitingum.46 

Því má segja að yfir valdapýramídanum, þar sem ráðherra trónir á toppnum, svífi 

löggjafarvaldið eins og skýjahula sem ekki er beint hluti af stjórnsýslunni. 

 

2.4 Faglegt embættiskerfi 

Eitt megineinkenna íslenskrar stjórnsýslu er faglegt embættiskerfi. Með því er átt við að 

embættismenn, aðrir en ráðherrar, eru ráðnir út frá faglegum forsendum og ráðningar- og 

skipunartími þeirra er óháður starfstíma ráðherra. Í faglegu embættiskerfi er því gerð sú krafa 

að stjórnsýslan sýni pólitískt hlutleysi í störfum sínum, m.a. með því að fylgja lögum.47 Í 

mörgum öðrum lýðræðisríkjum eru pólitískar ráðningar opinberlega viðurkenndar, t.d. í 

Bandaríkjunum, þar sem æðstu stöður embættiskerfisins fylgja nýjum forseta.48  

Í íslenskri stjórnsýslu eru því hinir ópólitísku embættismenn ráðuneyta sérfræðingar á sínu 

sviði hvað varðar menntun og reynslu á málefnasviði ráðuneytisins. Með þessu skipulagi er 

stefnt að því að stjórnsýslan sé skilvirk og málefnaleg, borgurunum til hagsbóta. Í 22. gr. stjrl. 

kemur fram að ráðherrum er heimilt að ráða til starfa í ráðuneyti sínu einn til tvo 

aðstoðarmenn, en þeir geta orðið fleiri skv. ákvörðun ríkisstjórnar. Aðstoðarmenn þessir 

gegna störfum fyrir ráðherra svo lengi sem ráðherra ákveður, þó ekki lengur en ráðherra 

sjálfur. Meginhlutverk aðstoðarmanns/-manna ráðherra er að vinna að stefnumótun á 

málefnasviði ráðuneytis. Hann getur þó ekki undirritað stjórnvaldserindi fyrir hönd ráðherra. 

Um ráðningu annarra starfsmanna ráðuneytis gilda meginreglur stjórnsýsluréttarins. Í því felst 

                                                
44 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 84. 
45 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt, þó bíði“, bls. 63. 
46 Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 75. 
47 Carsten Henrichsen: Offentlig forvaltning, bls. 376. 
48 Ábyrgð- og valdsvið forstöðumanna ríkisstofnana, bls. 18. 
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að velja á hæfasta umsækjandann á grundvelli hæfniskrafna og annarra málefnalegra 

sjónarmiða. Samkvæmt 2. mgr. 11. gr. ssl. má því ekki líta til stjórnmálaskoðana 

umsækjanda.49 Þrátt fyrir þetta hefur verið bent á það í fræðilegri umfjöllun, að algengt sé að 

stöðuveitingar ráðist af pólitískum sjónarmiðum.50 

 

2.5 Hvert er hlutverk stjórnsýslunnar? 

2.5.1 Örstutt um sögulega þróun 

Segja má að það sem einkenni helst þróun íslensku stjórnsýslunnar sé hægfara en stöðug 

útþensla. Þannig finnast ekki merki um róttækar breytingar eða byltingar á stjórnsýslukerfinu, 

þar sem öllu er varpað til hliðar og nýtt tekið upp í staðinn. Þrátt fyrir það hefur stjórnsýslan 

tekið gagngerum breytingum á undanförnum áratugum, sérstaklega hvað varðar þau verkefni 

sem á henni hvíla. Hefur stjórnsýslan ekki farið varhluta af þeim kröfum í vestrænum 

samfélögum, að ríki taki á sig auknar skyldur er varða félagsleg úrræði. Þá hefur tækniþróun á 

síðustu árum einnig haft mikil áhrif á stjórnsýsluna, sem í auknum mæli er orðin rafræn. 

Umfang og eðli þeirra verkefna, sem stjórnsýslunni ber að sinna, verða að endurspegla 

nokkurn veginn þær breytingar og þróun sem á sér stað í samfélaginu. Að öðrum kosti 

uppfyllir stjórnsýslan ekki samfélagslegt hlutverk sitt.51  

 Í byrjun 20. aldarinnar voru álita- og umfjöllunarefni stjórnsýsluréttarins ekki síst hvort 

hægt væri að fá stjórnvaldsákvarðanir ógiltar. Snerist sú umfjöllun fyrst og fremst um hvort 

dómstólar gætu skipt sér af framkvæmdarvaldinu, líkt og sjá má í bók Pouls Andersen, Om 

ugyldige Forvaltningsakter, frá árinu 1924.52 Upp úr miðri öldinni fór síðan að bera á 

umfjöllun um verkskipulagsvald, þ.e hverjir gætu skipt verkefnum innan stjórnsýslunnar og 

hvernig það vald færðist niður stigskiptingu hennar. 53  Inngrip stjórnsýslunnar í líf og 

hagsmuni borgaranna hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár og áratugi og mun fleiri 

málefnasvið lúta nú opinberum reglum og reglurnar eru einnig umfangsmeiri.54 Á síðari árum 

hefur áherslan því færst frekar yfir á tvö mikilvæg sjónarmið, sem þó rekast oft saman, 

starfshæfni og skilvirkni stjórnsýslunnar annars vegar og réttaröryggi borgaranna hins vegar.55 

                                                
49 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 280.  
50 Gunnar Helgi Kristinsson: Íslenska stjórnkerfið, bls. 214-220. 
51 Carsten Henrichsen: Offentlig forvaltning, bls. 135. 
52 Poul Andersen: Om ugyldige Forvaltningsakter, einkum aðfararorð bókarinnar, bls. 5-6.  
53 Sjá m.a. rit Nils Herlitz: Föreläsningar i förvaltningsrätt II frá 1948 og Nordisk offentlig rätt III/1 frá 1963. 
54 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 6. 
55  Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3277 og Alþt. 1992-93, B-deild, bls. 9248 sbr. einnig Páll Hreinsson: 
Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 39. 
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Þá hefur áherslan á jafnræðisreglur fengið aukið vægi með tilliti til samkeppni um takmörkuð 

gæði og vegna lágmarks lífskjaraviðmiða við veitingu framlaga frá hinu opinbera.56 

 

2.5.2 Framkvæmd laga og annarra fyrirmæla löggjafans 

Eins og kom fram hér í upphafi er stjórnsýsla fyrst og fremst beiting framkvæmdarvaldsins, 

þ.e. að framkvæma lög og fyrirmæli Alþingis sem og þau verkefni sem fram koma í sjálfri 

stjórnarskránni. Með þessu er m.a. átt við að stjórnsýslan gæti þess að borgararnir haldi sig 

innan laga og annarra réttarreglna, allt frá umferðarreglum til reglna sem gilda um rekstur 

einkafyrirtækja. Í þessu felst einnig skylda til að bregðast við þegar út af ber í hegðun 

borgaranna og beita til þess þvingunarráðstöfunum, hugsanlega með valdi, til að hafa áhrif á 

hegðun þeirra.57 Helstu verkefni stjórnsýslunnar þessu tengd eru því reglusetning til að stýra 

háttsemi borgaranna, fjármögnun ríkisins með innheimtu skatta og annarra gjalda og síðan 

útdeiling þess fjármagns, einkum með þjónustustarfsemi. 

Af sjónarhóli lögfræðinnar er óhætt að segja að mikilvægasta hlutverk stjórnsýslunnar sé 

að stýra háttsemi fólks í samfélaginu, bæði með forvirkum hætti, sem og við úrlausn 

afmarkaðra mála (d. regulering eða retlig regulering).58 Í raun má segja að í rýmsta skilningi 

felist í þessu að hafa áhrif á ákvarðanir fólks og hvernig það hegðar sér. Stjórnsýslan er ekki 

ein um slíka hátternisstýringu, enda hefur einkageirinn mikil áhrif á hegðun fólks. Einnig 

hefur stjórnarskrárgjafinn og almenni löggjafinn mótað vissa ramma með reglusetningu, sem 

er ein tegund hátternisstýringar. Stjórnsýslan hefur áhrif á hátterni samfélagsþegnanna fyrst 

og fremst með setningu reglugerða, reglna, samþykkta, gjaldskráa o.fl., sem stoð hefur í 

lögum, en einnig með stjórnvaldsákvörðunum um réttindi eða skyldur borgaranna. Þessi 

verkefni hafa í aldanna rás verið meginþungi starfsemi stjórnsýslunnar og síður en svo farið 

minnkandi undanfarin ár, einkum vegna aukinna afskipta stjórnvalda af einkageiranum. Venja 

                                                
56 Bent Christensen og Inger Dübeck: „Den regulerende forvaltning“, bls. 229. Sem dæmi má nefna UA 28. 
desember 2006 í máli nr. 4478/2005 (námuréttindi), þar sem umboðsmaður sagði m.a.: „Atvik máls þessa hafa 
orðið mér tilefni til nokkurrar umhugsunar um þá aðstöðu sem stjórnvöld, ekki síst sveitarfélög, standa frammi 
fyrir þegar þau úthluta til einkaaðila gæðum sem aðeins eru til í takmörkuðu magni. [...] Jafnræðisregla 
stjórnsýsluréttarins felur almennt í sér að stjórnvöldum er skylt að gæta jafnræðis milli borgaranna, sbr. dóm 
Hæstaréttar í máli nr. 407/1999 frá 23. mars 2000. Í hinni skráðu jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga er þetta 
orðað svo að við úrlausn mála skuli stjórnvöld gæta jafnræðis og samræmis í lagalegu tilliti. En sú regla að 
borgararnir, hvort sem það eru einstaklingar eða lögaðilar, skuli hafa jafna stöðu við úrlausn mála er til lítils ef 
þeir aðilar sem eru í sambærilegri stöðu hafa ekki jafna möguleika á að koma til greina við ákvarðanir 
stjórnvalda sem fela í sér ráðstöfun takmarkaðra gæða. Af hálfu umboðsmanns Alþingis hefur ítrekað í álitum 
verið minnt á þá skyldu sem hvílir almennt á stjórnvöldum að gæta þessa jafnræðis milli borgaranna og að oft 
verði því að gera þær kröfur til stjórnvalda að þau beiti opinberum auglýsingum þegar til stendur að ráðstafa 
takmörkuðum gæðum, sem fyrirsjáanlegt er að færri geta fengið en vilja.“ (Áh. höf.) 
57 Max Sørensen: Statsforfatningsret, bls. 256. 
58 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 82 og Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 15-16. 
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er að skipta hátternisstýringu stjórnsýslunnar í tvo meginþætti; reglusetningu annars vegar og 

stjórnvaldsákvarðanir hins vegar.59 Með reglusetningu er átt við almennar reglur, sem á 

óhlutstæðan hátt lýsa tiltekinni háttsemi sem annaðhvort er bönnuð eða skylt að fylgja í 

tilteknum tilvikum og gildir um óákveðinn fjölda fólks. Kostir almennrar reglusetningar eru 

fjölmargir. Slíkar reglur eru yfirleitt birtar og framvirkar þannig að borgarinn getur gert sér 

betri grein fyrir rétti sínum og skyldum. Þá gilda þær almennt og leysa því af hólmi, í eitt 

skipti fyrir öll, fjölda ákvarðana um sama efni. Almenn reglusetning er því oft og tíðum 

trygging fyrir jafnræði í úrlausnum á sambærilegum málum.60 Með stjórnvaldsákvörðun tekur 

stjórnsýslan ákvörðun um hvað skuli gilda í einstaka fyrirliggjandi máli sem snertir einungis 

aðila þess máls. Þannig þarf að taka sérstaka ákvörðun fyrir hvert mál. Hér er auðvitað fyrst 

og fremst um að ræða stjórnvaldsákvarðanir skv. 2. mgr. 1. gr. ssl., s.s. leyfisveitingar.61 

Innheimta skatta og annarra gjalda (d. opkrævning) er grunnþáttur í starfsemi 

stjórnsýslunnar, enda um að ræða langstærsta tekjulið ríkissjóðs. Um 90% tekna kemur með 

skattheimtu, sbr. 1. gr. fjárlaga fyrir árið 2012.62 Þá hafa skatttekjur sveitarfélaga verið 

rúmlega 70-75% af heildartekjum þeirra síðstu ár.63 Í raun má segja að innheimta sé ekkert 

annað en framkvæmd lagafyrirmæla, þ.e. reglusetningar, þar sem enginn skattur verður 

innheimtur nema með lögum, skv. 40. gr. stjskr. Þá er skattheimta ríkisins auðvitað forsenda 

þess að það geti veitt framlög og innt af hendi þjónustu.  

Eitt af þeim hlutverkum stjórnsýslunnar, sem vaxið hefur hvað mest undanfarna áratugi, er 

þjónustustafsemi (d. ydelser). Ólíkt innheimtu gjalda og reglusetningu er hér í raun um að 

ræða nýlegt hlutverk stjórnsýslunnar, sem óx sérstaklega þegar leið á 20. öldina. Með 

þjónustustarfsemi er átt við útdeilingu opinberra fjármuna sem lúta að þjónustu við borgarana. 

Fyrstu vísbendingar um þetta hlutverk ríkisins má raunar rekja nokkuð langt aftur, þar sem 

þetta birtist helst í byggingu kirkna og síðar póstþjónustu.64 Nú eru heilbrigðisþjónustan, 

félagslega kerfið og menntakerfið langfyrirferðarmest af slíkri starfsemi.65 Í daglegu tali er 

talað um velferðarkerfið, og þá vísað til samansafns ólíkra verkefna sem eiga það 

sameiginlegt að vera kostuð af hinu opinbera með skattfé borgaranna. Hér getur verið um að 

ræða verkefni, sem felast í beinum peningagreiðslum, s.s. greiðslu atvinnuleysisbóta, en 

                                                
59 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 18. 
60 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 82-83. 
61 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 83. 
62 Hér eru tryggingagjöld talin til skatttekna. Sé það hins vegar ekki gert, sbr. rekstrarreikning ríkissjóðs, er 
hlutfallið tæp 80% og hefur verið á bilinu 70-80% síðustu ár, sbr. Hagtíðindi, 7. tbl. 2012, bls. 17.  
63 Hagtíðindi, 7. tbl. 2012, bls. 18. 
64 Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett, bls. 55-56. 
65 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 7-8. 
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einnig vöru- og umferðarþjónustu á borð við vegagerð eða hitaveitu. Í sumum tilvikum greiðir 

notandinn fyrir þjónustuna, t.d. með hitaveitugjöldum, en iðulega er um niðurgreiðslu af hálfu 

hins opinbera að ræða.66 Þjónustustarfsemin felst í mörgum tilvikum í því að halda úti 

stofnunum, s.s. skólum, sjúkrahúsum eða öldunarheimilum, sem bera þá ábyrgð á að taka við 

og þjónusta viðskiptavini.  

 

2.5.3 Fyrirsvar opinberra hagsmuna 

Því hefur verið haldið fram að velferðarsamfélag 21. aldarinnar geri mun meiri kröfur til 

stjórnsýslunnar en áður. Ekki sé lengur nóg að stjórnsýslan innheimti skatta og handtaki þá 

sem brjóta gegn lögunum. Nú geri almenningur þær kröfur að hún leysi samfélagsleg 

vandamál, ali upp börn þjóðfélagsþegnanna í góðu umhverfi, finni leiðir til að kveða niður 

lífshættulega sjúkdóma og leysi vandamál viðskiptalífsins. Stafa þessar kröfur frá breyttu 

samfélagi, og byggjast á þeim rökum að hið opinbera hafi yfir að ráða stórum hluta þeirra 

auðlinda og fjármuna sem fyrirfinnast í landinu.67 Þessu er jafnan varpað fram án sérstakra 

tilvísana í lög eða aðrar reglur, sem kveða á um þetta umfangsmikla hlutverk stjórnsýslunnar. 

Hér er því við hæfi að spyrja: Hverjar eru skyldur stjórnsýslunnar og hvar liggja mörk þeirra? 

Því hefur verið varpað fram að eitt hlutverka stjórnsýslunnar sé daglegt fyrirsvar opinberra 

hagsmuna. Í því felist þá gæsla samfélagslegra hagsmuna og almannahagsmuna eins og lög 

og stjórnarskrá afmarka þá.68 Í fyrsta lagi þarf að skoða hvers vegna slík skylda til verndar 

samfélagslegra hagsmuna ætti að hvíla á framkvæmdarvaldinu, fremur en á öðrum þáttum 

ríkisvaldsins. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar fara dómendur með dómsvaldið. Skipun 

þess verður eigi ákveðin nema með lögum, skv. 59. gr. stjskr. Dómendur skera úr öllum 

ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda, skv. 60. gr., og þeir skulu í embættisverkum sínum 

fara einungis eftir lögunum, skv. 61. gr. Hugtakið dómsvald er hins vegar ekki skilgreint í 

stjórnarskránni og virðist gert ráð fyrir því að merking þess sé almennt ljós. Í dómsvaldinu 

felst þannig úrskurðarvald vegna tiltekinna réttarágreiningsefna og heimild til að kveða á um 

hvað sé rétt og lögum samkvæmt í fyrirfram afmörkuðu máli.69 Valdmörk dómstóla og 

framkvæmdarvaldsins kunna að skarast á einhverjum sviðum, enda fara stjórnvöld með 

úrskurðarvald í fjölmörgum málum. Þeim má þó oftast nær skjóta til dómstóla. Af eðli 

dómsvaldsins sést að dómstólum verður ekki falin gæsla samfélagslegra hagsmuna á 

                                                
66 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 85-86. 
67 Hans Petter Graver: Alminnelig forvaltningsrett, bls. 25. 
68 Munnleg heimild. Tryggvi Gunnarsson: Fyrirlestur þann 4. febrúar 2011 í faginu Stjórnsýsluréttur III við 
Lagadeild Háskóla Íslands (LÖG207F). 
69 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 422. 
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forvirkan máta. Stafar það af því að dómstólar geta ekki gripið inn í atburðarrás að eigin 

frumkvæði, heldur dæma þeir um atvik sem þegar hafa átt sér stað og borin eru upp fyrir þá 

að frumkvæði málsaðila. 70  Dómsvaldið er engu að síður mikilvægur þáttur í vernd 

almannahagsmuna sem og samfélagslegra, t.d. liður í því að gæta þess að stjórnvöld brjóti 

ekki gegn lögum og réttindum borgaranna og að löggjafinn brjóti ekki gegn stjórnarskránni.71 

Það er hins vegar ekki til umfjöllunar hér. Af þessu er ljóst að ekki getur talist til hlutverka 

dómsvaldsins að gæta samfélagslegra hagsmuna með framangreindum hætti. Til þess hafa 

dómstólar hvorki valdheimildir né pólitískt umboð.72 

Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrárinnar fara Alþingi og forseti Íslands saman með 

löggjafarvaldið. Frá þessu er gerð sú undantekning í 28. gr. stjskr. að forseti, með atbeina 

ráðherra, sbr. 11., 13. og 14. gr., getur gefið út bráðabirgðalög þegar Alþingi er ekki að 

störfum. Ákvæðið hefur þó litla þýðingu í dag þar sem Alþingi stendur allt árið, sbr. 35. gr. 

stjskr.73 Spurningunni um valdmörk löggjafans má svara með skoðun á því hvaða fyrirmæli 

hægt sé að setja í lög.74 Út frá sjónarmiðum um rétthæð réttarheimilda er ljóst að almenni 

löggjafinn er eingöngu bundinn af stjórnarskrárgjafanum. Með lögum má því setja fyrirmæli 

um hvaðeina, sem ekki brýtur í bága við stjórnarskrána, og grundvallarreglur sem njóta 

stjórnskipunarverndar. Með vísan til þessa hefur því verið haldið fram að í raun sé valdi 

löggjafans gagnvart framkvæmdarvaldinu engar raunhæfar skorður settar með 2. gr. stjskr. 

Takmörk löggjafans gagnvart framkvæmdarvaldinu verða því aðeins leidd af skýrum 

stjórnarskrárákvæðum, sem fela framkvæmdarvaldinu tiltekin verkefni.75 Á hinn bóginn 

verður að skoða hvort á löggjafanum hvíli skylda til að gæta samfélagslegra hagsmuna með 

framangreindum hætti, út frá almennu hlutverki hans og eðli skipulags Alþingis. Hlutverk 

löggjafans er að setja almennar réttarreglur. Enda þótt þinginu væri eflaust heimilt að setja 

sérhæfðar reglur, eða jafnvel kveða á um einstök tilvik og stjórnarathafnir, er ljóst að það 

                                                
70 Sbr. einkum 1. mgr. 25. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991, með síðari breytingum, þar sem segir: 
„Dómstólar verða ekki krafðir álits um lögfræðileg efni eða hvort tiltekið atvik hafi gerst nema að því leyti sem 
er nauðsynlegt til úrlausnar um ákveðna kröfu í dómsmáli.“ 
71 Sem dæmi má nefna Hrd. 2000, bls. 4480 í máli nr. 125/2000 (öryrkjadómur I), þar sem sagði að reglugerð, 
sem veitti stjórnvöldum heimild til að skerða örorkulífeyri vegna tekna maka, hefði ekki haft lagastoð á tilteknu 
tímabili og athafnir stjórnvalda því verið ólögmætar. Eftir að reglugerðin fékk lagastoð taldi rétturinn að slík 
skerðing bryti í bága við 1. mgr. 76. gr. sbr. 65. gr. stjskr. Þrátt fyrir svigrúm almenna löggjafans til mats á því, 
hvernig lágmarksréttindi samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrár skyldu ákvörðuð, gætu dómstólar ekki vikið sér 
undan því að taka afstöðu til þess, hvort það mat samrýmdist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. 
72 Henrik Palmer Olsen: Magtfordeling, bls. 336. 
73 Þó ber að geta þess að forseti Íslands og þáv. viðskiptaráðherra undirrituðu bráðabirgðalög um notkun raflagna 
og raffanga í núverandi ástandi á íbúðar- og skólasvæði fyrrverandi varnarsvæðis á Keflavíkurflugvelli, þann 6. 
júlí 2007. Lögin voru staðfest fjórum mánuðum síðar með lögum um sama efni nr. 135/2007. 
74 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 283. 
75 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 295. 
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gerir það ekki að meginstefnu.76  Það felst einnig í eðli og uppbyggingu Alþingis að 

löggjafarsamkunda sextíu og þriggja einstaklinga er einfaldlega illa í stakk búin til að takast á 

við öll þau verkefni sem sérhæfð stjórnvöld og ráðuneyti sinna. Þá er ákvarðanataka seinvirk 

og myndi trauðla uppfylla þær skilvirknikröfur sem gerðar eru til stjórnsýslunnar. Hér má 

benda á að ein af ástæðum skiptingar ríkisvaldsins milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds 

er að tryggja skilvirkni, bæði hvað varðar ábyrgð og eftirlit með stjórnun ríkisins.77 Alþingi er 

þannig sniðið til að taka veigamiklar stefnumótandi ákvarðanir, sem að jafnaði gilda almennt 

og um marga, ef ekki alla, samfélagsþegna. Engu að síður gegnir löggjafinn veigamiklu 

hlutverki í vernd samfélagslegra hagsmuna, enda eru framkvæmdarvaldshafar og dómstólar 

bundnir við þau fyrirmæli löggjafans sem ekki eru andstæð stjórnarskrá. Með réttarreglum 

löggjafans er því lagður grunnur að starfi hinna tveggja valdþáttanna.78 Alþingi er hins vegar 

illa í stakk búið til að grípa til aðgerða af eigin frumkvæði til verndar ofangreindum 

hagsmunum. Til þess skortir oftast upplýsingar, sem myndast í stjórnsýslunni, keðju ábyrgðar 

og valda, skilvirkni í ákvarðanatöku og sérþekkingu. Af framangreindu sést, að þótt 

löggjafinn hafi í raun valdheimildir til að vernda samfélagslega hagsmuni, eins og greinir að 

framan, er hann í eðli sínu illa til þess fallinn, enda fremur ætlað til að móta almennar 

réttarreglur en sinna athöfnum þar sem þörf er á skjótum viðbrögðum og sérþekkingu. Því er 

mikilvægt, og í raun grundvöllur að vernd þessara hagsmuna, að löggjafinn mæli fyrir um 

afskipti stjórnvalda af tilteknum málaflokkum. Til frekari athafna við vernd þessara hagsmuna 

er hann hins vegar í óhentugri stöðu. Þá stendur eftir framkvæmdarvaldið. 

Eins og sést af framangreindri umfjöllun um verkefni og eðli dómstóla og löggjafans, 

hvílir vart á þeim sú skylda, að standa vörð um samfélagslega hagsmuni og almannahagsmuni 

með sérstökum athöfnum og að eigin frumkvæði. Löggjafinn getur þó tekið að sér þetta 

hlutverk. Eins og fram kom í upphafi ritgerðarinnar hefur stjórnsýsla í efnismerkingu jafnan 

verið skilgreind neikvætt, sem önnur starfsemi hins opinbera en sú er fellur undir 

löggjafarvaldið og dómsvaldið. Með þetta í huga er hér varpað fram þeirri tilgátu, að vernd 

samfélagslegra hagmsmuna, með þeim hætti sem greinir að framan, sé á ábyrgð 

framkvæmdarvaldsins, svo fremi sem slík hagsmunagæsla hvíli yfirhöfuð á ríkisvaldinu. Hér 

má þó ekki líta fram hjá því, sem áður hefur verið sagt um þátt löggjafans við mótun þeirra 

almennu réttarreglna sem gilda, og meginreglunni um lögbundna stjórnsýslu. Þessu til 

                                                
76 Sem undantekningu á þessu má nefna veitingu ríkisborgararéttar með lögum, skv. 6. gr. laga um íslenskan 
ríkisborgararétt nr. 100/1952, með síðari breytingum, og ákæru Alþingis á hendur ráðherra, skv. 14. gr. stjskr. og 
1. gr. laga um landsdóm nr. 3/1963, með síðari breytingum. 
77 Henrik Palmer Olsen: Magtfordelingen, bls. 438 og 466-467. 
78 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 294. 
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viðbótar verður að geta þess eftirlits, sem löggjafinn hefur með framkvæmdarvaldinu, en áður 

var minnst á eftirlit dómstóla með því. Þá má einnig velta því upp hvort möguleiki löggjafans 

á að sinna gæslu almannahagsmuna, útiloki skyldu framkvæmdarvaldins til verkefnisins. 

Áður en vikið verður að eftirliti löggjafans verður reynt að skýra frekar hvað átt er við þegar 

talað er um hugsanlegar skyldur stjórnsýslunnar við fyrirsvar opinberra hagsmuna. 

Í umfjöllun um stjórnsýsluna, bæði fræðilegri sem almennri, hefur ekki mikill gaumur 

verið gefinn að því hlutverki hennar að vernda samfélagslega hagsmuni. Hvaða skyldur eru 

þetta, á hverju grundvallast þær og hvert er inntak þeirra? Hér má t.d. spyrja hvort 

stjórnvöldum sé skylt að koma í veg fyrir að smitsjúkdómar breiðist um landið, hvort henni sé 

skylt að vera viðbúin náttúruhamförum til að lágmarka manntjón eða munatjón eða hvort á 

henni hvíli skylda til að gæta efnahagsstöðugleika. Samfélagslegir hagsmunir spanna svo 

víðtækt svið að ógerningur er að þylja þá alla upp. Á sumum málefnasviðum kunna að vera til 

staðar lagaákvæði, eða jafnvel skipulagt kerfi stofnana og lagabálka, til verndar 

samfélagslegum hagsmunum. Á öðrum sviðum samfélagsins eru lagaákvæði ekki til staðar, 

eða afar efnisrýr. Nefna má nokkur dæmi um viðbrögð stjórnsýslunnar til verndar 

samfélagslegum hagsmunum eða almannhagsmunum. Þann 27. júlí 2009 fór 

heilbrigðisráðherra þess á leit við sóttvarnarlækni, að keyptir yrðu 300.000 skammtar af 

bóluefni gegn svínaflensu.79 Hvaða sjónarmið búa að baki því að ráðherra grípur til þessara 

ráða? Bar ráðherra frumkvæðisskylda til að bregðast við með þessum hætti?80 Einnig má 

nefna að viðbragðsáætlun vegna Kötlugosa hefur verið til í um 40 ár.81 Hvers vegna er hún til 

og á hvaða grundvelli aðhafast stjórnvöld að eigin frumkvæði með þessum hætti? Er þeim það 

ef til vill skylt? Síðast en ekki síst má benda á þær stofnanir sem gæta eiga að 

efnahagsstöðugleika, s.s. Seðlabankinn og Fjármálaeftirlitið. Til hvers starfa þessar stofnanir? 

Hér má benda á umfjöllun úr skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Þar segir m.a.: „Eitt 

mikilvægasta hlutverk stjórnkerfisins, að öðrum ólöstuðum, er að gæta að stöðugleika í 

efnahagslífi landsins. Í þróuðum ríkjum er jafnan lögð áhersla á þetta hlutverk, bæði almennt í 

störfum stjórnvalda og með stofnun og starfrækslu sérstakra ríkisstofnana sem fara með 

sérhæfð hlutverk og heimildir á sviði fjármálastarfsemi og efnahagsmála. Íslenska stjórnkerfið 

skilur sig ekki frá stjórnkerfum annarra þróaðra ríkja að þessu leyti.“82 

                                                
79 Þskj. 867, 139. lögþ. 2010-2011, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
80 Í sóttvarnalögum nr. 19/1997, með síðari breytingum, er að finna skipulag sóttvarnamála, sem er á könnu 
sóttvarnalæknis og embættis landlæknis, undir yfirstjórn ráðherra, sbr. 4. gr. laganna. Framangreindri ráðstöfun 
ráðherra verða hins vegar ekki fundin skýr fyrirmæli í lögunum.   
81 Þskj. 543, 140. lögþ. 2011-2012, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
82 Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 259. 
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 Af ofangreindu má vera ljóst að stjórnsýslan vinnur að gæslu almannahagsmuna á hinum 

ýmsu sviðum, m.a. með forvikum aðgerðum til að afstýra hugsanlegu tjóni. Fjöldi lagabálka 

er til staðar, sem leggja grunn að þessari vinnu, sbr. t.d. lög um almannavarnir nr. 82/2008, 

sóttvarnalög nr. 19/1997, með síðari breytingum, lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001, með 

síðari breytingum, 2. mgr. 7. gr. laga um gjaldeyrismál nr. 87/1992, með síðari breytingum, 

og 2. mgr. 14. gr. laga um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998, með síðari 

breytingum. Á þessum sviðum hefur löggjafinn kveðið á um að stjórnsýslan skuli a.m.k. að 

einhverju leyti hafa þessi verkefni á sinni könnu. Álitaefni geta þó vaknað þar sem verkefnum 

stjórnsýslunnar hefur verið lýst í lögum, t.d. þar sem ekki er ljóst af lögunum hvaða aðili á að 

sinna hvaða verkefnum. Var þetta áberandi í aðdraganda efnahagshrunsins.83 Hér þarf einnig 

að taka til skoðunar skyldur ráðherra, sem yfirstjórnanda stjórnsýslunnar, til að bregðast við 

vandamálum, þó að slíkum viðbrögðum sé ekki lýst í lögum. Þessu til viðbótar þarf að hafa í 

huga að stjórnsýslan er ekki að öllu leyti lögbundin, þ.e. sumum verkefnum hennar er ekki 

lýst í lögum. Þannig er hlutverk ráðherra ekki eingöngu að framkvæma lög, heldur einnig að 

móta pólitíska stefnu. Stafar það af þeirri staðreynd að þeir, sem yfirstjórnendur 

stjórnsýslunnar, sitja þar í umboði lýðræðislega kjörins þjóðþings. Í tilviki ráðherra er það í 

gegnum þingkosningar, en á sveitarstjórnarstiginu er um að ræða beint umboð. Hér vegast því 

á sjónarmið um lýðræði annars vegar og réttarríkið hins vegar. 

 Í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 21. febrúar í máli nr. 3409/2002 (verkfall 

flugumferðarstjóra), voru málsatvik þau að Félag íslenskra flugumferðarstjóra kvartaði yfir 

því að ummæli ráðherra í fjölmiðlum hefðu falið í sér hótanir og leitt til þess að félagið hefði 

ekki getað nýtt sér lögbundin réttindi sín til að gera verkfall. Tók umboðsmaður fram að 

stjórnskipunin gerir ráð fyrir því að hlutverk ráðherra sé að hafa forystu um stefnumörkun 

innan þeirra málaflokka sem hann fer með. Hvaða stefnu er fylgt og hvaða leiðir ráðherra 

velur að fara ráðist ennfremur af pólitísku mati hans og þeim stuðningi sem hann og 

ríkisstjórn telja sig hafa til einstakra verka af hálfu meirihluta alþingismanna á hverjum tíma. 

Þrátt fyrir mikilvægi athafnafrelsis stéttarfélaga við hagsmunagæslu sína væri ljóst að 

ráðherrar, sem fulltrúar ríkisvaldsins, verði að hafa nokkurt svigrúm til athafna og pólitískra 

afskipta. Síðar í álitinu segir: 
 

                                                
83 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 310: „Raunar er það svo að við skýrslutökur fyrir nefndinni 
kom ítrekað fram í svörum ráðherra og stjórnenda ráðuneytanna, Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans að þeir 
teldu að það hefði ekki verið í verkahring sinnar stofnunar heldur annarra að þrýsta á um þetta eða hafa forgöngu 
í málinu.“ 
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Þá kemur einnig til að þótt ráðherrar fari með einstaka málaflokka eiga þeir í samræmi við 17. 
gr. stjórnarskrárinnar sæti á ráðherrafundum þar sem fjalla skal um nýmæli í lögum og um 
mikilvæg stjórnarmálefni. Ráðherrar koma þannig á þeim vettvangi ekki eingöngu að þeim 
málaflokkum sem þeir fara með í ráðuneytum sínum. Ég ítreka það sem áður sagði um þann 
mun sem ég geri á pólitísku fyrirsvari ráðherra og á athöfnum þeirra sem æðstu handhafa 
stjórnsýslu þeirra ráðuneyta sem þeir fara með. 

 
 Af álitinu sést að þessi tvíþætta staða ráðherra á sér stoð í stjórnskipuninni. Athafnir 

ráðherra vegna pólitískrar stefnumörkun hans þurfa ekki sérstaka heimild í lögum og í þeim 

þarf ekki að felast hefðbundin framkvæmd laga. Má t.d. ekki líta fram hjá þeirri staðreynd að 

nánast öll lagafrumvörp, sem hljóta samþykki þingsins, verða til í ráðuneytum, oft að 

undirlagi ráðherra. Þó verður þetta hlutverk stjórnsýslunnar og ráðherra ekki talið til 

framkvæmdar laga. Hér er þeirri spurningu því velt upp, hvort á ráðherrum hvíli einhverjar 

skyldur við pólitíska stefnumótun? Kann að hvíla á þeim sú skylda við pólitíska stefnumörkun, 

að vernda samfélagslega hagsmuni eða almannahagsmuni sem ekki er þegar lýst í lögum, þ.e. 

ber þeim að taka við þar sem löggjafinn nemur staðar og útfæra nánar vernd þessara 

hagsmuna? Hin hliðin á sama peningi er spurningin um það hvort þögn löggjafans í þessum 

efnum, þýði að ráðherra eigi ekkert að aðhafast.  

Það sem einkennir flestar þær spurningar, sem hér hafa verið settar fram, er að við þeim 

finnast fá svör í fræðiritum og framkvæmd á sviði lögfræðinnar. Ekki er hér heldur 

tilgangurinn að leita svara við þeim, heldur sýna fremur hversu óáþreifanlegur grundvöllurinn 

er á þessu sviði. Ef fallist er á þá tilgátu, sem sett var fram, um að skylda til gæslu 

almannahagsmuna og samfélagslegra hvíli að mestu leyti á stjórnsýslunni, er áhugavert að 

skoða hvernig hún starfrækir þessa skyldu, þ.e. hvar innan stjórnsýslunnar er unnið að þessum 

verkefnum og hverjir bera helst ábyrgð á þeim. Á grundvelli þess, sem greinir að framan um 

uppbyggingu stjórnsýslunnar og stöðu ráðherra, er varpað fram þeirri tilgátu að þessar 

skyldur hvíli fyrst og fremst á ábyrgð ráðherra. Hér þarf þó að gera þann fyrirvara að 

ábyrgðin þarf ekki að vera persónubundin eingöngu, heldur getur hún hvílt á öllu kerfinu. Þá 

þarf einnig að huga að takmörkunum á valdheimildum ráðherra, einkum sjálfstæði stjórnvalda 

og þeim götum sem slík skipan veldur í kerfinu. 

Að framan var stuttlega vikið að eftirlitshlutverki Alþingis gagnvart stjórnsýslunni. Það 

felst þannig í þingræðisreglunni að þingið hafi eftirlit með framkvæmdarvaldinu.84 Eftirlit 

þetta snýr fyrst og fremst að ráðherrum, enda sækja þeir umboð sitt til Alþingis, og eru um 

leið æðstu yfirmenn stjórnsýslunnar. Því er mikilvægt að hafa þetta hlutverk Aþingis í huga 

við lestur á komandi umfjöllun um skyldur og ábyrgð ráðherra og fyrirsvar opinberra 

                                                
84 Bryndís Hlöðversdóttir: „Eftirlits- og rannsóknarhlutverk Alþingis – forsenda ráðherraábyrgðar“, bls. 71-72. 
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hagsmuna sem stjórnsýslan sinnir. Eftirlitshlutverk Alþingis hefur þannig bæði sérstaka 

þýðingu við mat á skyldum og ábyrgð ráðherra, t.d. upplýsingaskyldu hans gagnvart þinginu, 

en einnig felur það löggjafanum sjálfum vissar skyldur við gæslu samfélagslegra hagsmuna, 

þ.e. að hafa eftirlitið virkt og í mörgum tilvikum að leggja grunn að vinnu stjórnsýslunnar 

með lagasetningu. Þessu hlutverki getur þingið sinnt með ýmsum leiðum sem þeim eru gefnar, 

bæði í stjórnarskránni og almennum lögum. Hér má til dæmis fyrst tína til 14. gr. stjskr., þar 

sem kemur fram að Alþingi geti kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra. Á grundvelli 39. 

gr. stjskr. getur Alþingi skipað nefndir þingmanna til að rannsaka mikilvæg mál er varða 

almenning. Þá er í 54. gr. stjskr. heimild þingmanna til að óska upplýsinga frá ráðherra eða 

svara um opinber málefni. Í lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991, með síðari breytingum, 

er svo að finna ýmis ákvæði sem renna stoðum undir þennan rétt þingsins, s.s. 2. mgr. 57. gr. 

um sérstakar umræður.85 Ekki er ástæða til að fara ítarlegar í þetta að svo stöddu; hins vegar 

er þáttur löggjafans í vernd almannahagsmuna, og órjúfanleg tengsl hans við skyldur ráðherra, 

víða fléttaður inn í umfjöllun á eftirfarandi síðum. 

Eins og greinir að framan er vissar vísbendingar um verndun samfélagslegra hagsmuna að 

finna í lögum. Um það hvert sé inntak þeirra almennt og takmörk þessarar verndar er hins 

vegar erfitt að fullyrða. Hér má því velta upp þeim möguleika hvort að það hvíli yfirhöfuð á 

ríkisvaldinu að gæta almannahagsmuna með víðtækum hætti. Í upphafi þessa undirkafla var 

vitnað í norska lagaprófessorinn Hans Petter Graver og þau sjónarmið sem hann telur að ríki 

almennt um kröfur sem gerðar eru til stjórnsýslunnar í dag. Til samanburðar segir Gunnar G. 

Schram að nú á dögum geri menn almennt meiri kröfur til ríkisins en áður fyrr. Hið 

sameinaða þjóðfélagsvald á að hlaupa undir bagga í hvívetna og styðja einstaklinga í 

lífsbaráttunni. Þannig þarf ríkið að tryggja þeim efnalegt og félagslegt öryggi og stuðla að 

aukinni menningu þegnanna.86 Þetta hlutverk ríkisvaldsins endurspeglast í velferðarríkinu. 

Um það segir t.d. Henrik Zahle að hlutverk þess sé ekki einungis að leysa úr ágreiningi heldur 

að koma í veg fyrir hann, að skapa góð lífskjör með því að fjármagna heilbrigðisstarfsemi, 

menntun og félagslegt kerfi. Lagarammi um valdheimildir ríkisins er rúmur og reglur innan 

hans matskenndar. Þrátt fyrir kenningar um ný „módel“ sem tekið hafa við af velferðarríkinu, 

sé hlutverk þess óbreytt að þessu leyti, þó að það sé í fleiri tilfellum framkvæmt af hálfu 

einkaaðila.87  

                                                
85 Þessar umræður hétu áður umræður utan dagskrár. Nafni þeirra var breytt með 28. gr. laga nr. 84/2011. Þskj. 
1014, 139. lögþ. 2010-11, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
86 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 21. 
87 Henrik Zahle: Dansk forfatningsret I, bls. 125-127. Sjá einnig Carsten Henriksen: Offentlig forvaltning, bls 57. 
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Því virðist vera til staðar hugmynd um að ríkisvaldið gæti hagsmuna þjóðfélagsþegnanna 

með jákvæðri athafnaskyldu og tryggi þar með velferð þeirra og öryggi. Þá er það einnig í 

samræmi við lýðræðislega stjórnskipun að vernd almannahagsmuna ber að ganga framar 

hagsmunum einkaaðila innan ríkisins.88 Erfitt er hins vegar að meta hvort slík skylda sé til 

staðar og þá á hverju hún grundvallast. Hugsanlega er það samfélagssáttmáli þjóðarinnar eða 

eðli stjórnkerfis okkar, að fela hinu opinbera gæslu þessara hagsmuna. Eins og fram hefur 

komið hvílir athafnaskylda til verndar þessum hagsmunum líklega á framkvæmdarvaldinu, 

enda eru aðrir þættir ríkisvaldsins ekki í jafn góðri aðstöðu til að gæta þeirra. Hér vakna þá 

spurningar um hvort kveða þurfi á um alla þá hagsmuni sem stjórnsýslan skal gæta í lögum, 

eða hvort nægjanlegt sé að lesa megi af lögum að almannahagsmuna skuli gæta og því sé 

athafnaskylda á stjórnsýslunni. 

 Af framansögðu má telja að eitt af meginhlutverkum stjórnsýslunnar sé gæsla 

samfélagslegra hagsmuna og almannahagsmuna, eins og stjórnarskráin og önnur landslög 

afmarka þessa hagsmuni. Meginábyrgð á þessum verkefnum stjórnsýslunnar bera ráðherrar 

stöðu sinnar vegna sem æðstu handhafar framkvæmdarvalds, sbr. einkum 14. gr. stjskr. Í 

ritsmíð þessari er leitast við að gera grein fyrir athafnaskyldum ráðherra, og leggja sérstaka 

áherslu á skyldur þeirra í ljósi hlutverks stjórnsýslunnar um fyrirsvar opinberra hagsmuna; 

með öðrum orðum, athafna- eða frumkvæðisskyldu ráðherra til að gæta samfélagslegra 

hagsmuna eða almannahagsmuna. Við þá umfjöllun þarf að hafa það sem hér hefur verið sagt 

til hliðsjónar. Ekki gefst þó færi á að fjalla nánar um inntak þeirrar skyldu sem hvílir á 

ríkisvaldinu til að gæta samfélagslegra hagsmuna almennt. Völd ráðherra og lagaleg ábyrgð 

birtast einkum í stjórnunar- og eftirlitsheimildum, sem hann hefur samkvæmt settum lögum 

og óskráðum reglum, til að hafa raunhæf og virk áhrif á undirstofnanir sem undir hann 

heyra.89 Því verða þær heimildir ráðherra teknar næst til umfjöllunar. Þeim er hér skipt í 

verkskipulagsvald annars vegar, sem fjallað er um í 3. kafla, og stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir hins vegar, sem fjallað er um í 4. kafla. Í 5. kafla verður svo tekin fyrir 

lagagrundvöllur og inntak athafnaskyldna ráðherra eins og greinir að framan. 

                                                
88 Sjá hér m.a. Skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 311: „Bent er á að hagsmunir Landsbankans og 
hagsmunir íslenska ríkisins af því að flutningarnir gengju eftir voru þannig ólíkir í eðli sínu. Bankinn gætti fyrst 
og fremst sinna einkahagsmuna en íslenska ríkinu bar að gæta almannahagsmuna. Íslensk yfirvöld gátu því ekki 
látið þetta brýna hagsmunamál ríkisins alfarið í hendur Landsbankans og treyst því að hann fylgdi málinu eftir.“ 
89 UA 27. nóvember 2009 í máli nr. 5718/2009 (einelti). 
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3. Verkskipulagsvald ráðherra 
3.1 Almennt 

Í kaflanum hér á undan voru uppbyggingu, megineinkennum og hlutverki stjórnsýslunnar 

gerð skil. Í framhaldinu er mikilvægt að svara spurningunni um það hver ákveður skiptingu 

verkefna stjórnsýslunnar milli þeirra stjórnvalda og stofnana sem mynda hana. Með 

hugtakinu verkskipulagsvaldi90 (d. organisationmagten, þ. Organisationgewalt) er átt við vald 

til að deila verkefnum stjórnsýslunnar milli þeirra stjórnvalda og starfsmanna sem hana 

mynda. Í þessu felst jafnframt ákvörðunarvald um hvaða stofnunum skuli koma á fót eða 

leggja niður, hvaða verkefni skuli unnin í stjórnsýslunni og hver skuli vera verkaskipting 

innan tiltekinna stjórnvalda. Hvorki er nauðsynlegt að þessar ákvarðanir séu teknar á sama 

tíma né að þær séu teknar af sama aðila.91  

Svarið við spurningunni, sem varpað er fram hér á undan, felst í tveimur meginreglum 

sem gilda um handhöfn verkskipulagsvaldsins. Í fyrsta lagi þarf að líta til þess að stjórnsýslan 

er lögbundin, eins og komið hefur fram. Verkskipulagsvaldið er því, vegna lögmætisreglunnar 

og sjónarmiða um rétthæð réttarheimildanna, í höndum löggjafans. 92  Stjórnarskráin og 

stjórnskipunarvenjur geta takmarkað það vald, sbr. einkum 15. gr. stjskr., þar sem fram kemur 

að forseti, eða forsætisráðherra, sbr. 11. og 14. gr. stjskr., skuli skipta störfum með ráðherrum. 

Ennfremur 78. gr. stjskr., sem kveður á um sjálfstjórn sveitarfélaga.93 Nánar verður fjallað um 

verkskipulagsvald löggjafans í kafla 3.2.1 hér á eftir. Það er hins vegar svo að löggjafinn 

beitir verkskipulagsvaldi sínu takmarkað. Þá er ljóst að ef löggjafinn seildist svo langt inn á 

svið framkvæmdarvaldsins, með því að beita verkskipulagsvaldi út í ystu æsar, gæti það 

brotið í bága við þá þrískiptingu ríkisvalds, sem kemur fram í 2. gr. stjskr. 

Þar sem verkskipulagsvaldi hefur ekki verið beitt með lagasetningu, færist heimild til þess 

niður réttarheimildarstigann og framkvæmdarvaldshafar geta útfært það með 

stjórnvaldsfyrirmælum eða ákvörðunum um einstaka tilvik. Í því tilviki er 

verkskipulagsvaldið þó ekki að öllu leyti hjá framkvæmdarvaldinu, þar sem slík 

stjórnvaldsfyrirmæli verða ávallt að eiga sér stoð í lögum, sbr. heimildarþátt 

lögmætisreglunnar. Löggjafinn þarf því að hafa veitt visst svigrúm í lögum til þess að 

verkskipulagsvaldi verði beitt með stjórnvaldsfyrirmælum. Þegar þessu sleppir gildir sú regla 

                                                
90 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 548. Í ritgerð 
þessari er fengin að láni þýðing Berglindar Báru á hugtakinu organisationsmagten. Yfir hugtakið hafa einnig 
verið notuð orðin skipulagsvald eða einfaldlega vald til verkefnaskiptinga. 
91 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 281-282. 
92 Páll Hreinsson: „Valdmörk stjórnvalda“, bls. 450. 
93 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 552. 
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að verkskipulagsvald fylgir almennt stigskiptingu stjórnsýslunnar. 94  Það er því oftast í 

höndum ráðherra sem getur beitt því innan málefnasviðs síns. Framselji ráðherra 

verkskipulagsvald sitt eða beiti því ekki, færist það niður stigveldið, t.d. til ráðuneytisstjóra, 

og svo koll af kolli. Umboðsmaður Alþingis fjallaði um grunnhugmyndir um 

verkskipulagsvald í UA 26. mars 1992 í máli nr. 561/1992 (Menningarsjóður). Í málinu 

kvörtuðu tveir stjórnarmenn Menningarsjóðs yfir því að verið væri að leggja niður ýmsa þætti 

í starfsemi sjóðsins. Umboðsmaður tók málið til skoðunar og sagði m.a.: 
 

Þar sem Menningarsjóður var settur á stofn með lögum, er ljóst, að hann verður ekki lagður 
niður nema með lögum. Nægir ekki í því efni heimild í fjárlögum fyrir fjármálaráðherra til þess 
að semja um ráðstöfun eigna og skulda sjóðsins. 

 

Niðurstaða umboðsmanns í málinu er í samræmi við framangreinda reglu um að 

verkskipulagsvaldið sé í grunninn hjá löggjafanum og framkvæmdarvaldið geti ekki hróflað 

við því, hafi löggjafinn á annað borð ákveðið að beita því. Að lokum hefur verið bent á að 

stjórnvald það, sem hefur yfirstjórnunarheimildir, hefur jafnframt verkskipulagsvald.95 Þannig 

felst verkskipulagsvald í raun í stjórnunarheimildum ráðherra eða yfirmanns stofnunar, enda 

þótt því séu hér gerð skil í sérstökum kafla.96 Um stjórnunarheimildir verður fjallað um í 4. 

kafla. 

 

3.2 Hver fer með verkskipulagsvaldið? 

3.2.1 Verkefnum skipt með lögum 

Eins og greinir að framan er verkskipulagsvaldið í grunninn hjá löggjafanum. Beiting 

löggjafans á þessu valdi er breytileg með tíð og tíma. Þó má með nokkurri vissu fullyrða að 

framkvæmd verkskipulagsvalds hjá löggjafanum hefur aukist á síðustu árum á þann hátt að 

skipulag og verkefnaskipting stjórnsýslunnar er nú almennt bundnari af lögum en áður var.97 

Á þetta sérstaklega við stofnanir og stjórnvöld sem ekki tilheyra Stjórnarráðinu. Stafar það af 

því að slíkum stjórnvöldum er iðulega komið á fót með lögum og í þeim er jafnan kveðið á 

um helstu verkefni og verkaskiptingu. Bent Christensen telur að ráðuneyti hafi heimild til að 

stofna lægra sett stjórnvöld.98  Á þetta hefur ekki reynt í íslenskri réttarframkvæmd. Í 

skýrslunni Starfsskilyrði stjórnvalda kemur fram að um lægra sett stjórnvöld sé oftast kveðið 

                                                
94 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 282. 
95 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 282; Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 118 og 
Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 549-550. 
96 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 551. 
97 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 288.  
98 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 284. 
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á í lögum.99 Orðalag þetta heldur opnum þeim möguleika að koma stjórnvöldum á fót án laga. 

Þá er ljóst að ráðherra er heimilt að koma á fót svokölluðum verkefnanefndum án 

lagaheimildar.100 Í eldri stjórnarráðslögum, nr. 73/1969, með síðari breytingum, var í 4. gr. 

kveðið á um skiptingu Stjórnarráðsins í ráðuneyti. Þá skipan verður að skýra sem beitingu 

löggjafans á verkskipulagsvaldi. Var sú skipan ekki í fullu samræmi við orðalag 15. gr. stjskr. 

Framkvæmdin var venjuhelguð, eins og nánar verður fjallað um síðar.101 Í núgildandi stjrl. 

hefur vald þetta verið fært til forseta og forsætisráðherra og því má segja að löggjafinn hafi 

slakað á beitingu verkskipulagsvalds síns. Í samræmi við þetta fyrirkomulag má einnig benda 

á „bandorm“ (lög nr. 126/2011) sem breytti tilvísunum til einstaka fagráðherra í fjölmörgum 

lögum, að því leyti að nú er einungis vísað til ráðherra. Í dag eru það því að meginstefnu til 

eingöngu fjárlög sem takmarka verkskipulagsvald innan Stjórnarráðsins. 102  Fjárlagagerð 

hérlendis hefur frá 10. áratug síðustu aldar einkennst af svokölluðum rammafjárlögum, sem 

veita framkvæmdarvaldinu nokkuð mikið svigrúm. 103  Sem dæmi um lög, sem ákveða 

verkaskiptingu innan stjórnvalda, má nefna 2. mgr. 38. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og 

skyldur opinberra starfsmanna, með síðari breytingum, (hér eftir nefnd stml.) og 49. gr. laga 

nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins, með síðari breytingum.  

 Eins og sést af áliti umboðsmanns Alþingis (Menningarsjóður), sem reifað er að framan, 

getur framkvæmdarvaldið ekki beitt verkskipulagsvaldi á ósamrýmanlegan hátt, hafi 

löggjafinn kveðið á um tiltekna skipan mála. Þá getur stjórnvaldið sjálft ekki hunsað þá 

verkaskiptingu, sem löggjafinn hefur ákveðið innan þess. Sem dæmi um þetta má nefna Hrd. 

1975, bls. 578 (lögbann á sjónvarpsþátt), þar sem D, K og G, dætur Á, hugðust fá lögbann á 

tiltekinn sjónvarpsþátt í sýningu RÚV. Í sjónvarpsþættinum var m.a. fjallað um föður þeirra. 

Ein af málsástæðum dætra Á var sú að á fundi með H, dagskrárstjóra hljóðvarps RÚV, hefði 

hann lofað því að ekki yrði fjallað aftur um málefni föður þeirra, hvorki í hljóðvarpi né 

sjónvarpi. Einnig að útvarpsstjóri RÚV hefði gefið K sambærilegt loforð gegnum síma. Um 

þetta segir á dómstigunum tveimur:  

 
Úr héraðsdómi: „Hitt er annað mál, að nefnd loforð ofangreindra embættismanna 
[dagskrárstjóra og útvarpsstjóra] hafa enga þýðingu fyrir úrslit þessa máls, hvorki samkvæmt 
stjórnarfarsrétti né stjórnskipunarrétti. [H] er dagskrárstjóri hljóðvarps og hefur ekkert yfir 

                                                
99 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 88. 
100 Friðgeir Björnsson: Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni, bls. 14. 
101 Ásamt því að vera stutt við venju var þessi framkvæmd einnig skýrð með hliðsjón af löggjafarvaldi þingsins 
og lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins, sbr. Ragnhildur Helgadóttir og Margrét Vala Kristjánsdóttir: „Inntak og 
beiting 15. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 10. 
102 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 288. 
103 Fjárlagaferlið. Um útgjaldastýringu ríkisins, bls. 21. 
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dagskrá sjónvarps að segja, og samkvæmt 6. gr. in fine útvarpslaga nr. 19/1971 er það 
útvarpsráð, en ekki útvarpsstjóri, sem tekur endanlegar ákvarðanir um útvarpsefni.“ Í dómi 
Hæstaréttar sagði um þetta: „Af þeim ástæðum, sem greinir í hinum áfrýjaða dómi, er ósannað, 
að fyrirsvarsmenn Ríkisútvarpsins, sem til þess voru bærir, hafi skuldbundið stofnunina um það, 
að gagnáfrýjandinn [S] yrði ekki látinn fjalla um [Á] í hljóðvarpi eða sjónvarpi.“ (Áh. höf.) 

 
Í máli þessu reyndi m.a. á það hvort loforð, sem dagskrárstjóri hljóðvarps og útvarpsstjóri 

höfðu gefið, gæti bundið Ríkisútvarpið og þar með orðið grundvöllur lögbanns á 

sjónvarpsþátt. Bæði héraðsdómari og Hæstiréttur benda á að löggjafinn hafi kveðið á um 

tiltekið skipulag innan stofnunarinnar, þ.e. að útvarpsráð færi með þau völd sem til þyrfti til 

að gefa slík loforð. Verkskipulagsvald hafði því verið útfært af löggjafanum. Sérstaklega ber 

að huga að því að útvarpsstjóri var forstöðumaður stofnunarinnar og hefði því haft 

verkskipulagsvald hennar á hendi sinni, hefði það ekki verið útfært í lögum eða af ráðherra, er 

þetta atriði varðar.  

Að meginstefnu er tilhneigingin sú, að þegar verkefni stjórnvalds varða mikilvæg málefni, 

s.s. við reglusetningu, stjórnvaldsákvarðanir eða þegar þau varða viðurlög eða aðrar þvinganir, 

sé nákvæmar kveðið á um slíkt í lögum.104 Þá er beiting verkskipulagsvalds í lögum ólík milli 

einstakra lagabálka á þann hátt að í einhverjum tilvikum eru sérlög um stofnun, verkefni 

hennar og uppbyggingu, sbr. t.d. lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992, með 

síðari breytingum. Í öðrum tilvikum finnast lög, sem kveða á um að tiltekið verkefni skuli 

vera á hendi stofnunar sem þegar er til, sbr. t.d. lög um greiðsluþjónustu nr. 120/2011, sem 

leggja ýmis verkefni á Fjármálaeftirlitið, einkum II. og V. kafli laganna.  

 

3.2.2 Verkskipulagsvald eftir stigskiptingu stjórnsýslunnar 

Í þeim tilvikum, þar sem löggjafinn hefur ekki beitt verkskipulagsvaldi sínu, liggur almennt 

hjá toppi stigskiptrar stjórnsýslu, ráðherrunum, að gera það. Í þessu sambandi skal bent á, að 

jafnframt því að ráðherrar eru æðstu handhafar framkvæmdarvalds, hver á sínu sviði, eru þeir 

einnig sjálfstæðir í störfum sínum. Þetta þýðir að aðrir ráðherrar eða ríkisstjórn í heild sinni, 

getur ekki gefið ráðherra fyrirmæli og því ekki beitt verkskipulagsvaldi hans.105 Hafi ráðherra 

ekki beitt verkskipulagsvaldi sínu á tilteknum sviðum stjórnsýslunnar, færist það niður 

stigskiptingu stjórnsýslunnar til undirmanna hans, s.s. ráðuneytisstjóra eða forstöðumanna 

ríkisstofnana, og svo koll af kolli.106 Í V. kafla stjrl. er nú kveðið á um þessar meginreglur 

innan ráðuneyta Stjórnarráðsins. Má því segja að löggjafinn feli ráðherrum, skv. 17. gr. stjrl., 
                                                
104 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 288. 
105 Róbert R. Spanó: „Stjórnsýsluréttur“, bls. 110-111 og Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 283. Þessu er 
öðruvísi farið í Noregi og Svíþjóð vegna þeirrar stöðu sem ríkisstjórnir hafa í þeim löndum, sbr. kafla 2.3. 
106 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 283 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 130. 
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að beita verkskipulagsvaldi sínu að ákveðnu leyti, þ.e. að skipuleggja ráðuneyti sitt og skipta 

því í skrifstofur. Hvergi er þó kveðið á um það í lögum hvar í þrepaskiptingu ráðuneyta taka 

skuli tilteknar ákvarðanir og fylgir það því verkskipulagsvaldi ráðherra. 

 Í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 6. febrúar 2007 í máli nr. 4456/2005 (skipurit LSH), 

var fjallað um heimild ráðherra til að beita verkskipulagsvaldi sínu. Læknar kvörtuðu við 

umboðsmann yfir skipuriti Landspítala-háskólasjúkrahúss og starfslýsingum sviðsstjóra á 

sjúkrahúsinu. Gerðu þeir athugasemdir við að staða sviðsstjóra, verksvið þeirra og ábyrgð 

stönguðust á við lögbundið verksvið yfirlækna á sjúkrahúsinu, sbr. 5. mgr. 29. gr. laga um 

heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990. Lutu athugasemdir læknanna að því að gerðar hefðu verið 

breytingar á störfum og verksviði yfirlæknanna sem samrýmdust ekki lögum. Umboðsmaður 

vísaði til þeirra sérstöku sjónarmiða sem bjuggu að baki 7. mgr. 30. gr. fyrrnefndra laga um 

staðfestingu ráðherra á stjórnskipulagi sjúkrahússins. Síðan segir í álitinu: 
 

Auk þessara sérstöku sjónarmiða sem lágu að baki ákvæðinu um staðfestingu ráðherra á 
stjórnskipulagi Landspítala-háskólasjúkrahúss er það einnig í samræmi við þá meginreglu að 
ráðherra geti innan ramma laga ákveðið skiptingu starfa hjá stjórnvöldum, sem undir hann heyra, 
að svo miklu leyti sem Alþingi hefur ekki ákveðið slíka skipan í lögum [...]. Af þessu leiðir að 
ráðherra og yfirstjórn Landspítala-háskólasjúkrahúss geta ekki án sérstakrar lagaheimildar falið 
öðrum að annast þau verkefni sem Alþingi hefur sérstaklega falið yfirlæknum að sinna með 
skýrum ákvæðum í lögum [...]. Hins vegar gegnir öðru máli um störf, sem ekki er lögbundið, að 
yfirlæknar hafi á hendi. Verður í þeim tilvikum að játa stjórnvöldum ákveðið svigrúm um það 
hvernig þau haga innri skiptingu verkefna meðal starfsmanna spítalans. 

 
Í álitinu vísar umboðsmaður fyrst til þeirra sérstöku sjónarmiða, sem koma fram í lögum 

nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu, um staðfestingu ráðherra á stjórnskipulagi spítala. Þá 

tekur hann til umfjöllunar meginregluna um verkskipulagsvald, að sé ekki lagaákvæðum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum til að dreifa, sé það á valdi ráðherra að skipta verkefnum innan 

stofnana sem undir hann heyra. Þar sem ekki varð ráðið af lögum nr. 97/1990 að þau kvæðu 

með tæmandi hætti á um hvernig stjórnskipulagi sjúkrahúsa skyldi háttað, gerði 

umboðsmaður ekki athugasemdir við umdeilt ferli.  

 Á sveitarstjórnarstiginu fylgir verkskipulagsvaldið sömu meginreglum, þ.e. það 

takmarkast fyrst og fremst af lögum og stjórnvaldsfyrirmælum, einkum sveitarstjórnarlögum 

nr. 138/2011. 107  Sjötugasta og áttunda grein stjskr., sem mælir fyrir um sjálfstjórn 

sveitarfélaga, tryggir sveitarstjórnum visst svigrúm í þessum efnum. Því ganga lög yfirleitt 

ekki langt í að tilgreina innan hvaða stofnana sveitarfélaga verkefni skulu unnin, heldur fela 

sveitarfélögum sem heild tiltekin verkefni. Hvert sveitarfélag er eitt stjórnsýslustig og því 

                                                
107 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 570. 
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getur ekki komið til ytra valdframsals nema með lagaheimild. Vegna aukins 

stjórnsýsluhlutverks sveitarfélaga er talið að þau hafi rúmar heimildir til innra valdframsals.108 

Sveitarstjórnir þurfa því ekki að framkvæma sjálf öll þau verkefni, sem þeim eru falin, heldur 

geta þau framselt verkefni til annarra eininga innan sveitarfélagsins í krafti stöðu sinnar sem 

yfirstjórnandi. Sveitarstjórnir móta einnig að mestu leyti stjórnkerfi sveitarfélagsins, fyrst og 

fremst með samþykkt um stjórn og stjórnsýslu, skv. 9. gr. sveitarstjórnarlaga.109 

 Sérstakt álitamál, er varðar samband verkskipulagsvald löggjafans og ráðherra, er þýðing 

fjárlaga. Hér áður fyrr tíðkaðist að fjárlög væru svo nákvæm, að því varð nánast jafnað við 

útfærslu verkskipulagsvalds. Þegar fjárlög eru uppbyggð með þeim hætti að hver einasti 

útgjaldaliður ráðuneyta og stofnana er tilgreindur, takmarkar það völd ráðherra til að 

skipuleggja og skipta verkefnum innan stjórnsýslunnar, jafnvel þótt slíkt feli ekki í sér aukin 

útgjöld.110 Nú eru fjárlög hins vegar ætíð rammafjárlög, í þeirri merkingu að ráðherrum og 

stjórnendum er veitt umtalsvert svigrúm til að ráðstafa fjárveitingum eftir því sem þeir telja 

skynsamlegast.111 Almennt er því talið að í fjárlögum felist ekki verkaskipting í sjálfu sér, eða 

að mjög takmörkuðu leyti.112 

 

3.2.3 Stigveldi ekki til staðar eða vafi um stjórnsýslusamband 

Af ákvæðum stjórnarskrárinnar ættu framangreindir tveir meginþættir verkskipulagsvaldsins 

að vera fullnægjandi lýsing á því hvar slíkt vald er til staðar. Hins vegar er það viðurkennd 

stjórnskipunarvenja að löggjafinn hefur heimild til að ákveða með lögum að tilteknar 

stofnanir eða stjórnsýslunefndir skuli vera sjálfstæðar og þar með undanskildar yfirstjórn 

ráðherra.113 Hér er því ekki hægt að beita stigveldi stjórnsýslunnar til að ákvarða hver fer með 

verkskipulagsvaldið. Getur því vafi leikið á um það hver fer með slík völd þar sem löggjafinn 

hefur ekki útfært þau. Um hálfopinberar stofnanir, sem eru á mörkum opinbers réttar og 

einkaréttar, getur einnig myndast vafi um stjórnsýslusamband.114 

 Þegar um sjálfstæðar stofnanir er að ræða hefur löggjafinn í flestum tilvikum mælt fyrir 

um meginuppbyggingu og verkaskiptingu stofnunarinnar, sbr. t.d. V. kafla í lögum um 

Seðlabanka Íslands nr. 36/2001, með síðari breytingum, og I. kafla laga um Hagstofu Íslands 

og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007, með síðari breytingum. Stigveldi innan slíkra 
                                                
108 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 152 og Páll Hreinsson: „Valdmörk stjórnvalda“, bls. 482. 
109 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 569. 
110 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 285.  
111 Vefsíða Fjármálaráðuneytisins, http://rikiskassinn.is/ordskyringar/. Orðskýring á orðinu rammafjárlög. 
112 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 285. 
113 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 562. Sjá einnig Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 86. 
114 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 286. 
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stofnana má því oftast ráða af lögum og fer þá forstöðumaður stofnunar með 

verkskipulagsvald innan hennar. Beiti hann því ekki má gera ráð fyrir að það færist niður 

valdastiga stofnunarinnar. Mun raunhæfari vandamál eru almennar stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir ráðherra gagnvart slíkum stofnunum. Verður fjallað um þær í næsta kafla. 

Um sjálfstæðar stjórnsýslunefndir gilda önnur sjónarmið, enda varla hægt að tala um nokkurt 

stigveldi innan þeirra. Gildir þannig sú meginregla, að nefndin sjálf deilir verkefnum milli 

nefndarmanna, innan þeirra marka sem lög og stjórnvaldsfyrirmæli setja.115 Þannig má taka 

dæmi um yfirskattanefnd, skv. samnefndum lögum nr. 30/1992, með síðari breytingum. Í 9. gr. 

nefndra laga er verkefnum nefndarinnar nokkuð nákvæmlega skipt og hlutverk formanns þar 

tíundað. Til samanburðar má skoða áfrýjunarnefnd samkeppnismála, skv. 9. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005, með síðari breytingum. Greinin er afar fáorð um verkaskiptingu 

innan nefndarinnar. Er þar t.d. ekki kveðið á um heimild nefndarinnar til að ráða sér ritara, 

sem þó er raunin. 116  Helstu álitaefni, sem kunna að koma upp varðandi sjálfstæðar 

stjórnsýslunefndir, eru þær sem njóta aðstoðar starfsmanns viðkomandi ráðuneytis. Verður að 

ganga út frá því að starfsmaður slíkra nefnda sé enn undir verkskipulagsvaldi viðkomandi 

ráðherra. Vandamál kunna hins vegar að spretta af slíku réttarástandi. Má gera sér í hugarlund 

þá aðstöðu að nefndin biðji starfsmanninn um að sinna tilteknu verkefni, sem viðkomandi 

ráðherra eða ráðuneytisstjóri getur ekki sætt sig við að starfsmaður hans sinni.117 Dæmi um 

slíka nefnd er úrskurðarnefnd um upplýsingamál, en ritari hennar er starfsmaður 

forsætisráðuneytisins.118  

Um hálfopinberar stofnanir, þ.e. þær sem bera einkenni einkaréttarlegra félaga, fer 

verkskipulagsvald yfirleitt eftir reglum félagaréttarins.119 Hér er t.d. um að ræða opinber 

hlutafélög, svo sem Ríkisútvarpið ohf., skv. lögum þar um nr. 6/2007, með síðari breytingum. 

Í þeim kann löggjafinn einnig að lögfæra einhverja grunnþætti í verkaskiptingu, sbr. einkum 

III. kafla áðurgreindra laga. Þá eiga sambærileg sjónarmið við um hlutafélög, sem ekki eru að 

öllu leyti í eigu ríkisins, eða sjálfseignarstofnanir. Verkskipulagsvald liggur því í flestum 

tilvikum hjá stjórn slíkra stofnana, en eftir það hjá framkvæmdarstjóra. Helsta 

umhugsunarefnið í þessum efnum er eigendavald stjórnvalda. Þannig er ljóst að þó um félag, 

sem er að einhverju leyti í eigu ríkisins, gildi allar meginreglur einkaréttarins, kunna 

                                                
115 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 286. 
116 Vefsíða Samkeppniseftirlitsins, http://www.samkeppni.is/afryjunarnefnd/. 
117 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 287. 
118 Vefsíða úrskurðarnefndar upplýsingamála, http://ursk.forsaetisraduneyti.is/Skipan_nefndar/. 
119 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 286. 
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stjórnvöld að vera bundin af meginreglum stjórnsýsluréttarins þegar þau fara með eigendavald 

sitt.120  

 

3.3 Takmarkanir á verkskipulagsvaldi 

3.3.1 Takmarkanir er varða löggjafann 

Af stjórnskipuninni er ljóst að takmarkanir á valdheimildum löggjafans verða varla fundnar 

nema í sjálfri stjórnarskránni eða stjórnskipulegum meginreglum. Því er eins farið með 

verkskipulagsvald löggjafans. Takmörkunum á því má skipta í tvo flokka. Annars vegar 

takmarkanir á því að löggjafinn geti beitt verkskipulagsvaldi sínu eða að hann hafi 

verkskipulagsvald. Hins vegar takmarkanir á því að löggjafinn geti látið stjórnvöldum eftir 

verkskipulagsvaldið vegna þess að hann verður sjálfur að kveða á um verkaskiptingu, þ.e. 

sjónarmið um valdframsal. 

Ákvæði stjórnarskrárinnar og stjórnskipunarvenjur eru samkvæmt réttarheimildafræðinni 

rétthærri en almenn lög og geta því takmarkað þá verkaskiptingu sem kveðið er á um í lögum. 

Hér má fyrst nefna 78. gr. stjskr. um sjálfstjórn sveitarfélaga. Í ákvæðinu felst visst 

lágmarkshlutverk, sem ætla verður sveitarfélögum. Löggjafinn getur því ekki beitt 

verkskipulagsvaldi sínu á þann hátt að engin, eða næstum engin, verkefni falli til 

sveitarfélaganna.121 Um nákvæmt inntak ákvæðisins, þ.e. hversu víðtæk verkefni þeirra þurfa 

að vera til að uppfylla 78. gr. stjskr., skal ósagt látið. Önnur ákvæði stjórnarskrárinnar, sem 

setja slíkar takmarkanir, eru einkum 29. gr. um heimild forseta til niðurfellingar saksóknar, 

náðunar og uppgjöf sakar, 20. gr. um veitingu embætta og tilflutning í starfi og frávikningu 

embættismanna, og síðast en ekki síst 15. gr. um heimild forseta til að skipta störfum með 

ráðherrum. Verður sú grein nú tekin til sérstakrar umfjöllunar. 

Forseti skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir með þeim 

störfum, skv. 15. gr. stjskr. Sambærilegt ákvæði er að finna í 14. gr. dönsku 

stjórnarskrárinnar.122 Þar í landi hefur frá setningu stjórnarskrárinnar verið talið að um sé að 

ræða eina veigamestu takmörkunina á verkskipulagsvaldi löggjafans. Vegna ákvæða í dönsku 

stjórnarskránni, sambærilegra við hin íslensku, sem færa völd frá konungi til forsætisráðherra, 

hefur verkskipulagsvald hans verið talið ótvírætt í þessum efnum. Bent Christensen bendir 

m.a. á, að ef lög kvæðu á um fjölda ráðherra, þyrfti forsætisráðherrann ekki að fylgja þeim. 

Að sama skapi gæti hann flutt verkefni frá einu ráðuneyti til annars, þrátt fyrir að um aðra 

                                                
120 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2001, bls. 13-15.  
121 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 552. 
122 Danmarks Riges Grundlov nr. 169 frá 5. júni 1953. 
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skipan væri kveðið á um í lögum.123 Þessi leið hefur ekki verið farin í íslenskum rétti, heldur 

mælt fyrir um verkaskiptingu milli ráðuneyta í almennum lögum.124 Páll Hreinsson nefnir 

tvær ástæður sem kunna að búa að baki þessari framkvæmd. Í fyrsta lagi að á Íslandi hafa 

langoftast verið meirihlutastjórnir á þingi, í stað minnihlutastjórna líkt og algengt er í 

Danmörku, og því mikilvægara fyrir ríkisstjórnir Danmerkur að hafa þetta vald óskorað. Í 

öðru lagi kann dómur Hæstaréttar, Hrd. 1954, bls. 439 (skipan ákæruvalds á varnarsvæðinu), 

að hafa valdið réttaróvissu sem leiddi til þess að almenn lög voru notuð til verkaskiptinga 

milli ráðuneyta.125 Úrskurður sakadóms Keflavíkurflugvallar var kærður til Hæstaréttar og 

veitti utanríkisráðherra samþykki sitt fyrir því, skv. 124. gr. laga um meðferð opinberra mála 

nr. 27/1951, þar sem honum hafði verið falið að fara með framkvæmd varnarsamningsins á 

Keflavíkurflugvelli, m.a. lögreglumál, með forsetaúrskurði. Krafist var að málinu yrði vísað 

frá héraðsdómi, þar sem utanríkisráðherra hefði ákveðið málshöfðun á hendur hinum ákærða, 

en færi ekki með ákæruvald að lögum, heldur bæri það undir dómsmálaráðherra. Hæstiréttur 

vísaði til forsetaúrskurðar nr. 58/1953 og benti á að samkvæmt honum bæru dómsmál 

almennt undir dómsmálaráðherra. Síðan segir í dómnum: 
 

Ákvæði laga nr. 27/1951 verða eigi skilin á annan veg en þann, að einn og sami 
dómsmálaráðherra fari með ákæruvaldið í landinu á hverjum tíma, svo sem tíðkazt hefur og eðli 
máls er samkvæmt. Á þessari skipun verður ekki gerð breyting nema með lögum, er greini skýrt, 
hvernig ákæruvaldinu skuli skipt milli ráðherra. Bráðabirgðalög nr. 1/1954, um lögreglustjóra á 
Keflavíkurflugvelli, og lög nr. 33/1954, um sama efni, geyma ekki heimild handa 
utanríkisráðherra til að fara með ákæruvald, þótt frá því sé skýrt í athugasemdum við frumvarp 
til hinna síðargreindu laga, að utanríkisráðherra hafi tekið við afgreiðslu dómsmála á 
Keflavíkurflugvelli frá síðustu áramótum. Með forsetaúrskurði verður ekki gerð breyting á 
gildandi lögum um það, að einn og hinn sami dómsmálaráðherra fari með ákæruvaldið á 
hverjum tíma. Samkvæmt því, sem nú var rakið, brast utanríkisráðherra heimild til að 
samþykkja kæru á máli þessu til Hæstaréttar samkvæmt niðurlagsákvæði 124. gr. laga nr. 
27/1951, og ber því að vísa málinu frá Hæstarétti. (Áh. höf.) 

 
 Af dómi þessum má draga þá ályktun að forseti geti ekki skipt upp verkefnum hafi 

löggjafinn ákveðið þau með lögum. Hann gæti þó hugsanlega fært þau í heild sinni milli 

ráðuneyta. Frá árinu 1970 gengu engir forsetaúrskurðir um þessi málefni og myndaðist því sú 

hefð að löggjafinn færi með vald það sem kveðið er á um í síðari málslið 15. gr. stjskr.126 

 Með nýjum lögum um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 var þessari skipan síðan breytt, sbr. 

einkum II. kafla laganna. Er nú skýrt kveðið á um það í 4. gr. laganna að stjórnarmálefni beri 

                                                
123 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 292. 
124 Ásmundur Helgason og Ómar H. Kristmundsson: Stjórnarráð Íslands 1964-2004. Skipulag og starfshættir I, 
bls. 138-140. 
125 Páll Hreinsson: „Valdmörk stjórnvalda“, bls. 451. 
126 Ragnhildur Helgadóttir og Margrét Vala Kristjánsdóttir: „Inntak og beiting 15. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 12. 
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undir ráðuneyti eftir ákvæðum forsetaúrskurðar, skv. 15. gr. stjskr. Í VI. kafla frumvarps þess, 

er varð að lögum nr. 115/2011, segir um þetta: „Þannig er lagt til að ekki verði kveðið á um 

það í lögum undir hvaða ráðherra tiltekin málefni og málefnasvið skuli heyra heldur verði 

verkaskipting á milli ráðherra í ríkisstjórn ákveðin alfarið með forsetaúrskurði í samræmi við 

ákvæði stjórnarskrárinnar. Í þessu felast þó í reynd engar breytingar frá núverandi 

réttarástandi, enda verður talið að verkaskiptingarvaldið liggi og hafi legið, óháð fyrri 

lagaframkvæmd, hjá forsætisráðherra með atbeina forseta og að það verði ekki af honum 

tekið nema með breytingum á stjórnarskránni.“127 

 Eins og kemur fram í upphafi kaflans eru einnig takmarkanir á verkskipulagsvaldi 

löggjafans, sem snúa að heimildinni til að framselja það til stjórnvalda. Hér er fyrst og fremst 

átt við lögmætisregluna, sem fjallað hefur verið um áður, en einnig aðrar lagaáskilnaðarreglur 

stjórnarskrárinnar. Líkt og fram kemur í kafla 2.2.2 eru þó ekki gerðar strangar kröfur til 

heimildarþáttar lögmætisreglunnar þegar ákvarðanir stjórnvalda snúa að innri málefnum 

stjórnsýslunnar. Beiting verkskipulagsvalds myndi því sjaldnast þurfa lagaheimild, þó svo að 

hún hafi óbein áhrif á borgarana, t.d. ákvarðanir um afgreiðslutíma stofnana eða almenn 

fyrirmæli ráðherra til starfsmanns ráðuneytis síns. 128  Þó finnast þess dæmi að slíkar 

skipulagsbreytingar verði að eiga sér stoð í lögum, sbr. Hrd. 1998, bls. 4552 (Landmælingar 

Íslands). Starfsmaður Landmælinga Íslands fór í mál, þar sem hann taldi ákvörðun 

umhverfisráðherra um að færa stofnunina frá Reykjavík til Akraness ólögmæta. Hæstiréttur 

sagði um þetta: 
 

Í 2. mgr. 13. gr. stjórnarskrárinnar segir að ráðuneytið hafi aðsetur í Reykjavík. Misjafnt hefur 
verið hvort málefnum, sem undir ráðuneyti heyra, hefur verið skipað í ráðuneytið sjálft eða til 
undirstofnana þess. Fer það nokkuð eftir eðli málefnanna. [...] Þótt ekki séu bein fyrirmæli um 
það í lögum að ríkisstofnun skuli staðsett í Reykjavík verður ekki talið að það eitt gefi ráðherra 
frjálst val um hvar hún skuli vera. Vöntun á ákvæðum um þetta í lögum má helst skýra með því 
að fyrirmæli eru í stjórnarskrá um staðsetningu ráðuneyta. Hafi það verið talið svo sjálfsagt 
fram á hin síðari ár að stofnanir, sem undir þau heyrðu, hefðu einnig aðsetur í höfuðborginni, að 
ekki þyrfti að taka það fram í lögum. Ákvörðun um heimili stofnunar og varnarþing er meðal 
grundvallaratriða í skipulagi hennar. [...] Að framangreindum sjónarmiðum virtum verður að 
telja ákvörðun um aðsetur ríkisstofnunar þess eðlis að um hana skuli mælt í lögum. Af því þykir 
leiða að ráðherra verði að leita sér skýrrar heimildar í almennum lögum fyrir flutningi stofnunar 
frá Reykjavík. Meðan umhverfisráðherra hefur ekki aflað sér lagaheimildar um flutning 
Landmælinga Íslands frá Reykjavík til Akraness verður að fallast á það með áfrýjanda að hann 
sé ólögmætur. 

  
Af dómnum má sjá að löggjafinn getur ekki látið stjórnvöldum eftir verkskipulagsvald, t.d. 

með þögn sinni, ef það varðar mikilvæg málefni. Ástæða þess að lögmætisreglan fær ef til vill 
                                                
127 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
128 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 558. 
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meira vægi í þessu máli en er varðar önnur innri málefni stjórnsýslunnar, eru þau réttindi 

starfsmanna stofnunarinnar sem á reyndi við flutning hennar. 

Eins og minnst var á hér að framan takmarka lagaáskilnaðarreglur stjórnarskrárinnar 

heimildir löggjafans til að láta stjórnvöldum eftir verkskipulagsvald. Stjórnskipunarvenjur 

kunna einnig að fela í sér lagaáskilnaðarreglu. Í 14. gr. stjskr. kemur fram að ráðherrar beri 

ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. Hins vegur verður að telja það stjórnskipunarvenju að 

löggjafinn geti undanskilið tiltekna starfsemi, s.s. með stofnun eða stjórnsýslunefnd, undan 

yfirstjórn ráðherra. Stjórnskipunarvenja þessi verður þó að teljast bundin við löggjafann. 

Hann getur því ekki veitt ráðherra heimild til að kveða á um sjálfstæði stjórnvalds.129 Að 

þessu leyti er verkskipulagsvald slíkra sjálfstæðra stjórnvalda hjá löggjafanum einum. Hefur 

því myndast sú lögskýringarhefð, að stjórnvald verður ekki talið sjálfstætt í þessum skilningi, 

nema um það sé kveðið skýrt í lögum.130 Sem dæmi um framangreint má nefna UA 15. 

febrúar 1996 í máli nr. 1395/1995 (yfirstjórn málefna fatlaðra). Félagsmálaráðherra, sem fór 

með yfirstjórn málefna fatlaðra skv. lögum, hafði kveðið svo á í reglugerð, að svæðisráð 

fatlaðra skyldi vera sjálfstætt fjölskipað ráð. Umboðsmaður sagði að skv. meginreglum 

íslenskrar stjórnskipunar færu ráðherrar ávallt með yfirstjórn stjórnsýslunnar, nema hún væri 

að lögum undanskilin. Ráðherra gæti því ekki með reglugerð eða öðrum 

stjórnvaldsfyrirmælum undanskilið stjórnvöld yfirstjórn sinni og þar með stjórnskipulegri 

ábyrgð gagnvart Alþingi. Slíkt yrði aðeins gert með lögum innan þeirra marka, er stjórnarskrá 

og stjórnskipunarvenjur setja. 

Ráðherra hefur ekki almennar stjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart sveitarstjórnum, 

sbr. 1. mgr 78. gr. stjskr., og er honum því óheimilt að leggja verkefni til sveitarfélaga. Því 

felst í verkskipulagsvaldi löggjafans að útdeila verkefnum til sveitarfélaga.131 Á þetta reyndi í 

UA 24. febrúar 1994 í máli nr. 761/1993 (fræðslustjóri). Menntamálaráðherra hafði sett 

reglugerð um skólareglur ofl. í grunnskóla. Þar var kveðið svo á að fræðslustjóri, sem var 

lægra sett stjórnvald gagnvart menntamálaráðherra, skæri úr málum nemenda, sem vísað væri 

til hans. Sagði svo að vildu forráðamenn ekki hlíta úrskurði fræðslustjórans, gætu þeir vísað 

málinu til barnaverndarnefndar. Umboðsmaður benti á að barnaverndarnefndir teldust til 

stjórnsýslu sveitarfélaga og heyrðu stjórnarfarslega undir félagsmálaráðherra. Því væri 

menntamálaráðherra aðeins heimilt að fela barnaverndarnefndum vald til að leysa úr 

kærumálum á þessu sviði hefði hann til þess skýra lagaheimild. 

                                                
129 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 562. 
130 „Starfsskilyrði stjórnvalda“, bls. 86. 
131 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 296 og Páll Hreinsson: „Valdmörk stjórnvalda“, bls. 455. 
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3.3.2 Takmarkanir er varða framkvæmdarvaldið 

Í þessum kafla er leitast við að svara því hvaða takmarkanir eru á verkskipulagsvaldi 

stjórnvalda þegar þeim hefur verið falið verkefni með lögum. Útgangspunkturinn felst í 

túlkun laganna, þ.e. skoða þarf hvort löggjafinn hafi falið tilteknu stjórnvaldi verkefni með 

þeim hætti að ekki megi framselja valdið til að leysa úr því eða hvort tilteknu stjórnvaldi 

hefur verið falin ábyrgð verkefnisins, en hefur einhverjar heimildir til að beita 

verkskipulagsvaldi því sem eftir stendur. 132  Hér verður einnig að hafa í huga að 

verkskipulagsvald stjórnvalda er einn angi af stjórnunarheimildum þeirra. Því gilda vissulega 

sambærilegar takmarknir á verkskipulagsvaldi þeirra og stjórnunarheimildum, sem fjallað 

verður um hér síðar. Til að forðast tvítekningu verða þessum sjónarmiðum ekki gerð frekari 

skil hér.  

 Í fyrsta lagi er ljóst að leggi lög tiltekin verkefni til stjórnsýslu ríkis eða sveitarfélaga 

verður verkefnunum ekki útdeilt til utanaðkomandi aðila nema með lagaheimild.133 Er þá fyrst 

og fremst átt við stjórnvaldsákvarðanir. Aðra starfsemi, s.s. þjónustustarfsemi, má fela 

einkaaðilum, mæli ekki sérstakar ástæður gegn því.134 Séu verkefni fengin tilgreindum aðila 

innan stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga kunna að vera uppi ólík sjónarmið um heimildir til að 

útdeila verkefninu. Verða hér nefnd fáein dæmi. Þegar lög leggja verkefni sérstaklega til 

tiltekinnar stöðu innan stjórnvalds verða þau yfirleitt skilin á þann hátt að verkefnin skuli 

leyst innan stjórnvaldsins. Er þá átt við að sá, er fer með stöðuna, getur í mörgum tilvikum 

útdeilt verkefnum, sem honum eru falin, til undirmanna sinna. Þó kunna sjónarmið að mæla 

með því að verkefnið verði ekki framselt. 135 Um heimild æðri stjórnvalda til afskipta er þetta 

varðar má benda á áðurnefnt álit umboðsmanns um skipurit Landspítala-Háskólasjúkrahúss. 

Þar sagði að ráðherra og yfirstjórn LSH gætu ekki falið öðrum að sinna verkefnum þeim sem 

með lögum hefðu verið falin yfirlæknum.136 Þegar verkefni eru í lögum lögð til ráðherra eða 

ráðuneytis gildir sú meginregla að verkskipulagsvaldið liggur hjá ráðherranum, sbr. 15. gr. 

stjskr., en að því búnu fylgi það stigveldinu. Þannig getur ráðherra ætíð útdeilt verkefnum 

innan ráðuneytis síns.137 Meiri vafi kann að leika á því hvort ráðherra getur útdeilt verkefni, 

sem honum er falið skv. lögum, til lægra setts stjórnvalds. Slíkt ræðst af túlkun laganna. Hér 
                                                
132 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 298-299. 
133 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 300. 
134 Páll Hreinsson: „Valdmörk stjórnvalda“, bls. 469. 
135 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 300 og Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og 
valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 562. 
136 UA 6. febrúar 2007 í máli nr. 4456/2005(skipurit LSH). 
137 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 562. 
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getur m.a. spilað inn í kærusamband milli stjórnvaldsins og ráðherra.138 Þá er ljóst að ráðherra 

getur ekki framselt vald, sem honum hefur verið fengið, út fyrir málefnasvið sitt, s.s. til 

annars ráðuneytis, án lagaheimildar.139 

Séu verkefni falin lægra settu stjórnvaldi gildir einnig í grunninn meginreglan um 

stigveldi. Stjórnvaldið getur því útdeilt verkefninu innan stofnunarinnar eða til undirstofnunar, 

ef við á. Um útdeilingu verkefna til hliðsettra stjórnvalda gilda hins vegar ekki sömu reglur. 

Ljóst er að lægra sett stjórnvald getur ekki deilt verkefni út fyrir málefnasvið ráðuneytis sem 

það heyrir undir, sbr. 15. gr. stjskr. Jafnvel þó að hliðsett stjórnvald sé á sama málefnasviði og 

það sem var fengið verkefnið með lögum, getur framsal ekki farið fram á milli þeirra vegna 

reglunnar um stigveldi. 140  Þannig væri það hlutverk ráðherra að færa verkefni milli 

undirstofnana sinna. Það kann þó að vera takmörkunum háð, ef skýrt er kveðið á um það í 

lögum, að tiltekin undirstofnun skuli fara með verkefni.141 Þegar verkefni eru lögð til 

sveitarstjórna eða sveitarfélaga er meginreglan sú að sveitarstjórn getur útdeilt verkefninu 

innan stjórnsýslu sveitarfélagsins, þ.e. getur bæði unnið það sjálf og framselt það. Hér eiga 

við 78. gr. stjskr. og 1. mgr. 1. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 um sjálfstjórn sveitarfélaga. 

Heimild sveitarstjórna til innra valdframsals er þá mjög rúm.142 Önnur lög kunna þó að mæla 

fyrir um að tiltekin verkefni skuli unnin innan tiltekinna stjórnvalda sveitarfélaga og að 

fjárhagslega mikilvæg mál hljóti ekki fullnaðarafgreiðslu nema hjá sveitarstjórn, sbr. 

gagnályktun frá 1. mgr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga. Að lokum má nefna að sé verkefni lagt í 

hendur tiltekinnar nefndar á vegum ríkisins verður að telja óheimilt að fela öðrum en 

nefndinni þau verkefni. Grunnástæður tilvistar stjórnsýslunefnda eru rökin fyrir slíkri 

niðurstöðu. Þannig má nefna sjónarmið um aðkomu hagsmunahópa að ákvörðunum, að 

ákvarðanir skuli teknar af fjölskipuðu stjórnvaldi og að takmarka völd ráðherra í tilteknum 

málum, fengju lítið vægi ef nefndin sjálf ynni ekki þau verkefni sem henni er útdeilt með 

lögum.143 

                                                
138 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 301. 
139  Sjá álit umboðsmanns Alþingis UA 25. apríl 2005 í máli nr. 4196/2004 (útflutningur hrefnukjöts). 
Umhverfisráðuneytið hafði tekið ákvarðanir vegna útflutnings á hrefnukjöti. Lögum samkvæmt var það þó í 
verkahring sjávarútvegsráðuneytisins. Umboðsmaður tók fram að framsal stjórnsýsluvalds til töku lögbundinna 
stjórnvaldsákvaðana frá einum ráðherra til annars án beinnar lagaheimildar væri ekki heimilt. 
140 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 303. 
141 Sjá álit umboðsmanns Alþingis UA 8. janúar 1996 í máli nr. 1132/1994 (verksvið tollgæslustjóra). Kvörtun A 
laut að því að ríkistollstjóri hefði gengið inn á lögbundið verksvið tollgæslustjóra og Tollgæslu Íslands í kjölfar 
skipulagsbreytinga fjármálaráðuneytisins. Tók umboðsmaður fram, að án sérstakrar lagaheimildar gæti ráðherra 
ekki falið öðrum stjórnvöldum að annast almennt verkefni á fyrsta stjórnsýslustigi, sem Alþingi hefði sérstaklega 
falið tollgæslustjóra og Tollgæslu Íslands með skýrum ákvæðum í lögum. 
142 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 152 og Páll Hreinsson: „Valdmörk stjórnvalda“, bls. 482. 
143 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 306. 
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3.3.3 Almennar takmarkanir 

Að framan hefur verið vikið að helstu takmörkunum á verkskipulagsvaldinu, sem gilda um 

löggjafann annars vegar og framkvæmdarvaldið hins vegar. Þessum takmörkunum til viðbótar 

er rétt að tæpa á nokkrum almennum reglum, sem telja verður að takmarki beitingu 

verkskipulagsvalds. Þessar takmarkanir gilda jafnan um aðra en löggjafann. Á því eru þó 

undantekningar.144 Í fyrsta lagi má nefna að beita skal verkskipulagsvaldinu á forsvaranlegan 

hátt. Í þessu felst að fela verður hæfum einstaklingum að sinna verkefnum, þ.e. þeir mega ekki 

vera óhæfir til verksins. Þá er ljóst að meginskilyrði þess að stjórnvöld geti skipt niður 

verkefnum er að þau teljist stjórnsýsluverkefni. Yfirleitt er þetta engum vafa undirorpið. 

Sökum fjölbreytileika verkefna stjórnsýslunnar eru þau þó skilgreind neikvætt, eða sem þau 

verkefni ríkisins er hvorki teljast til löggjafarvalds né dómsvalds.145 Leiki vafi á þessu verður 

að meta það heildstætt, og þá fyrst og fremst hvort verkefnið sé yfirhöfuð á höndum 

ríkisins.146 

Réttindi opinberra starfsmanna kunna að takmarka verkskipulagsvald, þ.e. þeirra sem 

beiting slíks valds hefur áhrif á. Takmarkanir, sem leiða af stjórnarskránni og lögum í 

tengslum við tilflutning embættismanna og starfsmanna og breytingu á verkefnum og 

starfsviði þeirra, eru hér fyrirferðamestar. Í 4. mgr 20. gr. stjskr. segir að forseti geti flutt 

embættismenn úr einu embætti í annað, enda missi þeir einskis af embættistekjum sínum, og 

sé þeim veittur kostur á að kjósa um embættaskiptin eða lausn frá embætti með lögmæltum 

eftirlaunum eða lögmæltum ellistyrk. Á grundvelli þessa stjórnarskrárákvæðis er að finna 

útfærslu þess í 36. gr. stml.147 Þar kemur fram að stjórnvald, sem skipað hefur mann, getur 

flutt mann úr einu embætti í annað, heyri bæði embættin undir það. Ennfremur getur 

stjórnvald, sem skipað hefur mann í embætti, samþykkt að hann flytjist í annað embætti er 

lýtur öðru stjórnvaldi, enda óski það stjórnvald eftir því. Ráðherrar hafa því heimild til að 

breyta verkefnum embættismanna. Um leið og breytingarnar eru orðnar svo víðtækar, að 

jafngildi flutningi úr einu embætti í annað, gæti ríkið orðið skylt til að greiða lögmælt 

eftirlaun eða ellistyrk.148  

Í 19. gr. stml. kemur fram að starfsmaður verði að hlíta breytingum á störfum sínum og 

verksviði. Starfsmaður getur kosið að segja upp starfi sínu vegna slíkra breytinga, enda skýri 

                                                
144 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 566. 
145 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 348. 
146 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 309-310. 
147 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3154. 
148 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 567. 
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hann ráðherra eða forstöðumanni frá því innan eins mánaðar frá því að breytingarnar voru 

tilkynntar honum. Ákvæðið ber með sér að stjórnvöld geta gert breytingar á störfum og 

verksviði starfsmanna ríkisins. Felist í því skert launakjör eða réttindi, skal líta á 

fyrirvaralausa tilkynningu um breytingarnar sem fyrirvaralausa uppsögn. Ber starfsmanni því 

ekki að sinna starfinu í uppsagnarfresti eða þann tíma sem eftir stendur af skipunartíma hans, 

en þiggur engu að síður laun. Afmörkun á því hvað telst skerðing á launakjörum og réttindum 

skiptir því lykilmáli.149 Innan þeirra marka, sem launakjör og réttindi starfsmanna eru ekki 

talin skert, verða þeir að hlíta því að þeim séu falin önnur verkefni en þeir voru upphaflega 

ráðnir til að sinna. Slík ákvörðun telst ekki stjórnvaldsákvörðun,150 nema um sé að ræða 

skerðingu á launakjörum eða réttindum151 eða flutning í annað embætti.152 Verða slíkar 

breytingar hins vegar alltaf að vera byggðar á málefnalegum sjónarmiðum.  

Komið gæti til þess að breyting á skipulagi starfsemi leiði til þess að rétt þyki að leggja 

starf niður. Ef um er að ræða embætti er sérregla í 1. mgr 34. gr. stml. um biðlaunarétt. Ljóst 

er að ekki eru miklar takmarkanir á heimildum stjórnvalda til að beita verkskipulagsvaldi, 

hvað varðar breytingu á verkefnum og starfssviði starfsmanna. Stjórnvöld verða þó eftir 

atvikum að gæta ákvæða ssl. ef um er að ræða stjórnvaldsákvörðun, og meginreglna 

stjórnsýsluréttarins, þegar tekin er ákvörðun um breytingu verkefna eða starfsviðs 

starfsmanna. Dæmi um mál þar sem réttindi starfsmanna spiluðu stóran þátt í því að ráðherra 

var ekki talið heimilt að beita verkskipulagsvaldi sínu er Hrd. 1998, bls. 4552 (Landmælingar 

Íslands), sem reifaður er að framan. Ekki eru almenn ákvæði í lögum um heimildir 

stjórnvalda til að breyta verkefnum og verksviði starfsmanna sveitarfélaganna.153  

 

                                                
149 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 567. 
150 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 135-138. 
151 Sbr. Hrd. 4. maí 2005 í máli nr. 475/2004, þar sem rétturinn taldi að ekki yrði séð að ákvörðun L, um 
breytingu á starfi J, hefði skert launakjör eða réttindi J. Hefði yfirmönnum hennar því ekki borið skylda til að 
fylgja ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 
152 Sbr. Hrd. 2001, bls. 1885 í máli nr. 25/2001, þar sem að sýslumaður var fluttur til í embætti vegna þess að 
hann hafði ekki sinnt starfi sínu sem skyldi. Var þetta talin stjórnvaldsákvörðun og um hana giltu því 
stjórnsýslulögin. 
153 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti“, bls. 569. 



 43 

4. Stjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra 
4.1 Almennt 

Að framan hafa verið rakin hlutverk stjórnsýslunnar, meginuppbygging hennar og hvernig 

verkefnum er deilt út innan hennar. Í framhaldinu er því eðlilegt að taka til umfjöllunar 

hvernig stjórnsýslunni er stjórnað. Í því augnamiði þarf að skoða heimildir að baki yfirstjórn 

stjórnsýslunnar, hvert sé inntak slíkrar stjórnunar og hvort á henni séu einhverjar takmarkanir. 

Í íslenskri umfjöllun um efnið hefur jafnan verið talað um stjórnunar- (eða yfirstjórnunar-) og 

eftirlitsheimildir.154 Í sjálfu sér má halda því fram að eftirlit æðri stjórnvalda með lægra 

settum sé eitt af mörgum stjórntækjum þeirra. Er umfjöllun Bents Christensen m.a. þannig 

uppsett.155 Á næstu síðum verður umfjöllun um lagagrundvöll stjórnunar- og eftirlitsheimilda 

slegið saman, en lýsingu á inntaki þeirra skipt upp í tvo ólíka kafla. Um takmarkanir á þessum 

heimildum verður svo fjallað um í sama kafla.  

 

4.2 Lagagrundvöllur stjórnunar- og eftirlitsheimilda 

Með hugtakinu stjórnun156 (d. styring) er átt við að einstaklingur eða stjórnvald getur með 

bindandi hætti fyrirskipað öðrum einstaklingi eða stjórnvaldi að beita valdheimildum sínum 

með tilteknum hætti. Hugtakið fær hins vegar oft rýmri merkingu og tekur þá m.a. til 

óbindandi fyrirmæla, sem geta haft mikil áhrif í stjórnsýslunni. Með stjórnun innan hinnar 

opinberu stjórnsýslu er yfirmönnum hennar gert kleift að gæta þess að stjórnsýslan starfi í 

samræmi við lög og reglur sem og þau pólitísku sjónarmið sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar 

á Alþingi setja. Eru ráðherrar í ríkisstjórn þar lykilhlekkur og ábyrgð þeirra gagnvart þinginu.  

 Stjórnunar- og eftirlitsheimildir geta hvílt á tvenns konar grunni, annaðhvort 

stjórnsýslusambandi, sem fær stoð í stigveldisuppbyggingu stjórnsýslunnar, eða lagaheimild. 

Heimildir, sem byggja á stjórnsýslusambandi, nefnast almennar stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir, en hinar, sem byggja á lagaheimild, sérstakar.157 Eins og vikið hefur verið 

að áður kunna að vera takmarkanir á stjórnsýslusambandi ráðherra við stofnanir á 

málefnasviði hans, séu þær sjálfstæðar. Hafi löggjafinn kveðið á um sjálfstæði stofnana eða 

nefndar getur hann þó ætíð veitt ráðherra yfirstjórnunarheimildir með lögum.  

                                                
154 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 142; Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 561; 
Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79 o.áfr. og Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt, þó bíði“, bls. 65 og 68. 
155 Bent Christensen: Forvaltningsret, XXII. kafli. 
156 Í íslenskum fræðum hefur einnig verið talað um yfirstjórnun; sjá Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar 
allt, þó bíði.“ Í lögum um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 er notast við orðið stjórnun og verður því fylgt hér. 
157 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79 og Poul Andersen: Dansk forvaltningsret, bls. 41. 



 44 

Ráðherrar eru æðstu handhafar framkvæmdarvaldsins, hver á sínu sviði, og bera ábyrgð á 

stjórnarframkvæmdum öllum eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum, sbr. 1. mgr. 11. gr., 

1. mgr. 13. gr. og 14. gr. stjórnarskrárinnar. Því er ljóst að öll stjórnarframkvæmd, sem heyrir 

undir málefnasvið ráðherra, er almennt séð undir yfirstjórn hans, með þeim undantekningum 

sem að framan greinir. Það leiðir af stigskiptingu stjórnsýslunnar, þar sem ráðherrar tróna á 

toppnum, að viðkomandi ráðuneyti og stjórnvöld, sem fara með verkefni á málefnasviði 

ráðherra, heyra undir yfirstjórn ráðherrans. Til viðbótar framangreindum 

stjórnarskrárákvæðum er nú að finna lagagrundvöll fyrir almennar stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir í IV. kafla stjrl.  

Sem dæmi um almennar stjórnunarheimildir má nefna UA 17. nóvember 2010 í máli nr. 

5347/2008 (innflutningur á eggjum). Málavextir voru þeir að A ehf. sótti um leyfi á 

innflutningi á eggjum. Umsóknin barst ráðuneytinu 18. feb. 2008. Bréf var sent til 

Matvælastofnunar 2. apríl 2008. Er skyldubundið er að leita álits stofnunarinnar, en ekkert 

svar barst. Ítrekun var send með bréfi 23. júní 2008 og annað bréf 14. desember 2009, eftir að 

umboðsmaður var kominn í málið, þar sem farið er fram á umsögn. Umboðsmaður tók fram 

að óviðunandi væri að umsagnaraðili gæti komið í veg fyrir afgreiðslu máls með athafnaleysi 

sínu. Taldi hann ekki nægjanlegt að senda ítrekuð bréf til stofnunarinnar, heldur hefði 

ráðherra borið, á grundvelli stjórnunar- og eftirlitsheimilda, að setja stofnuninni lokafrest á 

grundvelli 2. mgr. 9. gr. ssl., og að öðrum kosti beita heimildum, m.a. á grundvelli stml. 

Ráðherra, sem æðra stjórnvald og yfirstjórnandi málaflokksins, gat þannig ekki látið hjá líða 

að gera virkar ráðstafanir til að koma þessum þætti í starfsemi lægra setts stjórnvalds í 

lögmætt horf. 

Af álitinu sést að ráðherra bar, sem æðra stjórnvaldi, að beita stjórnunarheimildum sínum, 

sem grundvallaðar voru á stjórnsýslusambandi, þ.e. stigveldi stjórnsýslunnar. Leiða má af 

þessum heimildum og stjórnarskrárbundinni ábyrgð ráðherra á stjórnarframkvæmdum, að á 

honum hvíla einnig almennar eftirlitsskyldur með framkvæmd þeirra málefna, er undir hann 

heyra, á vegum viðkomandi ráðuneytis og annarra stjórnvalda, nema á því séu gerðar 

undantekningar með lögum.158 Sem dæmi um sérstakar stjórnunar- og eftirlitsheimildir má 

nefna 6. mgr. 19. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, með 

síðari breytingum. Perónuvernd er sjálfstætt stjórnvald. Í ákvæðinu kemur fram að stofnunin 

geti sett tiltekna skilmála sem ráðherra staðfestir. Í ritgerð þessari er umfjöllun um stjórnunar- 

                                                
158 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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og eftirlitsheimildir að mestu miðuð við hinar almennu heimildir, þó að vísanir til hinna 

sérstöku kunni að skjóta upp kollinum. 

 

4.3 Inntak stjórnunarheimilda ráðherra 

Fram að setningu gildandi stjórnarráðslaga, sem sett voru árið 2011, var ekki í lögum að finna 

afmarkaða lýsingu á inntaki almennra stjórnunarheimilda ráðherra. Slíka lýsingu má nú sjá í 

IV. kafla laganna, sem vitnað hefur verið til áður. Þar segir í 2. mgr. 12. gr. að „ráðherra [geti] 

gefið stjórnvaldi almenn og sérstök fyrirmæli um starfrækslu á verkefnum þess, fjárreiður og 

meðferð eigna, sbr. þó 3. mgr. 13. gr., enda mæli lög eða eðli máls því ekki í 

mót.“ Samkvæmt 3. mgr. 12. gr. er ráðherra síðan veitt heimild til að láta í ljós óbindandi álit, 

teljist það ekki óheimilt samkvæmt lögum eða eðli máls. Hér er hvorki um ítarlega 

upptalningu að ræða né heldur telst þessi lýsing á inntaki stjórnunarheimilda ráðherra ný af 

nálinni. Þannig hefur verið gengið út frá því að ofangreindar reglur giltu fyrir gildistöku 

núgildandi stjórnarráðslaga, sbr. kafla 4.2. Til að átta sig frekar á inntaki almennra 

stjórnunarheimilda þarf að taka til skoðunar hverjir hafa slíkar heimildir, hvaða verkefni falli 

þar undir, hver séu úrræðin og hvernig þeim verði beitt.159  

 

4.3.1 Hverjir hafa stjórnunarheimildir og hvaða verkefni falla þar undir? 

Þar sem stjórnsýslusamband er á milli stjórnvalda hefur æðra sett stjórnvald almennt 

stjórnunarheimildir gagnvart lægra settu stjórnvaldi. Nær sú heimild til allra verkefna nema 

lög undanskilji þau sérstaklega.160 Í tilviki ráðherra er ljóst að hann fer með yfirstjórn 

ráðuneytis síns. Í raun eru ráðherra og ráðuneyti hans eitt og sama stjórnvaldið, sbr. Hrd. 2001, 

bls. 2028 í máli nr. 113/2001 (Stjörnugrísmál II), þar sem sagði:  
 

Með úrskurði sínum [...] staðfesti umhverfisráðherra sem æðra sett stjórnvald ákvörðun lægra 
setts stjórnvalds, sem reist var á skýrri afstöðu ráðuneytisins sjálfs í þessu tiltekna máli í 
áðurnefndu bréfi. Það var skrifað í umboði ráðherra og verður að líta svo á, að hann hafi 
þannig látið í ljós álit sitt á niðurstöðu málsins, á meðan það var til meðferðar á lægra 
stjórnsýslustigi. (Áh. höf.) 

 
Fer ráðherra því með þær valdheimildir sem ráðuneytinu eru faldar. Á þeim grundvelli, 

sem og í krafti verkskipulagsvalds síns, sbr. 3. kafla, skiptir hann verkefnum með 

starfsmönnum ráðuneytisins og gefur þeim fyrirmæli um rækslu þeirra. Jafnframt fer ráðherra 

með yfirstjórn þeirra lægra settu stjórnvalda, sem undir málefnasvið hans heyra, sé ekki skýrt 

                                                
159 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt, þó bíði“, bls. 66 og Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 325. 
160 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 325. 
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mælt fyrir um annað í lögum. Má því segja, að líkt og ráðherra hefur heimildir til að gefa 

starfsmönnum ráðuneytis síns fyrirmæli, hefur hann sambærilegar heimildir gagnvart lægra 

settum stjórnvöldum. Þetta kann þó að vera bundið takmörkunum, einkum er varða 

meginregluna um endurskoðun á tveimur stjórnsýslustigum, sem frekar verða útskýrðar í 

kafla 4.5. Sé ekki stjórnsýslusamband milli ráðherra og stjórnvalds, sem hann hyggst gefa 

fyrirmæli, verður það ekki gert með bindandi hætti nema með sérstakri lagaheimild.161 

Í raun má svara spurningunni um hvaða verkefni falli undir stjórnunarheimildir á þann 

einfalda hátt að öll verkefni stjórnsýslunnar geta verið andlag stjórnunar. Eins og fram hefur 

komið eru verkefni stjórnsýslunnar hins vegar svo víðtæk og ólík að reglur um stjórnun eru 

mjög misjafnar eftir því á hvaða sviði verkefnin eru.162 Verkefni tiltekinna stjórnvalda eru 

stundum ákveðin með lögum og ræðst þá af túlkun þeirra hvort og þá hvaða takmarkanir eru á 

stjórnunarheimildunum.163 

 

4.3.2 Hver eru stjórnunarúrræðin? 

Stjórnunarúrræði geta verið almenn en einnig varðað einstök mál. Með almennum 

stjórnunarúrræðum er oftast átt við almenna reglusetningu, áætlana og skipulagsgerð, 

fjárhagsáætlanir og fjárveitingar. Einnig mætti nefna álit og óbindandi tilmæli. 

 Með almennri reglusetningu er átt við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Löggjafinn einn getur 

sett lög. Má þar með segja að hann beiti stjórnun með lagasetningu. Hins vegar eru lög 

sjaldan nákvæm hvað þetta varðar. Með aukinni reglusetningu í flóknu nútímasamfélagi hefur 

skapast þörf fyrir nákvæmari fyrirmæli, sem hægt er að setja með minni fyrirhöfn og geta 

auðveldlega tekið breytingum.164 Því er ráðherra í fjölmörgum lögum veitt heimild til að 

útfæra þau nánar í stjórnvaldsfyrirmælum. Reglugerðir eru algengustu form 

stjórnvaldsfyrirmæla og eitt mikilvægasta tæki ráðherra til að beita stjórnunarheimildum 

sínum. Með reglugerðum getur ráðherra oft beitt stjórnun út fyrir venjulegt málefnasvið sitt, 

t.d. hvað varðar sjálfstæð stjórnvöld og sveitarfélög. 165  Hins vegar er ljóst að 

stjórnvaldsfyrirmæli, er varða rétt og skyldur borgaranna, verða ætíð að eiga sér stoð í lögum. 

Varði þau mikilvæg réttindi, eins og mannréttindi skv. VII. kafla stjórnarskrárinnar, þarf 

löggjafinn jafnframt að taka fram umfang og takmörk þeirrar réttindaskerðingar, sem 

                                                
161 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 24. 
162 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 326.  
163 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt, þó bíði“, bls. 66. 
164 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 122. 
165 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 25. 
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stjórnvöldum er heimilt að kveða á um í slíkum reglugerðum.166 Sem dæmi um stjórnun með 

reglugerð má nefna að mennta- og menningarmálamálaráðherra hefur, með reglugerð um 

Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 478/2011, sett bindandi fyrirmæli um það hvernig stjórn 

Lánasjóðsins skuli haga störfum sínum. Beinist stjórnvaldsfyrirmæli einungis að innri 

málefnum stjórnsýslunnar þurfa þau að jafnaði ekki lagastoð, heldur grundvallast þau á 

stigveldi stjórnsýslunnar. Slík stjórnvaldsfyrirmæli þarf ekki alltaf að birta opinberlega til að 

þau öðlist gildi. 167 Af þeim sökum má segja að þau séu mun árangursríkari til stjórnunar en 

stjórnvaldsfyrirmæli sem beinast út á við. 

 Áætlana- og skipulagsgerð (d. planer) er ein tegund almennra stjórnunarúrræða. Einkenni 

þeirra er, líkt og hugakið gefur til kynna, að fastsetja með bindandi hætti einhverja þróun 

innan tiltekins stjórnsýslusviðs, oft landfræðilega afmarkað. Áætlana- og skipulagsgerð getur 

haft bindandi áhrif út fyrir stigveldi þess stjórnvalds sem gerir þær, sé kveðið á um það í 

lögum. 168 Þannig skulu sveitarstjórnir taka mið af landskipulagi, við gerð skipulagsáætlana, 

skv. 4. mgr. 10. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, með síðari breytingum, þó svo að sveitarfélög 

ráði málefnum sínum sjálf. Þá er algengt að skipulagsgerð krefjist samvinnu nokkurra 

stjórnvalda, sem ekki endilega hafa stjórnunarheimildir hvert yfir öðru, sbr. t.d. gerð 

svæðisskipulags höfuðborgarsvæðisins, skv. 22. gr. skipulagslaga. Samþykki allra hluteigandi 

sveitarstjórna og ráðherra er skilyrt, skv. 4. mgr. greinarinnar. Fyrir utan aðal- og 

deiliskipulag, skv. nefndum skipulagslögum, má nefna heilbrigðisáætlun sem dæmi um eina 

tegund þessa stjórnunarúrræðis. 

 Til almennra stjórnunarúrræða má einnig telja fjárhagsáætlanir og fjárveitingar (d. 

bevillinger og budgetter). Byggist þetta stjórnunarúrræði á því að flest allt, sem stjórnsýslan 

tekur sér fyrir hendur, kostar peninga.169 Þar sem öll útgjöld í stjórnsýslu ríkisins krefjast 

heimildar í fjárlögum eða fjáraukalögum, hefur löggjafinn stjórnunarheimildir í þessu tilviki, 

en að því búnu sá er fer með yfirstjórn þess málaflokks sem tiltekið fjármagn er veitt til í 

fjárlögum. Í 2. mgr. 78. gr. stjskr. kemur fram að tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir 

                                                
166 Sjá Hrd. 1996, bls. 2956 (Samherji) og Hrd. 2000, bls. 1621 í máli nr. 15/2000 (Stjörnugrísmál I), þar sem 
sagði m.a.: „Löggjöfin verður að mæla fyrir um meginreglur, þar sem fram komi takmörk og umfang þeirrar 
réttindaskerðingar, sem talin er nauðsynleg.“ 
167 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 120 og Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 327. Christensen 
talar um „tjenestebefalinger“. Ekki er að finna sérstakt orð yfir slík fyrirmæli í íslenskum fræðum. Sjá hér einnig 
Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 25. Þar er talað um „cirkulærer“, sem þýða mætti sem 
dreifibréf stjórnvalda sbr. Ole Krarup og Jørgen Mathiassen: Elementær forvaltningsret, bls. 25. Sigurður Líndal 
talar um „ráðuneytisbréf “ í bók sinni Um lög og lögfræði, bls. 119. Hjá honum virðist það orð hafa sambærilega 
merkingu og hér um ræðir. 
168 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 27 og Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 328-
329. Sjá einnig Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 27. 
169 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 327. 
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með lögum. Hefur það verið gert með lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995, með 

síðari breytingum, og í sérlögum um einstaka tekjustofna.170 Löggjafinn hefur því stjórnun 

sveitarfélaga í hendi sér er þetta varðar.171 Fjárveitingarvald getur að vissu leyti veitt ráðherra 

stjórnunarúrræði yfir sjálfstæðum stjórnvöldum og stjórnsýslunefndum, sem hann hefur ekki 

almennar stjórnunarheimildir yfir. Hér getur skipt máli hvort slík stjórnvöld séu á sérstökum 

útgjaldalið í fjárlögum eða ekki. Sé sjálfstæð stjórnsýslunefnd t.d. bundin af fjárveitingu, sem 

í fjárlögum er lögð til fagráðuneytis, getur ráðherra fjársvelt nefndina. Þó að rekstrarfé 

stofnana sé tilgreint í fjálögum, verður ekki litið fram hjá því að ráðherrar í ríkisstjórn, þá 

sérstaklega fjármálaráðherra, koma að samningu fjárlagafrumvarpa sem veita slíkt 

rekstrarfé.172 

 Að lokum má segja að álit og óbindandi tilmæli teljist til almennra stjórnunarúrræða og 

séu sambærileg þeim úrræðum, sem áður hafa verið nefnd, fyrir utan að vera ekki bindandi. 

Hér má til að mynda nefna ráðgjöf eða leiðbeiningar æðri stjórnvalda til lægra settra, svar við 

fyrirspurnum eða jafnvel samninga og samráðsfundi.173 Þá getur ráðherra beint slíkum 

tilmælum að sjálfstæðum stjórnvöldum á málefnasviði sínu.174 Þetta stjórnunarúrræði hefur nú 

fengið sérstaka lagastoð í 4. mgr. 12. gr. stjrl., þar sem segir að ráðherra sé heimilt að láta í té 

óbindandi álit sem þýðingu geta haft til leiðbeiningar fyrir stjórnarframkvæmd á málefnasviði 

hans, þar sem slíkt er ekki óheimilt skv. lögum eða eðli máls. Álit sem þessi geta einnig 

gengið á milli stjórnvalda, þar sem ekki er til staðar stjórnsýslusamband, sbr. úrskurð 

áfrýjunarnefndar samkeppnismála 30. mars 1999 í máli nr. 3/1999. Þar var komist að þeirri 

niðurstöðu að samkeppnisráð hefði ekki farið út fyrir valdheimildir sínar með því að senda 

Skattstjóranum í Reykjavík álit, á grundvelli 2. mgr. 5. gr. þág. samkeppnislaga nr. 8/1993,175 

þar sem álitið hefði verið óbindandi.  

Einkenni sérstakra stjórnunarúrræða, er að þau beinast fyrst og fremst að einu tilteknu 

máli, þó svo að þau geti óhjákvæmilega haft almenn áhrif, s.s. í formi stjórnsýsluvenju. Þessi 

úrræði geta bæði snúið að efnislegri niðurstöðu máls, svo og málsmeðferð.176 

Fyrirmæli um efnislega niðurstöðu tiltekins máls eru líklega áhrifamesta stjórntækið, enda 

felur það í raun í sér að sá, er gefur fyrirmælin, ræður niðurstöðu máls sem til skoðunar er hjá 
                                                
170 Sem dæmi má taka lög um gatnagerðargjald nr. 153/2006, með síðari breytingum. Þar kemur fram í 1. gr. að 
um sé að ræða sérstakan gjaldstofn fyrir sveitarfélög. 
171 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 420-421. 
172 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 28-29. 
173 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 330. 
174 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 87. 
175 Ákvæði þetta er samhljóma 1. mgr. 8. gr. núg. samkeppnislaga nr. 44/2005 og fjallar um hlutverk 
Samkeppniseftirlitsins (þá samkeppnisráðs). 
176 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 30 og Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 329. 
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öðrum. Algengast er að þessu stjórnunarúrræði sé beitt innan tiltekins stjórnvalds, þegar 

yfirmaður gefur undirmanni slík fyrirmæli. Þau þekkjast þó einnig milli æðra stjórnvalds og 

lægra settra, en geta vissulega verið takmörkunum háð, eins og fram kemur í kafla 4.5. 

Sjaldan myndi vera heimilt fyrir ráðherra að beita þessu stjórntæki á sjálfstæð stjórnvöld, 

enda væri sjálfstæði þeirra þá borið fyrir borð.177 Hér má þó benda á 3. tölul. 2. mgr. 112. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, um heimild ráðherra til að gefa út fyrirmæli til sveitarfélags 

um að það taki ákvörðun í máli, felli ákvörðun úr gildi eða komi málum að öðru leyti í 

lögmætt horf. 

Það sem einkennir innköllun og breytingar að eigin frumkvæði sem stjórnunarúrræði er 

möguleiki þess stjórnvalds, sem fer með stjórnun, að taka yfir ákvörðunarvald í tilteknu máli, 

að eigin frumkvæði, áður og eftir að upphaflega stjórnvaldið tók ákvörðun.178 Innköllun er í 

mörgum tilvikum heimil æðra stjórnvaldi, sérstaklega þegar mál hefur tafist í afgreiðslu hjá 

lægra settu stjórnvaldi. Tafir hjá lægra settu stjórnvaldi geta jafnframt leitt til þess að æðra 

stjórnvaldi er heimilt að taka ákvörðun, þrátt fyrir að lögbundins álits sé ekki aflað.179 

Sérstaka lagaheimild til innköllunar, sem er nauðsynleg sé ekki til staðar stjórnsýslusamband, 

er ekki að finna í íslenskum lögum. Breyting að eigin frumkvæði stjórnvalds felur í sér að 

ákvörðun er breytt eftir hún hefur verið tekin af öðru stjórnvaldi, en ólíkt endurskoðun 

stjórnvaldsákvörðunar, gerist það ekki að frumkvæði borgarans. Oft og tíðum er breyting að 

eigin frumkvæði hluti af eða samtvinnuð öðrum stjórnunarúrræðum sem beitt er í tilteknu 

máli.180 Sem dæmi má taka 1. mgr. 114. gr. sveitarstjórnarlaga, þar sem fram kemur að 

ráðuneyti geti fellt úr gildi ógildanlegar ákvarðanir sveitarfélags í heild eða hluta. Ráðuneytið 

getur hins vegar ekki tekið nýja ákvörðun í málinu.  

Framsending máls er sérstakt stjórnunarúrræði, sem er ólíkt flestum öðrum að því leyti að 

í stað frumkvæðis stjórnvalds þess, sem fer með stjórnun, er framsending máls ætíð að 

frumkvæði þess stjórnvalds sem lýtur stjórnun. Fyrir þessar sakir kann að hljóma 

andkannalega að telja framsendingu máls til stjórnunarúrræða, en úrræðið nýtist sérstaklega í 

málum, sem hafa almenna þýðingu fyrir úrlausnir í sambærilegum málum, og getur þannig 

                                                
177 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 31. Sjá einnig síðari málslið 2. mgr. 13. gr. stjrl. 
178 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 31. 
179 Sjá álit umboðsmanns Alþingis UA 17. nóvember 2010 í máli nr. 5347/2008 (innflutningur á eggjum), þar 
sem sagði m.a.: „Augljóst er að óviðunandi er að umsagnaraðili geti með athafnaleysi sínu komið með þessum 
hætti í veg fyrir að stjórnvald afgreiði mál. Að því virtu hefur verið lagt til grundvallar að stjórnvald geti við 
slíkar aðstæður eftir atvikum tekið ákvörðun í máli, þó að því skilyrði uppfylltu, að það hafi sannanlega gripið til 
allra þeirra ráðstafana, til þess að fá hina lögboðnu umsögn, sem eðlilegar geta talist á viðkomandi sviði 
stjórnsýslunnar.“ Álitið er reifað hér að framan í kafla 4.2 og einnig í kafla 5.4.2.1 hér síðar. 
180  Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 31-32. Sjá einnig Bent Christensen: 
Forvaltningsret, bls. 329. 
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kallað fram fordæmisáhrif.181 Við framsendingu eru aðilar máls sviptir því réttaröryggi að 

fjallað sé um mál þeirra á tveimur stjórnsýslustigum. Krefst slík framsending því iðulega 

lagaheimildar.182 Var þetta staðfest í áliti umboðsmanns, UA 1. júlí 2002 í máli nr. 2957/2000 

(vegamál).183 

Endurskoðun stjórnvaldsákvörðunar á grundvelli stjórnsýslukæru hefur verið nefnd sem 

sérstakt stjórnunarúrræði. Það verður þó seint talið eitt af þeim mikilvægari. Stafar það af því 

að borgarinn þarf ætíð að hafa frumkvæði að því að koma málinu fyrir þar til bært stjórnvald. 

Sem stjórntæki er það því ekki skilvirkt. Endurskoðun stjórnvaldsákvörðunar er hins vegar 

mjög mikilvægt réttaröryggistæki fyrir borgarana, sem fá mál sitt þá skoðað á tveimur 

stjórnsýslustigum.184 Hins vegar verður ekki litið fram hjá því að þessi heimild borgaranna, og 

nýting hennar, leiðir oftlega til þess að sama æðra stjórnvaldið tekur lokaákvarðanir í málum 

frá fjölmörgum lægra settum stjórnvöldum. Skapar þetta ekki einungis samræmi í 

stjórnsýsluframkvæmd heldur oft fordæmi sem hafa stjórnandi áhrif á úrlausn mála hjá lægra 

settum stjórnvöldum í framtíðinni.185 Úrlausnum lægra settra stjórnvalda má almennt skjóta til 

æðri stjórnvalda, skv. 1. mgr. 26. gr. ssl, oft ráðherra sem fer með málefnið. Einnig er kveðið 

sérstaklega á um slíka heimild í fjölmörgum lögum. Þá hefur einnig átt sér stað sú þróun 

undanfarin ár að sjálfstæðum kærunefndum er falið úrskurðavald á kærustigi í stað ráðherra 

og hafa þá um það lokaorð innan stjórnsýslunnar.186  Sem dæmi má nefna kærunefnd 

barnaverndarmála skv. 6. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002, með síðari breytingum. 

Með staðfestingu er átt við að stjórnvald getur tekið sjálfstæða ákvörðun. Hún tekur þó 

ekki gildi fyrr en annað stjórnvald, oftast æðra, staðfestir hana. Strax sést að stjórnunaráhrif 

þessa úrræðis eru þónokkur, þ.e. stjórnvald það sem tekur ákvörðun verður í raun að beygja 

                                                
181 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 32. Sjá einnig Bent Christensen: Forvaltningsret, 
bls. 329. 
182 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 141 og Páll Hreinsson: „Valdmörk stjórnvalda“, bls. 466. 
183 Málsatvik voru þau að Vegagerðin hafði framsent samgönguráðherra mál til ákvörðunar um legu nýs vegar á 
Snæfellsnesi. Um þetta atriði sagði í álitinu: „Almennt verður að ganga út frá því að sérstaka lagaheimild þurfi til 
þess að framsenda einstök mál, sem lúta ákvörðunarvaldi lægra setts stjórnvalds samkvæmt lögum, til æðra 
stjórnvalds á viðkomandi sviði […] Byggist þessi meginregla meðal annars á því sjónarmiði að með slíkri 
framsendingu sé aðila máls gert ókleift að nýta sér heimild sem hann almennt hefur til málskots til æðra 
stjórnvalds. Leiðir það til þess að mál hans kemur ekki til afgreiðslu á tveimur stjórnsýslustigum eins og hann 
hefði ella átt kost á [...] Í vegalögum er ekki að finna almenna eða sérstaka heimild fyrir vegamálastjóra til að 
senda einstök mál til samgönguráðherra til afgreiðslu.“ Eins og atvikum var háttað var framsending máls þó talin 
heimil í þessu máli. 
184 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 251-252. 
185 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 33. Sjá einnig Bent Christensen: Forvaltningsret, 
bls. 329. Hann telur endurskoðun stjórnvaldsákvörðunar varla stjórnunarúrræði, en að hún hafi þó 
stjórnunaráhrif. 
186 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 563. 
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sig undir skoðanir og vilja þess stjórnvalds sem fer með staðfestingarvald yfir málefninu.187 

Hins vegar er þessari skipan einkum ætlað að koma á virku lögmætiseftirliti stjórnvalda.188 

Verður vikið að staðfestingu sem eftirlitsheimild í kafla 4.4.2. 

 

4.3.4 Hvernig verður stjórnunarheimildum beitt? 

Engar almennar reglur gilda um það hvernig stjórnunarheimildum verður beitt. Hér þarf að 

athuga sérstaklega að stjórnsýslulögin gilda almennt einungis þegar tekin er 

stjórnvaldsákvörðun, þ.e. þegar tekin er ákvörðun um rétt eða skyldu manna, skv. 2. mgr. 1. 

gr. ssl. Reglur um beitingu stjórnunar- og eftirlitsheimilda eru því breytilegar eftir eðli þeirra 

hverju sinni, einkum því hvort þær séu í reynd ákvörðun um rétt eða skyldu. Dæmi um 

stjórnun, sem lýtur ákvæðum ssl., eru úrræði sem snerta réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins, einkum 19. gr. stml. Sem dæmi má nefna Hrd. 18. september 2008 í máli nr. 

430/2007, þar sem hjúkrunarfræðingur hafði verið fluttur til í starfi frá Landspítala-

háskólasjúkrahúsi yfir á Klepp. Ákvörðunin, sem byggðist á óskráðum stjórnunarheimildum 

forstöðumanns, sbr. þó 19. gr. stml., var í dómnum talin stjórnvaldsákvörðun.  

Beiting stjórnunarheimilda þarf sjaldnast að vera í tilteknu formi eða tekin að 

undangenginni málsmeðferð, nema slíkt sé sérstaklega tekið fram í lögum.189 Þó eru á 

framangreindri meginreglu undantekningar, sem helst varða gildissvið óskráðra meginreglna 

stjórnsýsluréttar, og kunna að gilda við beitingu stjórnunarheimilda. Mætti þar helst nefna að 

vandaðir stjórsýsluhættir geta falið í sér kröfu um tiltekið form í einstaka tilvikum, auk þess 

sem fyrirmæli verða að byggjast á málefnalegum sjónarmiðum, skv. réttmætisreglu 

stjórnsýsluréttar. Séu fyrimælin þýðingarmikil vega þessi sjónarmið þyngra og getur þá 

meðalhófsreglan einnig spilað inn í.190 

 

4.4 Inntak eftirlitsheimilda ráðherra 

4.4.1 Almennt 

Ekki eru skörp skil á milli stjórnunar- og eftirlitsheimilda. Kunna þær því að skarast í 

einhverjum tilvikum. Má benda á framangreinda tilvísun í kafla 4.3.1, úr skrifum Bents 

Christensen, sem telur eftirlit eitt stjórnunarúrræða.191 Sambærileg viðmið eiga almennt um 

almennar eftirlitsheimildir og -skyldur ráðherra og við eiga um stjórnunarheimildir. Ráðherra 

                                                
187 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 34. 
188 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 82. 
189 Erik Boe: Innføring i juss. Statsrett og forvaltningsrett, bls. 853. 
190 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt, þó bíði“, bls. 66-67. 
191 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 330-331. 
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hefur í grundvallaratriðum sömu heimildir og skyldur til að hafa eftirlit með lægra settum 

stjórnvöldum og hann hefur gagnvart starfsmönnum ráðuneytis. Sé brugðið út af í starfsemi 

lægra setts stjórnvalds, svo sem við framkvæmd eftirlits eða annarra lögbundinna verkefna, 

sem því eru falin, ber ráðherra almennt að bregðast við og nota einhver þeirra 

stjórnunarúrræða er hann hefur og felast í stjórnunarheimildum hans.192 Hins vegar lúta 

eftirlitsheimildir ráðherra að nokkru leyti öðrum sjónarmiðum, sérstaklega hvað varðar 

takmarkanir á þeim og þýðingu þess að stjórnvöld séu sjálfstæð.  

Í norrænum stjórnsýslurétti hefur lengi verið gerður greinarmunur á tveimur hugtökum, 

sem bæði merkja eftirlit; kontrol og tilsyn.193 Verður hér lagt út frá því að eftirlitsheimildum 

megi skipta í eftirlit í formi endurskoðunar á tiltekinni ákvörðun (d. kontrol) annars vegar og 

viðvarandi skyldu til eftirlits (d. tilsyn) hins vegar. Þessi skipting er þó ekki einhlít. Má t.d. 

benda á að frumkvæðiseftirlit, sem fjallað verður um sem endurskoðun á tiltekinni ákvörðun, 

hefur mörg einkenni viðvarandi eftirlits. 

 

4.4.2 Eftirlit í formi endurskoðunar á tiltekinni ákvörðun 

Eftirlitsheimildir stjórnvalda geta falist í endurskoðun á tiltekinni ákvörðun. Æðra stjórnvald 

getur t.d. leiðrétt mistök hins lægra setta (d. kontrol). Hér er fyrst og fremst um að ræða 

aðstöðu eftir að stjórnvaldsákvörðun hefur verið tekin í máli og birt aðila þess. Hér getur 

raunar bæði verið um að ræða endurskoðun stjórnvaldsins sjálfs, sem tók upphaflega 

ákvörðun, svo og endurskoðun æðra stjórnvalds. Aðili máls getur sjálfur hlutast til um 

endurskoðun, en hún getur einnig verið að frumkvæði stjórnvalda. Helstu eftirlitstæki 

stjórnvalda til endurskoðunar á tiltekinni ákvörðun eru endurupptaka máls, stjórnsýslukæra, 

afturköllun, frumkvæðiseftirlit og eftirlit með staðfestingu. 

 

 Frumkvæði aðila máls Frumkv 
stjórnsýslunnar 

Lægra sett stjv. endursk. 
ákvörðun 

Endurupptaka máls Afturköllun 

Æðra sett stjv. endursk. 
ákvörðun lægra setts stjv. 

Stjórnsýslukæra Frumkvæðiseftirlit  

Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 80. 
 

                                                
192 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 88. Sjá hér einnig UA 17. nóvember 2010 í máli nr. 5347/2008 (innflutningur á 
eggjum), sem reifað er í kafla 4.2 og 5.4.2.1. 
193 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 330-331; Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 
479; Erik Boe: Innføring i juss. Statsrett og forvaltningsrett, bls. 850-859 og Lena Marcusson: Offentlig 
förvaltning utanför myndighetsområdet, bls. 410-414. 
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Í 24. gr. ssl. er almenn heimild til endurupptöku máls, hafi ákvörðun annaðhvort byggst á 

ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik, eða íþyngjandi ákvörðun um boð eða 

bann hefur byggst á atvikum sem breyst hafa verulega frá því að ákvörðun var tekin. Þá er 

sérstakar heimildir til endurupptöku mála stundum að finna í einstaka lögum. Slíkar heimildir 

geta einnig verið óskráðar.194 Aðili máls getur þannig átt frumkvæði að því að ákvörðun í 

máli hans verði endurupptekin, ef framangreind skilyrði eru fyrir hendi. Þá er almennt talið að 

stjórnvaldi sé skylt að verða við erindi aðila um endurupptöku máls hans á grundvelli 

óskráðrar meginreglu ef ákvörðunin er haldin verulegum annmarka.195 

Með stjórnsýslukæru er átt við það réttarúrræði þegar sá, er á kærurétt í máli, skýtur 

stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds sem skylt er að endurskoða ákvörðunina.196 Þessi 

heimild er meginregla í stjórnsýslunni, sbr. 26. gr. ssl., þ.e. hún gildir nema annað megi leiða 

af lögum eða venju. Oft er að finna sérstakar heimildir til þess að kæra ákvarðanir og fá þær 

endurskoðaðar, sérstaklega þegar um kærunefndir er að ræða. Stjórnsýslukæra er einkum 

mikilvæg eftirlitsheimild þegar um matskenndar ákvarðanir er að ræða, enda hafa æðri 

stjórnvöld þá rúmar heimildir til endurskoðunar og geta tekið nýjar ákvarðanir í málum. Eins 

og minnst var á hér að framan getur endurskoðun stjórnvaldsákvörðunar einnig talist til 

stjórnunarheimilda.197 

Með afturköllun er átt við að stjórnvald tekur aftur, að eigin frumkvæði, lögmæta 

ákvörðun sem það hefur tekið og birt. 198  Afturköllun er frábrugðin fyrri 

endurskoðunarúrræðum að því leyti að hún fer ætíð fram að frumkvæði stjórnvalds þess er tók 

upphaflega ákvörðun. Slíkt er heimilt skv. 25. gr. ssl., þegar það er ekki til tjóns fyrir aðila 

málsins. Greinin tekur einnig til ógildanlegra ákvarðana.199 Þá kunna að vera ákvæði í 

sérlögum, sem heimila afturköllun í einstökum tilvikum, og að vissum skilyrðum uppfylltum 

geta stjórnvöld afturkallað ákvörðun í ólögákveðnum tilvikum. Þótt afturköllun sem slík komi 

frá stjórnvaldi því, sem tók ákvörðun, getur undanfari þess verið að við eftirlit æðra 

stjórnvalds hafi annmarkar komið í ljós.200 

Talið hefur verið að æðra stjórnvald geti að eigin frumkvæði tekið mál, sem lægra sett 

stjórnvald hefur lokið ákvörðun á, til umfjöllunar og úrskurðar. Ekki er ljóst hversu víðtækar 

                                                
194 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 243. 
195 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 80. 
196 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 251. 
197 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 81. 
198 Páll Hreinsson: „Afturköllun stjórnvaldsákvörðunar“, bls. 1. Sjá ennfremur álit umboðsmanns Alþingis, UA 
27. nóvember 1992 í máli nr. 436/1991. 
199 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3305. Sjá einnig Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 248. 
200 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 81. 
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þessar heimildir eru. Ætla má að þær taki a.m.k. til þeirra mála sem hinu lægra setta 

stjórnvaldi er heimilt að afturkalla. Frumkvæðiseftirlit þetta getur einnig verið lögmælt, t.d. 

heimild ríkisskattstjóra til að taka mál til meðferðar og breyta ákvörðun skattstjóra að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum, sbr. 2. og 3. mgr. 101. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003, 

með síðari breytingum.201 

Að framan var þess getið að eitt stjórnunarúrræða stjórnvalda sé staðfesting. Mæli 

lagaákvæði fyrir um samþykki eða staðfestingu stjórnvalds á ákvörðunum, reglum eða 

áætlunum annars aðila, felur það einnig í sér skyldu fyrir viðkomandi stjórnvald til að 

endurskoða eða hafa eftirlit með lögmæti hlutaðeigandi gernings. Þess má að lokum geta að 

eftirlit ráðherra með stjórnsýslu sveitarfélaga fer að nokkru leyti fram með staðfestingu hans á 

ákvörðunum eða reglum sveitarfélaga.202 Í íslenskum lögum er að finna fjölda ákvæða, sem 

veita ráðherra slíkar heimildir og skyldur, þ.e. gjörðir stjórnvalds þurfa þá samþykki ráðherra 

og getur það bæði átt við í einstökum málum, sem og með almennari hætti. Staðfesting er 

fyrirferðamikil í skipulagslögum nr. 123/2010. Sem dæmi má nefna að aðalskipulag 

sveitarfélags öðlast ekki gildi nema Skipulagsstofnun og ráðherra hafi staðfest það, skv. 3. 

mgr. 29. gr. laganna. Dæmi um staðfestingu, sem hefur almennan stjórnunarvinkil, er 2. mgr. 

16. gr. laga um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 21/1992, sem kveður á um að reglur 

sjóðsins skuli samþykktar af ráðherra. 

 

4.4.3 Viðvarandi skylda til eftirlits 

Þegar endurskoðunarmöguleikum þeim, sem nefndir hafa verið hér að framan, sleppir, er 

almennt viðurkennt að á stjórnvöldum hvíli viðvarandi eftirlitsskylda (d. tilsyn) í samræmi við 

stigveldisuppbyggingu stjórnsýslunnar. Þannig hvílir þessi skylda á yfirmanni hvað 

undirmenn snertir, forstöðumönnum stofnana gagnvart stofnun og æðra stjórnvaldi gagnvart 

lægra settu, og að lokum endar keðjan hjá ráðherrum.203 Er eftirliti þessu ætlað að tryggja að 

ákvarðanir og önnur starfsemi stjórnvalda sé innt af hendi á lögmætan, réttmætan og 

samræmdan máta og að fjármunir séu notaðir á hagkvæman og árangursríkan hátt.204 

 Lengi vel var inntaki þessarar skyldu ekki gerð ítarleg skil í lögum. Sagði einungis í 1. 

mgr. 9. gr. eldri stjórnarráðslaga nr. 73/1969 að ráðuneyti hefði eftirlit með starfrækslu 

stofnana, sem undir það bæri, og eignum á vegum þeirra stofnana. Með nýjum lögum um 

                                                
201 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 81-82. 
202 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 82. 
203 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 1014 og 1021; Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. 
Almindelige emner, bls. 35 og Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 349. 
204 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 83. 
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Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 var bætt úr þessu. Er eftirlitsskyldu ráðherra nú gerð skil í IV. 

kafla laganna. Í 1. mgr. 13. gr. segir að ráðherra skuli hafa eftirlit með starfrækslu, fjárreiðum 

og eignum á vegum stjórnvalda, sem heyra undir almennar stjórnunarheimildir hans. 

Samkvæmt 2. mgr. gildir hið sama um þau sjálfstæðu stjórnvöld sem heyra stjórnarfarslega 

undir ráðherra. Eftirlit með sjálfstæðum stjórnvöldum tekur þó ekki til málsmeðferðar eða 

ákvarðana í einstökum málum. Þá kemur fram í 1. og 2. mgr. 14. gr. að ráðherra geti krafið 

stjórnvald, sem heyrir undir yfirstjórn hans, og þau sem sjálfstæð eru og heyra undir 

málefnasvið ráðherra, um hverjar þær upplýsingar og skýringar sem honum er þörf á til að 

sinna yfirstjórnarhlutverki sínu og eftirliti. Að lokum segir í 15. gr. að ráðherra skuli hafa 

almennt eftirlit með þeim eignum ríkisins, þar á meðal eign í einkaréttarlegum lögaðilum, sem 

til viðkomandi ráðherra hafa verið lagðar. 

 Af ofangreindum lagaákvæðum má ráða að eftirlitsskylda ráðherra með starfrækslu, 

fjármunum og eignum stjórnsýslunnar er mjög almenn og víðtæk innan málefnasviðs hans. Þá 

tekur eftirlitsskyldan einnig til þeirra sjálfstæðu stjórnvalda sem eru á málefnasviði ráðherra, 

með fáum undantekningum, sem þótti óljóst fyrir setningu laganna.205 Til að framfylgja 

þessari skyldu hefur ráðherra víðtækar heimildir til að afla sér upplýsinga og skýringa frá 

þeim stjórnvöldum, lægra settum og sjálfstæðum, sem við eiga. Skylda þessi byggir eins og 

áður segir á stöðu ráðherra sem æðstu handhafa framkvæmdarvalds og ábyrgðar þeirra á 

stjórnarframkvæmdum öllum, skv. 2., 13. og 14. gr. stjskr. Í athugasemdum að baki 13. gr. 

stjrl. segir jafnframt að ráðherra beri „almenna ábyrgð á framkvæmd tiltekinna laga sem og 

því að brugðist sé við kerfislægum annmörkum í framkvæmd stjórnsýslu eða yfirvofandi 

hættu á því málefnasviði er undir hann heyrir, jafnvel þó að sjálfstæðu stjórnvaldi hafi með 

lögum verið falið að sinna afmörkuðu lögbundnu hlutverki á viðkomandi sviði. Af þessari 

ástæðu er jafnframt nauðsynlegt að ráðherra sinni ákveðnu eftirliti með almennri starfrækslu 

sjálfstæðra stjórnvalda, fjárreiðum þeirra og eignum á þeirra vegum, enda mæli lög ekki á 

annan veg.“206 

Af ofangreindu sést að ábyrgð ráðherra á stjórnvöldum, einkum þeim sem eru honum 

lægra sett, er mjög víðtæk. Til þess að ráðherrann fái innsýn í mikilvægustu starfsemi og 

ákvarðanir, sem teknar eru af þessum stjórnvöldum, verður skipulag stjórnsýslunnar að vera 

viðhlítandi og upplýsingar að berast ráðherra óhindrað. Sem dæmi má benda á 5. mgr. 30. gr. 

                                                
205 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 87. Í grein Páls Hreinssonar: „Valdmörk stjórnvalda“, bls. 468, segir að 
stjórnvöld hafi ekki annað eftirlit með sjálfstæðum stjórnvöldum en leiði af lögum, sbr. einnig Hans 
Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 143. 
206 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 45 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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laga um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997, þar sem segir að í þjónustusamningi, sem gerður er á 

grundvelli 30. gr. laganna, skuli m.a. mæla fyrir um eftirlit með þjónustu og meðferð 

ágreiningsmála. Eftirlit ráðherra gæti m.a. falist í því að kanna hvort samningar, sem lægra 

sett stjórnvald hefur staðið að með heimild í 3. mgr. greinarinnar, séu fullnægjandi um 

fyrirkomulag eftirlits og miðlunar upplýsinga frá verktaka.207  

Eins og getið var um í kafla 4.2 geta stjórnunar- og eftirlitsheimildir einnig verið sérstakar, 

þ.e. leitt af sérákvæðum í lögum. Hér er ekki færi á að rekja allar þær heimildir. Mikilvægt er 

þó að hafa í huga að þær kunna að vera til staðar og geta falið í sér möguleika til stjórnunar 

sjálfstæðra stjórnvalda. Að þessu leyti eru sjálfstæð stjórnvöld aldrei fullkomlega sjálfstæð 

gagnvart ráðherra.208 Má nefna að ráðherra setur forstöðumönnum stofnana erindisbréf, skv. 1. 

mgr. 38. gr. stml., og skipar jafnframt stjórn stofnana. Brjóti forstöðumaður af sér í starfi eða 

sinnir því ekki með fullnægjandi hætti gæti ráðherra beitt úrræðum starfsmannalaga, s.s. 

áminningu skv. 21. gr., lausn um stundarsakir skv. 2. mgr. 26. gr. eða lausn frá embætti skv. 

VI. kafla.209 Þessu til viðbótar kann ráðherra að vera veitt heimild í lögum til að setja 

reglugerð um störf sjálfstæðra stjórnvalda eða verkefni þeirra. Hafi ráðherra verið fengnar 

sérstakar stjórnunarheimildir verður að ætla að honum beri skylda til að beita þeim, sbr. 

fyrirmæli 14. gr. stjskr., þegar eftirlit leiðir í ljós að verkefni þau, sem hann ber ábyrgð á, eru 

ekki í samræmi við lög og sjónarmið um vandaða stjórnsýsluhætti.210 Sú staða getur hins 

vegar hæglega komið upp að ráðherra hafi engin bindandi úrræði til að bregðast við 

brotalömum í starfsemi sjálfstæðs stjórnvalds. Getur ráðherra þá almennt aðeins beitt því 

úrræði að láta í ljós óbindandi álit um framkvæmd þeirrar stjórnsýslu er um ræðir og eftirlit 

hans beinist að, sbr. 3. mgr. 12. gr. stjrl., eða lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga, sbr. 25., 38. 

og 55. gr. stjskr.211 

 

4.5 Takmarkanir á stjórnunar- og eftirlitsheimildum 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir lagagrundvelli og inntaki stjórnunar- og 

eftirlitsheimilda ráðherra. Til að ljúka þeirri umfjöllun er rétt að stikla á helstu takmörkunum 

sem taldar eru gilda á nefndum heimildum. Fyrst ber þess að geta, að um takmarkanir á 

stjórnunarheimildum annars vegar og eftirlitsheimildum hins vegar, gilda ekki sömu 
                                                
207 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 45 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
208 Eivind Smith: „Instruksjonsmyndighet i den offentlige forvaltning og i ligningsforvaltningen“, bls. 532. Þetta 
á við um þau sjálfstæðu stjórnvöld sem til eru í dag. Þó mætti hugsa sér að fræðilega gæti löggjafinn búið svo 
um hnútana að stjórnvald væri algerlega sjálfstætt gagnvart ráðherra. 
209 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 87. 
210 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 22 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
211 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 87 og Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 330. 
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sjónarmið. Eins og áður hefur verið komið inn á, eiga margar takmarkanir á 

stjórnunarheimildum ráðherra ekki við um eftirlitsskyldur hans, svo sem hvað varðar 

sjálfstæð stjórnvöld. Þær takmarkanir, sem á eftir koma, eiga því fyrst og fremst við um 

stjórnunarheimildir ráðherra. Sérstaklega verður tekið fram þegar um er að ræða takmarkanir 

á eftirlitsheimildum og -skyldum hans. Takmarkanir á stjórnunarheimildum ráðherra eru 

helstar sjálfstæði stjórnvalda, takmarkanir sem leiða má af lögum, en í þann flokk falla m.a. 

áhrif lögmætisreglunnar og ólögmæti fyrirmæla, meginreglan um endurskoðun á tveimur 

stjórnsýslustigum og að lokum fag- og sérþekking innan stjórnsýslunnar. Þessi skipting er 

hvorki algild né er þessi listi tæmandi. Honum er fremur ætlað að varpa ljósi á þau atriði þar 

sem helst reynir á takmarkanir stjórnunar. 

Í íslenskum rétti er fyrir hendi stjórnskipunarvenja, sem heimilar löggjafanum að ákveða 

með lögum að tiltekin starfsemi, t.d. stofnun eða stjórnsýslunefnd, skuli undanskilin yfirstjórn 

ráðherra, sem annars mundi undir hann heyra. Nefnast þær sjálfstæðar stjórnsýslunefndir eða 

sjálfstæð stjórnvöld og fer ráðherra ekki með stjórnunarheimildir gagnvart þeim.212 Hér er um 

að ræða frávik frá meginreglunni um að ráðherrar fari með yfirstjórn stjórnarmálefna. Af 

þessu leiðir einnig sú lögskýringarregla að sjálfstæði slíkra stjórnvalda er túlkað þröngt, þ.e. 

lög verða að kveða skýrt á um sjálfstæði ríkisstofnunar svo að ályktað verði að hún sé ekki 

lægra sett stjórnvald. Þá skal einnig bent á að „þegar löggjafinn sviptir ráðherra stjórnunar- og 

eftirlitsheimildum yfir tiltekinni stofnun afléttir hann um leið ráðherraábyrgð af hlutaðeigandi 

ráðherra, svo og þinglegri ábyrgð að því er snertir meðferð þessara heimilda.“ 213 Ber þá í raun 

enginn ábyrgð gagnvart Alþingi, og eftirliti þess er þar með kippt burt. Þá þarf að hafa í huga 

ákvæði 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem mælt er fyrir um sjálfstæði sveitarfélaga. 

Gilda þannig að mestu leyti sömu takmarkanir um sveitarfélög og sjálfstæð stjórnvöld. Eins 

og komið hefur fram hefur ráðherra samt sem áður eftirlitsskyldur gagnvart sjálfstæðum 

stjórnvöldum og sveitarfélögum, sbr. kafla 4.4.3. 

Hvað varðar þær takmarkanir, sem leiða má af lögum, ber fyrst að nefna að lögmætisregla 

stjórnsýsluréttar, sbr. 2. gr. stjskr., getur takmarkað beitingu stjórnunarheimilda. Allar 

stjórnvaldsathafnir þurfa að byggjast á viðhlítandi réttargrundvelli, þ.e. eiga sér stoð í 

lögum.214 Dæmi um þetta er Hrd. 1998, bls. 4552 (Landmælingar Íslands),215 þar sem 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu, að þrátt fyrir stjórnsýslusamband ráðherra og 

                                                
212 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 562. 
213 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 86. 
214 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 443. 
215 Dómurinn er reifaður í kafla 3.3.1. 
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stofnunar, hefði þurft lagaheimild til að flytja Landmælingar Íslands frá Reykjavík til 

Akraness. Það leiðir af formþætti lögmætisreglunnar, að fyrirmæli stjórnvalda mega ekki 

ganga í berhögg við rétthærri réttarheimildir, sbr. kafla 2.2.1. Fyrirmæli mega því ekki vera 

ólögmæt eða mæla á annan hátt fyrir um eitthvað ólögmætt.216 Stjórnsýslulögin og óskráðar 

meginreglur stjórnsýsluréttar geta takmarkað stjórnunarheimildir ráðherra. Þannig ber æðstu 

embættismönnum stjórnsýslunnar, m.a. ráðherra, að virða reglur stjórnsýslulaga og óskráðar 

meginreglur stjórnsýsluréttarins. Brot á því gæti t.d. varðað ráðherra ábyrgð, skv. lögum um 

ráðherraábyrgð nr. 4/1963.217 Fyrirmæli ráðherra mega því t.d. ekki fela í sér að ómálefnaleg 

sjónarmið séu lögð til grundvallar, eða rannsóknarskylda virt að vettugi. Í þessu felst einnig 

að stjórnandi verður að virða staðreyndir.218 Í UA 21. febrúar 2001 í máli nr. 2887/1999 

(gallabuxur) var tekið fram að almenn fyrirmæli yfirmanns gætu ekki talist lögleg fyrirskipun 

í skilningi 15. gr. stml., nema þau væru ákveðin fyrirfram með skýrum og glöggum hætti.219 

Fyrirmæli annarra laga geta einnig takmarkað möguleika ráðherra til að beita 

stjórnunarheimildum gagnvart lægra settum stjórnvöldum. Þótt löggjafinn hafi víðtækar 

heimildir til lagasetningar mega slíkar takmarkanir ekki brjóta í bága við 14. gr. stjskr. um að 

ráðherra beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum, sbr. hins vegar stjórnskipunarvenju um 

sjálfstæð stjórnvöld. Dæmi um sérstaka lagaheimild þessa efnis er 49. gr. stml., sem afnemur 

kærurétt til æðra stjórnvalds vegna ákvarðana sem teknar eru með stoð í lögunum.  

Heimildir ráðherra til að gefa lægra settu stjórnvaldi bein fyrirmæli um úrlausn einstakra 

mála er því takmörkuð að þessu leyti. Að öðrum kosti yrði meginreglan um úrlausn á tveimur 

stjórnsýslustigum þýðingarlítil. Hér má til að mynda benda á að þegar starfsmenn lægra setts 

stjórnvalds, sem heyrir undir yfirstjórn ráðherra, taka stjórnvaldsákvörðun í skilningi 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993, getur aðili máls kært hana til ráðherra, skv. 26. gr. stjórnsýslulaga, 

nema undantekningar séu gerðar með lögum. Hafi starfsmaður ráðuneytis tekið slíka 

ákvörðun í umboði ráðherra er þessi möguleiki ekki fyrir hendi, sbr. Hrd. 2001, bls. 2028 í 

máli nr. 113/2001 (Stjörnugrísmál II), sem áður hefur verið reifaður hvað þetta atriði varðar. 

Athuga skal þó að ráðherra hefur samt sem áður heimild til að gefa lægra settu stjórnvaldi 

                                                
216 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 357-358. 
217 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 373. 
218 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 371-372. 
219 Í málinu hafði yfirmaður flugumferðarþjónustu flugmálastjórnar lagt bann við því að einn félagsmanna 
klæddist bláum gallabuxum við vinnu sína. Umboðsmaður taldi að hin umdeildu fyrirmæli byggðust á 
almennum stjórnunarrétti yfirmanns á ríkisstofnun, sbr. 15. gr. stml. Til þess að slík almenn fyrirmæli gætu verið 
grundvöllur að löglegri fyrirskipun í merkingu greinarinnar þyrftu þau að vera ákveðin fyrirfram með skýrum og 
glöggum hætti. Aðeins með því móti gæfist starfsmönnum raunhæfur kostur, að teknu tilliti til almennra 
réttaröryggis- og sanngirnissjónarmiða, að gera sér fyrirfram ljóst hvaða kröfur væru gerðar til þeirra að þessu 
leyti við rækslu starfs þeirra. 
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almenn fyrirmæli um framkvæmd verkefna.  

Sérfræði- og fagþekking stjórnvalds eða starfsmanns getur takmarkað stjórnunarheimildir 

ráðherra, hafi hann ekki aðgang að slíkri þekkingu. 220  Með hugtakinu fagþekking (d. 

fagkundskab) er átt við þekkingu eða kunnáttu, sem byggist á sérstakri menntun, og tengist 

oftast viðkomandi starfi. Hér er þó lagaleg þekking og menntun iðulega undanskilin.221 Besta 

dæmið um þetta eru eflaust læknar innan stjórnsýslunnar, en setja má spurningarmerki við 

stjórnun ráðherra heilbrigðismála, sem fer í bága við læknisfræðilegar ráðleggingar, t.d. 

landlæknis. Hér þarf auðvitað að vera um að ræða fyrirmæli, er lúta að ákvörðun eða 

framkvæmd, sem krefst fagþekkingar, t.d. um læknisfræðilega aðgerð. Hins vegar getur þetta 

varla átt við um skipulagningu heilbrigðiskerfisins eða launamál lækna. Bent hefur verið á 

það, að líkt og hvað fagþekkingu snerti, séu einnig takmarkanir á stjórnunarheimildum 

gagnvart sérfræðiþekkingu (d. sagkundskab). Með sérfræðiþekkingu er þá átt við að mikil 

þekking á tilteknum málum hafi safnast upp hjá stofnun. Sem dæmi má nefna 

Samkeppniseftirlitið.222 Í þessum tilvikum er þó víðtækt svigrúm til mats og má færa sterk rök 

fyrir því að sérfræðiþekking takmarki ekki stjórnunarheimildir til jafns á við fagþekkingu.223 

                                                
220 Poul Andersen: Dansk forvaltningsret, bls. 46; Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 338; Jens Peter 
Christensen: Ministeransvar, bls. 371 og Torstein Eckhoff og Eivind Smith: Forvaltningsrett, bls. 125.  
221 Hans Gammeltoft-Hansen: „Ombudsmandens prøvelsesbegrænsninger“, bls. 176. 
222 Hans Gammeltoft-Hansen: „Ombudsmandens prøvelsesbegrænsninger“, bls. 176. 
223 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt, þó bíði“, bls. 70. 
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5. Athafnaskyldur ráðherra til verndar almannahagsmunum 
5.1 Almennt 

5.1.1 Afmörkun umfjöllunarinnar 

Nú hafa sjónarmið um uppbyggingu og hlutverk stjórnsýslunnar, stöðu ráðherra innan hennar 

og helstu stjórntæki ráðherra, verið reifuð. Kemur þá að meginumfjöllunarefni ritsmíðarinnar, 

þeirri ábyrgð sem ráðherrar bera sökum stöðu sinnar og athafnaskyldur þeirra til verndar 

almannahagsmunum. 

Í inngangi að bók sinni um ráðherraábyrgð segir Jens Peter Christensen að þrátt fyrir að 

ráðherraábyrgð sé þungamiðja í uppbyggingu danskrar stjórnskipunar, sé ekki um auðugan 

garð að gresja í lögfræðibókmenntum á þessu sviði. Það skásta, sem hann fann árið 1997, var 

rit C. V. Nyholms, Ministeransvarlighed i det konstitutionelle Kongedømme, frá 1895.224 

Taka verður undir þessa skoðun Christensen og má vel heimfæra vöntun á fræðiritum um 

ráðherraábyrgð upp á íslenskt lögfræðiumhverfi. Þar sem slíka umfjöllun er að finna, beinist 

hún almennt ekki að inntaki slíkrar ábyrgðar, heldur er hún fyrst og fremst lýsing á 14. gr. 

stjskr., lögum um ráðherraábyrgð nr. 4/1963 og lögum um landsdóm nr. 3/1963.225 Þá hefur 

almenn umræða um ráðherraábyrgð, einkum eftir að mál var höfðað gegn ráðherra árið 2010 í 

fyrsta skipti, einkennst af rökræðum um skýrleika þeirra refsiheimilda sem finna má í rábl., 

rannsóknarferli og ákæruvaldi í slíkum málum, réttarfari og mannréttindum fyrir landsdómi, 

sem og réttmæti þess að draga einungis einn ráðherra til ábyrgðar. 

Markmið þessa verkefnis er hins vegar annað. Það sem eftir lifir ritgerðarinnar verður 

reynt að gera grein fyrir ábyrgð ráðherra sem æðstu valdhöfum stjórnsýslunnar, þ.e. því hver 

sé lagagrundvöllur ábyrgðar þeirra og inntak hennar. Verður hér litið fram hjá spurningum um 

réttarfar, skýrleika refsiheimilda og mannréttindi sakborninga, sem þó eru allar góðra gjalda 

verðar. Einblínt verður á spurningar á borð við þær hvort ábyrgð sé til staðar, og þá hversu 

langt hún nái og hvort hún sé takmörkuð við ráðherraábyrgðarlögin? Útgangspunkturinn 

verður í raun að skoða ábyrgð ráðherra út frá sjónarhóli stjórnsýsluréttarins frekar en annarra 

sviða lögfræðinnar, þó stjórnskipunarréttur spili þar óneitalega inn í. Sérstök áhersla verður 

lögð á að skoða grundvöll og inntak athafna- og frumkvæðisskyldna ráðherra og ábyrgðar 

sem þeir geta borið ef þeir gæta þeirra ekki, þ.e. gerist þeir sekir um athafnaleysi. 

                                                
224 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 21. 
225 Sjá hér Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, sbr. endurútgáfu Gunnars G. Schram á bókinni sem 
Stjórnskipunarréttur; Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum 
lögum um sama efni“ og eftir sama höfund: „Landsdómur: á slíkur sérdómstóll með pólitísku ívafi rétt á sér eða 
er hann tímaskekkja?“. 
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5.1.2 Völdum fylgir ábyrgð 

Á tímum einveldisins, 1665-1849,226 gilti einveldisstjórnarskrá Danakonungs (l. Lex Regia) 

fyrir Ísland. Í 2. gr. hennar sagði að konunginn skyldi „hylla og heiðra sem æðstu persónu 

jarðríkis af þegnum sínum, enda stæði hann öllum mannanna lögum ofar og enginn væri fær 

um að dæma verk hans, hvorki andleg né veraldleg, utan Guð einn almáttugur.“227 Þrátt fyrir 

að konungurinn hafi haft ótakmörkuð völd á þessum tíma, gat enginn dregið hann til ábyrgðar 

vegna gjörða sinna, að Guði undanskildum. Á þessu varð grundvallarbreyting með 

stjórnarskrá Danmerkur 1849, þar sem ráðherrar voru gerðir ábyrgir vegna stjórnarathafna 

sinna.228 Á Íslandi ríkti raunar óvissuástand um samband við konung fram að setningu 

stjórnarskrár um hin sérstöku málefni Íslands árið 1874, en ráðherra fengu Íslendingar ekki 

fyrr en 1904. Fyrir þann tíma bar í raun enginn framkvæmdarvaldshafi ábyrgð gagnvart 

Alþingi, þar sem ráðherra Íslandsmála sat í dönsku ríkisstjórninni og landshöfðingi bar ekki 

ábyrgð gagnvart þinginu.229 Þess má einnig geta að þingræði var ekki viðurkennt í Danmörku 

fyrr en árið 1901 og þingræðisleg ábyrgð ráðherra því ekki til staðar fyrr en þá. 

 Grunninntak ráðherraábyrgðar er, ólíkt því sem tíðkaðist á einveldistímanum, að völdum 

fylgir ábyrgð. Óásættanlegt væri að æðstu valdhafar landsins gætu ekki verið dregnir til 

ábyrgðar vegna gjörða sinna, enda búum við við samfélag þar sem slíkt er grundvöllur í 

daglega lífi fólks, t.d. á atvinnumarkaðnum. Í Parísarsáttmála um hina nýju Evrópu230 kemur 

þessi hugsun skýrt fram með eftirfarandi orðum: 
 

Democracy, with its representative and pluralist character, entails accountability to the 
electorate, the obligation of public authorities to comply with the law and justice administered 
impartially. No one will be above the law. 

 
 Í sögulegu ljósi má segja að hugmyndir um að völdum fylgi ábyrgð hafi verið hornsteinn í 

baráttunni gegn einveldi. Lýðræðislegt stjórnarfar okkar grundvallast því á að þeim sem, stöðu 

sinnar vegna, hafa heimildir til að beita valdi í umboði annarra, skal vera hægt að koma úr 

                                                
226 Á Íslandi er gjarnan miðað við að einveldi hafi verið frá Kópavogsfundinum 1662 og fram til stöðulaganna 
1871. Hér er hins vegar miðað við gildistíma einveldisstjórnarskráinnar í Danmörku, konungslaganna frá 1665, 
sem voru afnumin með júnístjórnarskrá Dana árið 1849. 
227 Um er að ræða lauslega þýðingu höfundar á: „Danmarckes og Norges EenevoldsArffveKonge skal være 
hereffter og aff alle undersaatterne holdes og agtes for det ypperste og høyeste hoffved her paa Jorden offver alle 
Menniskelige Lowe, og der ingen anden hoffved og dommere kiender offver sig enten i Geist-lige eller 
Verdslige Sager uden Gud alleene.“ 
228 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 26. 
229 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
230 Sáttmáli á vegum Öryggis og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE) undirritaður 21. nóvember 1990 f.h. Íslands. 
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þeim stöðum. Einnig skal vera hægt að halda þeim persónulega ábyrgum fyrir þær gjörðir 

sem gerðar voru í skjóli valdsins, notkun þess jafnt sem misnotkun.231 

 

5.2 Almennar embættisskyldur ráðherra 

5.2.1 Skyldur samkvæmt stjórnskipuninni 

Stjórnarskráin er ekki mjög nákvæm um embættisskyldur ráðherra. Þannig er ekki að finna 

mörg ákvæði sem kveða á um sérstök verkefni ráðherra, heldur verða embættisskyldur 

ráðherra fremur leiddar af stjórnarskránni. Nokkur ákvæði fela þó í sér lýsingu á 

embættisskyldu, t.d. getur forsætisráðherra þurft að gegna embætti forseta, skv. 8. gr. stjskr. 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. framkvæma ráðherrar vald forseta. Stjórnarstörf í nafni forseta eru 

hins vegar mestmegnis formlegs eðlis, s.s. veiting embætta, og leggja þau ákvæði ekki miklar 

skyldur á ráðherra. Helstu stjórnarstörf ráðherra, sem getið er í stjórnarskránni, eru 

ríkisráðsseta, ráðherrafundir og þingseta. Ríkisráðsfundir hafa mun minna vægi en virðist við 

lestur stjórnarskrárinnar. Stafar það einkum af því að ráðherrafundir eru að jafnaði haldnir 

einu sinni til tvisvar í viku og mæta nær öllum þörfum ríkisráðsfunda, sem ekki eru eingöngu 

formlegs eðlis. Að meginstefnu til hittist ríkisráð tvisvar á ári. Í 17. gr. stjskr. er að finna 

skyldu forsætisráðherra til að halda og stýra ráðherrafundum.232 Þá er öllum ráðherrum rétt og 

skylt að mæta á ráðherrafundi en annað kynni að teljast til embættisvanrækslu.233 Þingseta 

ráðherra fær stoð í 51. gr. stjskr. Hefur verið talið að hér sé ekki eingöngu um að ræða rétt 

heldur einnig skyldu, enda þarf ráðherra að vera til staðar til að fylgja málum eftir sem og að 

veita upplýsingar og svara fyrirspurnum. Vanrækti ráðherra þessa skyldu myndi það eflaust 

teljast embættisbrot.234 Ráðherrar hafa einnig rétt til að flytja lagafrumvörp, skv. 38. gr. stjskr. 

Ráðherrar eru embættismenn. Að mörgu leyti gilda þó aðrar reglur um þá en um 

embættismenn almennt. Slíkt má m.a. sjá við skipun ráðherra og lausn, þar sem réttarstaða 

þeirra er frábrugðin lögkjörum annarra embættismanna. Réttarástand þetta byggir að verulegu 

leyti á sjálfri stjórnarskránni, en að öðru leyti á almennum lögum, eðli máls eða venju.235 

Ljóst er að embættishæfisreglum starfsmannalaganna verður ekki beitt sem slíkum um 

ráðherra. Þrátt fyrir þetta kann að vera eðlilegt að beita reglum löggjafarinnar um 

embættisgengi, um ráðherra, þar sem við á, m.a. á grundvelli lögjöfnunnar, enda „[v]æri og 

                                                
231 Eivind Smith: Makt uten ansvar, bls. 13-14. 
232 Í dómi landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde) var sérstaklega fjallað um þessa skyldu 
og verður hún nánar reifuð í kafla 5.4.2.3. 
233 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 167. 
234 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 168-169. 
235 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 143. 
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óeðlilegt ef gera mætti minni almennar hæfiskröfur til ráðherra en annarra 

embættismanna.“236 Þannig er t.d. ljóst að á ráðherrum hvílir þagnarskylda, sbr. 18. gr. stml. 

Þessi skylda fær einnig stoð í upplýsingalögum nr. 50/1996, sérstaklega er varðar mál sem 

rædd eru á ráðherrafundum.237 

Um almennar skyldur ráðherra segir Gunnar G. Schram að þær séu að mestu leyti 

hliðstæðar skyldum embættismanna almennt. Með því er átt við starfs- og vinnuskyldu, 

hollustu- eða trúnaðarskyldu, þagnarskyldu og skyldu til vammlausrar hegðunar.238 Þingseta 

felst í starfsskyldum hans skv. 51. gr. stjskr. Í henni felst m.a. skylda til að svara fyrirspurnum 

þingmanna og standa þinginu reikningsskap ráðsmennsku sinnar, sbr. 54. gr. stjskr. og IV. 

kafla þingskaparlaga nr. 55/1991, sbr. lög nr. 84/2011. Á ráðherra hvílir ekki hlýðniskylda 

gagnvart neinum. Þá tekur Gunnar jafnframt fram að ráðherrum getur verið skylt að beita sér 

fyrir ýmiss konar stjórnarframkvæmdum og nýmælum í löggjöf.239 Þessi fullyrðing er ekki 

rökstudd nánar. Líklegt verður þó að telja að hann leiði þessa skyldu af því sem hann rekur á 

undan, stöðu ráðherra sem æðstu embættismanna landsins, sem fara með yfirstjórn allrar 

opinberrar sýslu nema hún sé sérstaklega undanskilin. Hún eigi sér því stoð í stjórnskipuninni, 

einkum 14. gr. stjskr. Þessari skyldu verða gerð frekari skil hér síðar.  

 

5.2.2 Skyldur sem leiða má af danskri réttarframkvæmd 

Í bók sinni, Ministeransvar, gerir Jens Peter Christensen grein fyrir helstu embættisskyldum 

ráðherra, sem lesa má úr dómum danska Ríkisréttarins og þeirra rannsóknarnefnda sem 

stofnaðar hafa verið vegna embættisfærslna ráðherra, þ.e. þær skyldur sem þar eru tíundaðar, 

á þeim grundvelli að ráðherra hafi ekki sinnt þeim.240 Verður á næstu síðum reynt að hlaupa 

yfir þessar skyldur ráðherra og þær heimfærðar upp á íslenskan veruleika þar sem við á.  

Fyrst ber að nefna sannleiksskyldu ráðherra gagnvart Alþingi. Þessi skylda er helsti 

grundvöllurinn að því lýðræðis- og þingræðiskerfi sem við búum við. Ráðherrar í ríkisstjórn 

og stjórnsýslan, sem lýtur stjórn þeirra, er mikilvægasti upplýsingamiðill Alþingis, auk þess 

sem ríkisstjórnir sitja í umboði þingsins. Þannig á Alþingi að geta treyst því að fá réttar og 

fullnægjandi upplýsingar frá ráðherrum, enda er það grundvöllur að þingræðislegu sambandi 

framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins.241 Í dönsku lögunum um ráðherraábyrgð242 kemur 

                                                
236 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 144-145. 
237 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 330-331. 
238 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 157-158. 
239 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 161. 
240 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 357. 
241 Eivind Smith: Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget, bls. 19-20. 
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skýrt fram í 2. mgr. 5. gr. að það teljist refsiverð háttsemi ráðherra að gefa þjóðþinginu rangar 

eða villandi upplýsingar eða halda upplýsingum, sem skipta máli, leyndum fyrir þinginu. 243 

Sambærilegt ákvæði er ekki að finna í íslensku rábl. Ganga verður út frá því að á ráðherrum 

hvíli samt sem áður sannleiksskylda gagnvart Alþingi.244 Fær það m.a. stoð í 54. gr. stjskr. 

sem heimilar alþingismönnum að óska upplýsinga frá ráðherra eða svars um opinber málefni. 

Kæmi slíkt að litlu gagni, ef ráðherra bæri ekki skylda til að segja þar allan sannleikann.245 

Ráðherra, sem leyndi upplýsingum fyrir Alþingi eða veitti rangar eða villandi upplýsingar, 

vísvitandi eða af stórkostlegu hirðuleysi, gæti þannig talist hafa brotið gegn stjórnarskrá 

landsins, skv. 2. gr. rábl. Þessu til stuðnings má m.a. benda á þá skoðun Alf Ross, að dönsku 

ráðherraábyrgðarlögin frá 1964 hafi ekki bætt neinu við þáverandi réttarástand.246 Þó er 

líklegra að slíkt brot yrði fellt undir brot gegn góðri ráðsmennsku,247 ef yfirhöfuð er fallist á 

að brot ráðherra á upplýsinga- eða sannleiksskyldu sé refisvert.248 

Í þeim tilvikum, þar sem ráðherrar í Danmörku hafa sagt af sér vegna rannsóknar á 

störfum þeirra, er það vegna ásakana eða þeirrar niðurstöðu að þeir hafi brugðist 

sannleiksskyldu sinni gagnvart þinginu. Slík mál hafa hins vegar ekki orðið sérstakur 

ákæruliður fyrir ríkisréttinum. Þannig var það niðurstaðan í rannsókn á Tamílamálinu249 að 

Erik Ninn-Hansen hefði brotið gegn þessu ákvæði. Fyrir ríkisrétti var hann einungis ákærður 

fyrir hina almennu lýsingu í 1. mgr. 5. gr. dönsku ráðherraábyrgðarlaganna.250 Að sama skapi 

var það ástæða þess að þáverandi skatta- og viðskiptaráðherra Danmerkur, Anders Fogh 

Rasmussen, lét af störfum í nóvember 1992, að rannsóknarnefnd komst að þeirri niðurstöðu 

að svör hans til fjármálanefndar þingsins hefðu verið röng, gölluð eða afar óskýr.251 

                                                
242 Lov om ministres ansvarlighed, nr. 117 frá 15. april 1964. 
243 Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð“, bls. 135. Í norskum lögum um ráðherraábyrgð er einnig 
kveðið á um að það geti varðað ráðherra refsiábyrgð ef hann gefur rangar eða villandi upplýsingar, sjá Per Helset 
og Björn Stordrange: Norsk statsforfatningsret, bls. 292 og Eivind Smith: Regjeringens opplysningsplikt overfor 
Stortinget, bls. 58. 
244 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 272 og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 266. 
245 Hér kann að vera nokkur munur á sannleiksskyldu ráðherra annars vegar og upplýsingaskyldu hins vegar. 
Þannig má segja að sannleiksskyldu ráðherra leiði af upplýsingarétti þingmanna gagnvart ráðherra, en 
upplýsingaskylda ráðherra er víðtækara hugtak. Sjá m.a. Ásmundur Helgason: „Upplýsingaskylda ráðherra við 
Alþingi“, bls. 307. 
246 Alf Ross: Dansk Statsforfatningsret, bls. 453. 
247 Bryndís Hlöðversdóttir: „Eftirlits- og rannsóknarhlutverk Alþingis – forsenda ráðherraábyrgðar“, bls. 80. 
248 Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama 
efni“, bls. 139-140. 
249 Í ritsmíð þessari er með tilvísun til Tamílamálsins vitnað til dóms í 5. ríkisréttarmáli Danmerkur gegn fyrrum 
dómsmálaráðherra, Erik Ninn-Hansen, frá 22. júní 1995, UfR 1995, bls. 672. 
250 Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama 
efni“, bls. 136. 
251 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 360. 
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Því hefur verið velt upp hvort sannleiksskylda ráðherra gildi einnig þegar hann stendur 

frammi fyrir því að rétt svar fæli í sér játun á verknaði sem gæti varðað hann refsiábyrgð. 

Ástæða þessara vangaveltna er síðari málsliður 1. mgr. 143. gr. almennra hegningarlaga nr. 

19/1940, sem segir að manni skuli ekki refsað, sem rangt hefur skýrt frá atvikum vegna þess 

að réttar upplýsingar um þau hefðu getað bakað honum refsiábyrgð í slíku máli, eða hann 

hafði ástæðu til að halda, að svo væri. Var þessari spurningu m.a. varpað fram í kjölfar 

Tamílamálsins í Danmörku.252 Svör við þessari spurningu er hvorki að finna í dönsku 

ráðherraábyrgðarlögunum né í lögskýringargögnum sem þeim fylgja. Sama gildir um íslenskt 

réttarástand. Jens Peter Christensen telur að sambærileg regla geti ekki gilt um ráðherra sem 

stendur frammi fyrir því að svara réttilega spurningum þingmanna. Bendir hann m.a. á að 

ákvörðun um ákæru á hendur ráðherra fyrir ríkisréttinum, sé svo sjaldgæft fyrirbrigði, að 

ráðherrann gæti ekki með réttu ályktað sem svo að réttar upplýsingar um vafasama stjórnsýslu 

sína myndu baka honum refsiábyrgð. Þá beri einnig að hafa í huga að sérstaklega er kveðið á 

um skylduna í dönsku ráðherraábyrgðarlögunum og mikilvægi sannleiksskyldunnar gagnvart 

þingræðinu.253 Hér verður því að gera greinarmun á íslenskum og dönskum rétti. Hefur því 

verið haldið fram að lagagrundvöllur upplýsingaskyldu ráðherra sé vart til staðar hér á landi, 

heldur einungis upplýsingaréttur þingmanna.254 Hins vegar má benda á tvö ný ákvæði í 

þingskaparlögum nr. 55/1991, sem kveða á um skyldu ráðherra er þetta varðar. Í fyrsta lagi 2. 

mgr. 24. gr. þingskaparlaga, sbr. 13. gr. laga nr. 84/2011, sem kveður á um skyldu ráðherra til 

að veita utanríkismálanefnd upplýsingar um EES-mál. Í öðru lagi 1. mgr. 49. gr. 

þingskaparlaga, sbr. 24. gr. laga nr. 84/2011 um almenna skyldu ráðherra til að leggja fram 

upplýsingar sem hann hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu við mál sem eru til 

umfjöllunar. Telja verður að til staðar sé í hið minnsta sannleiksskylda ráðherra við Alþingi, 

þó að inntak hennar er mjög óljóst.255 Jafnframt má álykta sem svo að með lögfestingu 

framangreindra ákvæða í þingskaparlögum, hafi upplýsingaskylda ráðherra fengið 

lagagrundvöll, og brot gegn henni geti því varðað refsiábyrgð, skv. 9. gr. rábl. 

Ráðherra ber einnig skylda til að leita upplýsinga um mikilvæg málefni. Með þessu er fyrst 

og fremst átt við skyldu ráðherra til að ráðfæra sig við embættismenn og aðra starfsmenn sem 

undir honum starfa, og afla hjá þeim allra nauðsynlegra upplýsinga um mikilvæg mál. Þannig 

getur ráðherra ekki borið fyrir sig að hann hafi ekki nægar upplýsingar, þegar kemur að því að 

                                                
252 Í 1. mgr. 159. gr. dönsku hegningarlaganna er að finna samhljóða ákvæði (straffeloven nr. 1062 frá 17. 
nóvember 2011). 
253 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 369-370. 
254 Ásmundur Helgason: „Upplýsingarskylda ráðherra við Alþingi“, bls. 307. 
255 Ásmundur Helgason: „Upplýsingarskylda ráðherra við Alþingi“, bls. 320. 
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svara fyrirspurnum á Alþingi eða bregðast þarf við í tilteknum málum innan stjórnsýslunnar, 

hafi hann getað sótt sér þær. Í þessum efnum verður þó að ætla ráðherra visst tímarúm til að 

afla upplýsinganna og taka ákvörðun á grundvelli þeirra. Samhliða þessari skyldu hvílir 

auðvitað sú skylda á embættismönnum að upplýsa ráðherra um staðreyndir máls, sem og 

lögmæti afhafna eða athafnaleysis ráðherra.256 Þannig má m.a. benda á 2. mgr. 20. gr. stjrl., 

sem kveður á um skyldu starfsmanna ráðuneyta til að veita ráðherra réttar upplýsingar og 

ráðgjöf sem byggist á staðreyndum og faglegu mati. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er 

vikið sérstaklega að þessari skyldu er varðar ábyrgð, mistök og vanrækslu ráðherra. Þar segir:  
 

Í samræmi við grundvallarreglur íslenskrar stjórnskipunar um yfirstjórnunar- og 
eftirlitsheimildir ráðherra telur rannsóknarnefndin að líta verði svo á að það verði fyrst og 
fremst talið á ábyrgð ráðherra að eiga frumkvæði að því að óska eftir frekari gögnum, 
upplýsingum eða ráðgjöf hjá ráðuneytisstjóra, eða eftir atvikum öðrum embættismönnum 
ráðuneyta eða utankomandi sérfræðinga, telji hann á skorta að honum sé fært að taka upplýstar 
ákvarðanir um stefnumarkandi mál í þeim störfum sem hann ber stjórnarfarslega ábyrgð á.257 
(Áh. höf.) 

 
Nú kemur skýrt fram í 1. mgr. 20. gr. stjrl. að ráðherra skuli leita álits ráðuneytis til að 

tryggja að ákvarðanir og athafnir hans séu lögum samkvæmar. 

Þá hvílir skylda á ráðherra til að virða verkaskiptingu milli hans og annarra 

embættismanna. Slík skylda kann að hljóma andkannalega í ljósi þess að ráðherra fer oftast 

með verkskipulagsvald og stjórnunarheimildir yfir lægra settum stjórnvöldum og þar með 

embættismönnum og öðrum starfsmönnum þeirra. Eins og fram hefur komið í köflum 3.3 og 

4.5 eru hins vegar takmarkanir á þessum valdheimildum. Þegar talað er um að ráðherra þurfi 

að virða verkaskiptingu milli ráðherra og annarra embættismanna er einkum átt við að honum 

beri að virða sér- og fagþekkingu undirmanna og -stofnana sinna. Var sérstaklega fjallað um 

þetta í kafla 4.5 og vísast hér til þeirrar umfjöllunar. Má hér benda á 2. mgr. 12. gr. stjrl., þar 

sem segir að yfirstjórn ráðherra kunni að vera þeim takmörkunum háð að lög eða eðli máls 

mæli henni í mót. Þá felst einnig í þessari skyldu að ráðherra þarf að virða staðreyndir. Meiri 

vafi kann að leika á því hvort í skyldu þessari felist einnig skylda til að virða pólitískt 

hlutleysi embættismanna. Svo fremi sem það stríðir ekki gegn öðrum grundvallarreglum 

stjórnsýsluréttarins, verður að telja ráðherra heimilt að biðja embættismenn sína um að taka 

afstöðu til pólitískt matskenndra mála.258 Hér kunna t.d. ákvæði stjórnarráðslaganna að spila 

                                                
256 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 370 og Oliver Talavski, Jens Peter Christensen og Claus 
Dethlefsen: Undersøgelseskommissioner, Embedsmandsansvaret og Folketingets Rolle. Med kommentarer, bls. 
285-292. 
257 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 294. 
258 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 371-372. 
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inn í, einkum 20. gr., þar sem fram kemur í 1. mgr. að ráðherra skuli leita álits ráðuneytis til 

að tryggja að ákvarðanir og athafnir hans séu lögum samkvæmar. Samkvæmt 2. mgr. skulu 

upplýsingar starfsmanna byggjast á staðreyndum og faglegu mati á valkostum, svo að 

ráðherra geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og stefnumótun. Í athugasemdum að baki 

greininni í frumvarpi því, sem varð að stjórnarráðslögum nr. 115/2011, segir um þetta:  

 
Það leiðir af stöðu ráðherra að honum er að vissu marki ætlað að móta tillögur um stefnu sem 
síðan verður eftir atvikum lögð fyrir Alþingi m.a. í formi lagafrumvarpa. Af þeirri ástæðu 
verður ekki auðveldlega skilið á milli hins pólitíska hlutverks ráðherra og þess hlutverks er lýtur 
að framkvæmd daglegrar lögmæltrar stjórnsýslu. Ráðgjöf starfsmanna ráðuneyta til ráðherra 
þarf því bæði að geta lotið að framkvæmd hefðbundinna stjórnsýsluverkefna og að pólitískri 
stefnu og fyrirsvari ráðherrans. Ráðgjöf hvað varðar pólitíska þætti í ráðherrastarfi ætti þó að 
vera fagleg og skyldi almennt beint að því að ráðherra geti sinnt þeim þætti starfsins innan 
ramma laga og stjórnarskrár og þá eftir hvaða leiðum.259 (Áh. höf.) 

 

Hér er brýnt að leggja áherslu á það, að þó ráðherra beri skylda til að virða sérþekkingu 

embættismanna sinna, er hann ekki skyldugur til að fylgja þeim, ef önnur sjónarmið spila inn í 

ákvörðun hans. Hér má taka dæmi um ákvörðun ráðherra sjávarútvegsmála um ákvörðun 

heildarkvóta á tiltekinni fisktegund yfir visst tímabil. Þannig upplýsir 

Hafrannsóknarstofnun260 ráðherrann um heildarstærð stofnsins, skv. rannsóknum sínum, og 

veitir á þeim grundvelli álit um hversu mikið skuli veiða úr stofninum. Ráðherrann hefur í 

raun sjaldan þekkingu til að mótmæla fræðilegri niðurstöðu stofnunarinnar, en er samt sem 

áður ekki bundinn af áliti hennar, sbr. greinargerð að baki 3. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 

38/1990.261 Þannig kunna t.d. byggðasjónarmið að mæla með því að veitt verði meira úr 

fiskistofnum þegar annað atvinnulíf byggðalaga er í lágmarki, til að viðhalda byggð og 

atvinnulífi úti á landi. Slíkt er ráðherra heimilt, svo fremi sem það brjóti ekki í bága við lög og 

lögð séu til grundvallar málefnaleg sjónarmið. 

 Ráðherra ber að virða meginreglur stjórnsýsluréttarins. Þessi skylda kan að virðast 

augljós hvað hinar lögfestu meginreglur í stjórnsýslulögunum snertir. Í skyldunni felst þó 

einnig að virða þarf góða stjórnsýsluhætti. Í fjölmörgum tilvikum hefur brot á þessu ratað inn 

á borð umboðsmanns Alþingis. Vera kann að í mjög grófum tilvikum rati slík brot til 

landsdóms, eða teljist hluti af brotum ráðherra. Í Danmörku hefur m.a. verið talið felast í 

þessu að ekki megi veita rangar eða villandi upplýsingar til einkaaðila við afgreiðslu tiltekins 

                                                
259 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 50 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
260 Stofnunin er starfrækt á grundvelli III. kafla laga um rannsóknir í þágu atvinnuvega nr. 64/1965, með síðari 
breytingum. 
261  Alþt. 1989-90, A-deild, bls. 2548: „Ráðherra ber að taka þessa ákvörðun að fengnum tillögum 
Hafrannsóknastofnunarinnar, en er ekki bundinn við að fara eftir þeim tillögum.“ Lögin vöru endurútgefin sem 
lög nr. 116/2006 og er 3. gr. óbreytt að þessu leyti. 
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máls. Í Tamílamálinu komst rannsóknarnefndin að þeirri niðurstöðu að það bryti gegn góðum 

stjórnsýsluháttum að ráðherra hefði komið á fót samráði við dómsmálanefnd danska 

þingsins.262 Ástæðan var sú að sannað þótti að tilgangurinn með samráðinu væri ekki að leita 

lausna á þeim vandamálum, sem voru til staðar vegna málsins eða fá fram pólitíska afstöðu, 

heldur einungis að tefja málið og koma í veg fyrir rannsókn umboðsmanns danska þingsins.263  

Af form- og heimildarþætti lögmætisreglunnar er ljóst að ráðherra ber skylda til að fara 

að og fylgja lögum. Einnig er grundvallarregla lýðræðisríkja að valdhöfum ber að fara að 

lögum líkt og öðrum. Samkvæmt 2. gr. rábl. má draga ráðherra til ábyrgðar ef störf hans fara í 

bága við stjórnarskrána eða önnur landslög. Um lögbrot ráðherra, sem ekki tengjast starfi hans, 

fer eftir almennum lögum. Fellur slíkt utan ramma þessarar ritgerðar. Í dómi ríkisréttar 

Danmerkur frá 22. júní 1995 yfir dómsmálaráðherra Erik Ninn-Hansen var því slegið föstu að 

ráðherrann hefði gerst brotlegur við 1. mgr. 5. gr. dönsku ráðherraábyrgðarlaganna með því 

að virða ekki lög í landinu. Það hefði hann gert með því að afgreiða ekki umsóknir tamílskra 

fjölskyldna um landvistarleyfi. Yrði töf á afgreiðslu mála þessa fólks á tilteknum tímapunkti 

að teljast ólögmætt. Jafnframt var tekið fram að mögulegur stuðningur í ríkisstjórn eða hjá 

meirihluta þingsins getur ekki heimilað ólögmæta stjórnsýslu.264 Líkt og ráðherra ber að fara 

að lögum, hvílir einnig skylda á ráðherra til að halda sig innan ramma fjárlaga. Þessi skylda 

fær einnig sjálfstæða stoð í 41. gr. stjskr., þar sem segir að ekkert gjald megi greiða af hendi 

nema með heimild í fjárlögum eða fjáraukalögum. Ráðherrar fara með yfirstjórn og eftirlit 

fjárreiða ráðuneyta sinna og stofnana, sem undir þau heyra, sem og sjálfstæðra stjórnvalda, 

sbr. einkum 2. mgr. 12. gr. og 13. gr. stjrl. og 4. mgr. 20. gr. laga um fjárreiður ríkisins nr. 

88/1997. Þá bera forstöðumenn og stjórnir ríkisaðila ábyrgð á að fjárhagsráðstafanir séu í 

samræmi við heimildir, að viðlagri refsingu skv. lögum um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins. Í Danmörku hafa margsinnis verið settar á fót rannsóknarnefndir til að kanna meint 

brot ráðherra á þessari skyldu, en nokkuð svigrúm virðist yfirleitt veitt til að fara fram úr 

fjárlögum, oft grundvallað á slíkri hefð.265 Á Íslandi fara einstaka ríkisstofnanir, sem og 

ráðuneyti í heild, oft fram úr fjárlögum og það jafnvel ár eftir ár. Verður slíkt að teljast brot 

gegn 41. gr. stjskr. og fer um ábyrgð á því sem að framan greinir.266 Þó hafa aldrei verið 

framkvæmdar sérstakar rannsóknir á einstaka málum vegna þessa. Ríkisendurskoðun, sem fer 

                                                
262 Folketingets Retsudvalg. Á Íslandi væri um að ræða Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis. 
263 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 373-374. 
264 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 376. 
265 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 374-375. 
266 Jón Steinsson: „Alvarlegir brestir í framkvæmd fjárlaga“, http://www.deiglan.com/index.php?itemid=8745. 
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með eftirlit fjárlaga skv. 1. gr. samnefndra laga nr. 86/1997, tekur reglulega saman skýrslur 

þar sem þessi framkvæmd hefur verið gagnrýnd.  

Ein af þeim skyldum, sem Jens Peter Christensen lýsir í bók sinni og lesa má úr 

réttarframkvæmd í Danmörku, er frumkvæðisskylda ráðherra (d. ministerens initiativpligt). 

Meginumfjöllunarefni þessarar ritgerðar er athafnaskylda ráðherra, en varla er hægt að 

skilgreina einhvern mun á athafnaskyldu og frumkvæðisskyldu annan en orðsifjalegan. 

Verður framvegis gengið út frá því að orðin hafi sömu merkingu. Mörk þessarar skyldu segir 

Christensen vera afar óljós. Inntaki hennar megi í stuttu máli lýsa sem skyldu ráðherrans, sem 

æðsta yfirmanns stjórnsýslunnar, að sjá til þess að ráðuneytið starfi hnökralaust og á 

skilvirkan máta. Inntaki athafnaskyldna ráðherra eru gerð ítarleg skil í kafla 5.4 hér á eftir. Til 

að koma í veg fyrir endurtekningu er vísað til þeirrar umfjöllunar.  

Sérstök eftirlitsskylda forsætisráðherra með öðrum ráðherrum í ríkisstjórn hefur verið 

talin gilda í dönskum rétti, þrátt fyrir takmarkað stjórnsýsluhlutverk ríkisstjórnar. Hefur þetta 

verið stutt við þau ákvæði dönsku stjórnarskrárinnar, sem vísa sérstaklega til forsætisráðherra 

sem verkstjóra ríkisstjórnar. Á Íslandi má benda á ákvæði 15. gr. stjórnarskrárinnar, sem 

kveður á um að forseti skipi ráðherra, veiti þeim lausn og skipti með þeim verkum. Það vald 

er að mestu í höndum forsætisráðherra, skv. 11., 13. og 14. gr. stjskr. og 3. og 4. gr. stjrl. Þá 

kemur jafnframt fram í 17. gr. stjskr. að forsætisráðherra stjórnar ráðherrafundum. Fer því 

ekki milli mála að hann er verkstjóri ríkisstjórnarinnar. Í Danmörku er þessi skilningur 

jafnframt studdur með ríkisréttardómi frá 1910, 267  þar sem forsætisráðherrann I. C. 

Christensen 268  hafði lýst sig andvígan frekari rannsókn á embættisfærslum 

dómsmálaráðherrans Albertis, þrátt fyrir að fram hefðu komið upplýsingar um misferli 

hans.269 Gera má ráð fyrir því að sambærileg skylda hvíli á forsætiráðherra hérlendis og í 

Danmörku, enda eru stjórnarskrárákvæðin afar sambærileg, ekki síst eftir setningu núverandi 

stjórnarráðslaga. Þessu til stuðnings má benda á að í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis segir 

að á forsætisráðherra hvíli tilteknar skyldur vegna fyrirsvars og almennrar verkstjórnar í 

störfum ríkisstjórnar.270 Að sömu niðurstöðu komst meirihluti dómara í dómi landsdóms 23. 

apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde).271 

                                                
267 Um er að ræða 4. ríkisréttarmál Danmerkur frá 17. júní 1910, UfR 1910, bls. 948. 
268  Á þeim tíma hét verkstjóri ríkisstjórnar Danmerkur konsúlsforseti (d. konseilpræsident) en ekki 
forsætisráðherra (d. statsminister). Engu að síður er um sama embættið að ræða. 
269 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 382. 
270 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 312. 
271 Sbr. bls. 331-332 í dómnum. 
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Skylda þessi er þó ekki ótakmörkuð og getur varla falist í henni skylda forsætisráðherra til 

að ganga inn í störf fagráðherra. Þannig má taka sem dæmi hlut forsætisráðherrans Paul 

Schlüter í Tamílamálinu. Rannsóknarnefndin lagði þá forsendu til grundvallar að fyrir hendi 

væri tiltekinn eftirlitsskylda á forsætisráðherranum með fagráðuneytum, þar eð nefndin lagði 

mat á hvort forsætisráðherranum hefði borið skylda til að grípa inn í stjórnsýslu 

dómsmálaráðherrans og koma frekari rannsóknum til leiðar. Rannsóknarnefndin tók hins 

vegar ekki afstöðu til þess hvort á forsætisráðherranum hefði hugsanlega hvílt sú skylda, eftir 

að dómsmálaráðherrann hafði sagt af sér, að stofna til frekari rannsókna á embættisfærslum 

ráðherrans, eftir að forsætisráðherrann fékk nægar upplýsingar um stjórnsýsluafglöpin. Telur 

Jens Peter Christensen skylduna heldur ekki geta náð svo langt, enda verði það ekki skilið af 

dómi ríkisréttarins frá 1910. Inntak skyldunnar er fremur að tryggja eftirlit með því að 

fagráðherrar standist þær kröfur, sem gera má til þeirra við framkvæmd embættisskyldna 

sinna. Að rannsaka embættisfærslur fyrrverandi ráðherra til hlítar fellur utan þessarar 

skyldu.272  

Að lokum ber að geta þess að á sambærilegan hátt og forsætisráðherra ber að hafa eftirlit 

með samráðherrum sínum, getur einnig myndast skylda ráðherra til að upplýsa 

forsætisráðherra um brotalamir í stjórnsýslu annars ráðherra (d. indberetningspligt). Er hér um 

að ræða einn þátt í eftirlitsskyldu forsætisráðherra, þ.e. framangreind upplýsingaskylda 

samráðherra er óhjákvæmileg, ef forsætisráðherra á að geta sinnt eftirliti sínu.273 Verður að 

telja að þessi skylda ráðherra sé takmörkuð við klár lögbrot ráðherra í stjórnsýslunni, vegna 

þeirrar meginreglu að ráðherrar eru hliðsettir.274 

 

5.3 Lagagrundvöllur athafnaskyldna ráðherra 

5.3.1 Almennt 

Líkt og fjallað hefur verið um í köflunum hér að framan, fara ráðherrar með stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir gagnvart undirstofnunum sínum. Þessar heimildir geta annaðhvort byggst á 

stjórnsýslusambandi eða sérstakri lagaheimild. Heimildirnar geta síðan sætt takmörkunum og 

sjónarmið geta mælt með því að þeim sé beitt af varfærni. Athafna- og frumkvæðiskyldur 

ráðherra til að standa vörð um almannahagsmuni byggja á því að hann geti beitt þessum 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum sínum, að eigin frumkvæði við tilteknar aðstæður.275 

                                                
272 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 382. 
273 Poul Andersen: Dansk statsforfatningsret, bls. 208; Alf Ross: Dansk statsforfatningsret, bls. 449 og Henrik 
Zahle: Dansk forfatningsret, bls. 199. 
274 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 383. 
275 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Ekki batnar allt þó bíði“, bls. 72. 
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 Þegar talað er um lagagrundvöll athafnaskyldna ráðherra er vitanlega vísað til hugtaksins 

lög í rýmri merkingu, þ.e. ekki er eingöngu átt við sett lög, heldur allar réttarheimildir.276 Því 

verður nú gerð grein fyrir þeim réttarheimildum, sem skjóta stoðum undir athafnaskyldur 

ráðherra. Þær eru helstar stjórnarskráin og stjórnskipunarvenjur, lög um ráðherraábyrgð nr. 

4/1963 og önnur sett lög frá Alþingi, og að lokum óskráðar reglur, s.s. meginreglur laga og 

eðli máls. Í þeim kafla verður einnig fjallað um atriði, sem hafa frekar áhrif á túlkun annarra 

réttarheimilda en að þær teljist réttarheimildir í sjálfu sér. Að lokum verður sérstaklega fjallað 

um lagagrundvöll fyrir skyldu ráðherra til að bregðast við þegar almannahagsmunir eru í húfi. 

 

5.3.2 Stjórnarskráin og stjórnskipunarvenjur 

Eins og margsinnis hefur komið fram má leiða af stjórnarskránni að ráðherrar fara með allt 

framkvæmdarvald, sé það ekki með lögum undanskilið, og stýra því stjórnsýslu ríkisins, en 

bera um leið víðtæka ábyrgð á því sem þar fer fram. Hér verður þó í upphafi að benda á að 

orðalag 14. gr. stjskr. er afar víðtækt. Eðli málsins samkvæmt verða ráðherrar, í hið minnsta, 

ekki dæmdir til refsingar vegna athafna sem þeir komu hvergi nærri.277 Síðar í 14. gr. er sagt 

að um ráðherraábyrgð skuli kveðið á um í lögum. Hér er þó eingöngu átt við refsiábyrgð 

ráðherra vegna embættisfærslna. Ráðherra ber hins vegar bæði þinglega og siðferðislega 

ábyrgð á embættisrekstri sínum á grundvelli stjórnskipunarinnar. Um það er ekki fjallað í 

lögum um ráðherraábyrgð.278 Í kafla 5.2.1 hér að framan voru reifaðar helstu skyldur ráðherra 

sem birtast í stjórnarskránni. Þar sem stjórnarskráin leggur tilteknar skyldur á ráðherra verður 

að ganga út frá því að vanræksla slíkra skyldna geti varðað þá ábyrgð. Stjórnarskráin sjálf er 

því að vissu leyti lagagrundvöllur athafnaskyldna ráðherra. Sem dæmi um þetta má nefna að í 

2. lið ákæru á hendur Geir H. Haarde var hann ákærður fyrir brot á 17. gr. stjórnarskrárinnar, 

fyrir að halda ekki ráðherrafundi, og fundinn sekur um það brot.279 

Þó svo að lagaleg ábyrgð ráðherra sé hér fyrst og fremst í brennidepli, verður ekki vikist 

undan því að fjalla um þýðingu þingræðisreglunnar og þeirrar þinglegu ábyrgðar sem 

ráðherrar bera samkvæmt henni. Þingræðisreglan er ekki beinlínis tekin fram í stjórnarskránni 

þó svo að í fyrstu grein hennari segi að landið sé lýðveldi með þingbundinni stjórn. Reglan er 

samt sem áður talin hafa stjórnarskrárgildi.280 Inntaki reglunnar má lýsa svo, að þeir einir geta 

                                                
276 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 3 og Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 266. 
277 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 171. 
278 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 170. 
279 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 367-384. 
280 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 85 og 137-138 og Ragnhildur Helgadóttir og Margrét Vala 
Kristjánsdóttir: „Inntak og beiting 15. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 18. Sumir fræðimenn telja þó að 
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gegnt ráðherraembætti, sem Alþingi styður eða í hið minnsta þolir í embætti. Þannig bera 

ráðherrar pólitíska ábyrgð á embættisfærslum sínum á þann hátt að Alþingi getur vikið þeim 

úr embætti alveg óháð því hvort þeir hafi gerst sekir um lögbrot eða ekki. Af þessum sökum 

hefur því verið haldið fram að þingræði geri reglur um lagalega ábyrgð úreltar, sbr. einkum 

framkvæmd í Danmörku og Noregi áður en þingræði hlaut viðurkenningu þar.281 Ástæðan er 

einkum sú að mun minna þarf til að virkja hina pólitísku ábyrgð en hina lagalegu, þ.e. 

viðurhlutaminni embættisafglöp. Eins og fram hefur komið þarf í raun engar ástæður til að 

Alþingi víki ráðherra frá. Lagaleg ábyrgð ráðherra hefur hins vegar vissan þröskuld, þ.e. þeir 

verða ekki dregnir fyrir landsdóm nema þeir séu grunaðir um nokkuð alvarleg brot. Sýnir 

framkvæmdin það einnig, bæði hérlendis og á Norðurlöndunum, að lagalegri ábyrgð gagnvart 

ráðherrum er lítið beitt, a.m.k. með þeim formlega hætti að ákæra þá. Þó ber að geta þess að 

hin lagalega ábyrgð er í reynd að miklu leyti samofin þinglegu ábyrgðinni. Birtist þetta fyrst 

og fremst í þeirri reynslu úr danskri framkvæmd að þingið þar í landi byggir niðurstöður sínar 

um það hvort víkja eigi ráðherra frá á grundvelli þingræðis, að miklu leyti á niðurstöðum um 

hvort ráðherrann hafi gerst brotlegur við lög.282 

Þingræðið er lykilvopn Alþingis hvað eftirlit þess með ráðherrum snertir. Í raun má segja 

að möguleiki þingsins til að koma frá sitjandi ríkisstjórn tryggi að eftirlitið sé ekki einungis í 

orði heldur einnig á borði.283 Sem dæmi um þetta þingeftirlit má nefna 54. gr. stjskr., um 

heimild þingmanna til að spyrja ráðherra um ýmis mál, sbr. einnig sannleiksskyldu ráðherrans 

gagnvart þinginu, sem fjallað var um í kafla 5.2.2. Þá getur þingið sett á fót rannsóknarnefndir, 

skv. 39. gr. stjskr. Því til viðbótar nýtur þingið aðstoðar umboðsmanns Alþingis, sbr. 

samnefnd lög nr. 85/1997, og Ríkisendurskoðunar, sbr. lög nr. 86/1997. Ljóst er af 

framangreindu að sterkar meirihlutastjórnir lúta veikara eftirliti þingsins, enda er það 

sjálfkrafa frekar á hendi stjórnarandstöðuþingmanna.284 Þó svo að slíkt eftirlit hafa aukist 

síðustu ár og áratugi verður að setja spurningamerki við árangur þess og hversu miklu það 

kom til leiðar, s.s. í aðdraganda efnahagshrunsins.285 Að sömu niðurstöðu er komist í skýrslu 

þingmannanefndar, sem fjallaði um rannsóknarskýrslu Alþingis.286  

                                                
þingræðisreglan sæki stoð sína í 1. gr. stjskr., sbr. Ragnhildi Helgadóttur: „Þingræðisreglan og staða hennar í 
stjórnskipuninni“, bls. 182. Stjórnarskrárvernd reglunnar er í hið minnsta viðurkennd. Ekki gefst þó færi á frekari 
umfjöllun um hana. 
281 Ragnhildur Helgadóttir: „Þingræðisreglan og staða hennar í stjórnskipuninni“, bls. 187-188. 
282  Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 29-30 og Bryndís Hlöðversdóttir: „Eftirlits- og 
rannsóknarhlutverk Alþingis – forsenda ráðherraábyrgðar“, bls. 74. 
283 Henrik Palmer Olsen: Magtfordeling, bls. 213. 
284 Ragnhildur Helgadóttir: „Pólitísk ábyrgð ráðherra – Samspil þingræðisreglu og þingeftirlits“, bls. 278. 
285 Þorsteinn Magnússon: „Samþætting valdþátta og hlutverk Alþingis“, bls. 386-387 og 402. 
286 Þskj. 1501, 138. lögþ. 2009-10, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Eftirlit Alþingis með ráðherrum, sem endurspeglast í þingræðisreglunni, er engu að síður 

mikilvægur grundvöllur þeirrar ábyrgðar sem ráðherrar bera. Þær athafnaskyldur, sem 

þingræðið leggur á ráðherra, er erfitt að fullyrða um. Hafa má að leiðarljósi að ráðherra þurfi í 

hið minnsta að hafa samráð við þingið, sem dugir til að það samþykki ekki vantraust á hann. 

Er hér fyrst og fremst um að ræða upplýsinga- og sannleiksskyldu í mikilvægum málum.287 

Þar sem ástæður fyrir vantrausti á hendur ráðherra geta verið mun veigaminni en ástæður sem 

leiða til málsóknar á hendur honum, verður fullyrt að þingræðið leggi enn frekari skyldur á 

herðar ráðherrum en leiða má af 14. gr. stjskr. og lögum um ráðherraábyrgð. 

Að lokum má geta þess að önnur regla, sem nýtur stjórnarskrárverndar, leggur tilteknar 

skyldur á hendur ráðherrum, og er nátengd þingræðinu. Hér er átt við hina stjórnskipulegu 

lögmætisreglu, sem fjallað var um í kafla 2.2. Þannig er ljóst að ráðherra ber að fara að lögum. 

Geri hann það ekki hefur hann gerst brotlegur. Löggjafinn getur því sett í lög fyrirmæli til 

ráðherra um að framkvæma tiltekin verkefni. Hunsi hann þau fyrirmæli hefur hann brugðist 

athafnaskyldu sinni, sem þá er grundvölluð á lögmætisreglunni, skv. 2. gr. stjskr., og þeim 

lögum sem hann fylgdi ekki. Lögmætisreglan er alls ekki bundin við þingræðið, sem veldur 

því að auðveldara er að bregðst við lögleysu ráðherra hverju sinni, þ.e. að samþykkja 

vantraust á hann í stað þess að ákæra.288 Í lögmætisreglunni felst þannig að það er á ábyrgð 

ráðherra, sem æðsta yfirstjórnanda stjórnsýslunnar, að hún sé lögmæt og réttmæt. Að þessu 

gætir þingið bæði með málshöfðunarrétti sínum og í krafti þingræðisreglunnar.  

 

5.3.3 Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963 

Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963 verða að teljast þungamiðjan í umfjöllun um ábyrgð 

ráðherra. Þau eru jafnframt aðalgrundvöllur refsiábyrgðar vegna embættisafglapa ráðherra. 

Lög um sama efni komu strax til sögunnar þegar Ísland fékk fyrsta ráðherra sinn árið 1904. 

Telst það merkilegt fyrir þær sakir að í Danmörku voru ekki í gildi sambærileg lög og var 

ekki gerð breyting þar á fyrr en 1964. Stafaði það væntanlega af þeim mun sem fólst í 

stjórnarskrám ríkjanna. Í hinni íslensku frá 1903 var kveðið á um að ábyrgð ráðherra yrði 

skipað með lögum. Sambærilegt ákvæði í dönsku stjórnarskránni frá þeim tíma, og þeirri sem 

nú er í gildi, kveður hins vegar ekki á um að ábyrgðin skuli ákveðin með lögum.289 Ólafi 

Jóhannessyni, prófessor við Lagadeild Háskóla Íslands, var falið það hlutverk að semja 

                                                
287 Ragnhildur Helgadóttir: „Framkvæmd þingræðisreglunnar“, bls. 220-221. 
288 Ragnhildur Helgadóttir: „Þingræðisreglan og staða hennar í stjórnskipuninni“, bls. 160-161 og 186. 
289 Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama 
efni“, bls. 119 og 133-134. 
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frumvarp til þeirra ráðherraábyrgðarlaga sem nú eru í gildi. Verða hér tekin upp ummæli hans 

úr greinargerð með frumvarpinu um nauðsyn og eðli laganna:  
 

Það er skiljanlegt, að nú á tímum, eftir að þingræðisreglan er viðurkennd, vakni sú spurning, 
hvort þörf sé á sérstökum ráðherraábyrgðarlögum. Með öðrum orðum, hvort þinglega ábyrgðin 
sé ekki nægileg vörn gegn misbeitingu valds af hálfu ráðherra, og hvort ekki séu nægilegar 
refsiheimildir, að því er ráðherra varðar, í ákvæðum almennra hegningarlaga. Þinglega ábyrgðin 
veitir ráðherra vissulega mikið aðhald, og samkvæmt þingræðisreglunni getur Alþingi eða meiri 
hluti þess hvenær sem er, losað sig við misvitran ráðherra. Lagalegu ábyrgðinni má þó aldrei 
sleppa. Að sjálfsögðu er ekki ástæða til, að aðrar reglur gildi um embættisbrot ráðherra heldur 
en um samkynja brot annarra embættis- og sýslunarmanna. Meginstefnan hlýtur að vera sú, að 
um sambærileg brot gildi sömu reglur, hver sem í hlut á. En staða ráðherra er svo sérstæð, að 
þeir geta orðið sekir um það misferli í starfi, sem vart eða ekki er hugsanlegt hjá öðrum 
opinberum starfsmönnum. Hinar sérstöku embættisskyldur ráðherra hafa naumast verið hafðar í 
huga við samningu almennra hegningarlaga. Sýnist því þrátt fyrir allt vera þörf á sérstökum 
ráðherraábyrgðarlögum, þar sem hegning er lögð við þeim brotum, sem óttast má af ráðherra 
sérstaklega og ákvæði almennra hegningarlaga um brot í opinberu starfi ná ekki til. Sérstök þörf 
er á þvílíkri löggjöf í landi, þar sem rík áherzla er lögð á þá grundvallarreglu, að engum megi 
refsa, nema hann hafi gerzt sekur um háttsemi, sem refsing er lögð við í lögum. Sérlög um 
ráðherraábyrgð eru þannig eðlileg til fyllingar á fyrirmælum hegningarlaganna um brot í 
opinberu starfi.290 

 
Ekki er ætlunin á þessum síðum að gera ítarlega grein fyrir lögum um ráðherraábyrgð eða 

almennum skilyrðum refsiábyrgðar. Til skýringar þykir þó rétt að hlaupa á helstu atriðum er 

þetta varðar. Saknæmisskilyrði þess að ráðherra verði gerð refsiábyrgð eftir rábl. eru 

ásetningur eða stórkostlegt gáleysi skv. 2. gr. laganna. Einfalt gáleysi dygði því ekki til að 

koma slíkri ábyrgð fram. Athuga verður þó að þar sem um skaðabótaábyrgð ráðherra fer eftir 

almennum reglum, sbr. 13. gr. rábl., dygði einfalt gáleysi sem grundvöllur skaðabótakröfu. Þá 

er ljóst að ráðherra verður ekki gerð refsing á hlutlægum grunni, vegna háttsemi sem honum 

verður ekki kennt um.291 Talað er um fjögur tilvik sem geta verið grundvöllur refsiábyrgðar 

ráðherra; embættisathafnir forseta Íslands, embættisathafnir ráðherrans sjálf, hlutdeild í 

brotum samráðherra eða háttsemi undirmanna ráðherrans, skv. 3. – 7. gr. rábl. 

Verknaðarlýsing laganna er varla til staðar, enda hefði slík upptalning aldrei orðið tæmandi. 

Þess í stað er brotum skipt í þrjá flokka í greinum 8. – 10. grein; gegn stjórnarskránni, gegn 

öðrum landslögum og gegn góðri ráðsmennsku. Ákvæði um refsingar er að finna í 11. gr. 

laganna. Fyrir brot gegn rábl. má dæma ráðherra til embættismissis, til sektargreiðslna eða í 

allt að tveggja ára fangelsi.292 

                                                
290 Alþt. 1962-63, A-deild, bls. 167. 
291 Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrg (síðari hluti)“, bls. 61. 
292 Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama 
efni“, bls. 126-132. 
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Samkvæmt lögunum má krefja ráðherra ábyrgðar fyrir störf sín eða vanrækslu þeirra, sbr. 

einkum 2. gr. laganna. Getur því bæði verið um að ræða framkvæmdarbrot og 

vanrækslubrot.293 Þá kemur fram í greinargerð með lögunum að sú ábyrgð, sem ráðherra ber á 

undirmönnum sínum skv. 7. gr., getur stafað af vanrækslu þeirra.294 Af lestri einstakra ákvæða 

rábl er einnig ljóst að athafnaleysi ráðherra getur talist refsivert samkvæmt lögunum. Þarf þá 

eitthvað að hafa skort af þeirra hendi, s.s. er varðar eftirlit eða fyrirmæli til starfsmanna 

sinna.295 Þannig er til staðar formlegur lagagrundvöllur að athafnaskyldum ráðherra. Um 

inntak þeirra verður þó ekki fullyrt að svo stöddu.  

Eins og segir í inngangi ritgerðarinnar höfðaði Alþingi mál á hendur fyrrum 

forsætisráðherra, Geir H. Haarde, og fól í kjölfarið kjörnum saksóknara að fara með málið 

fyrir landsdómi. Var Geir eingöngu ákærður vegna athafnaleysis síns, en ekki einstakra 

athafna í embætti. Verður að telja að með úrskurði sínum frá 3. október 2011 í máli nr. 

3/2011, þar sem fjallað var um frávísunarkröfu sakbornings, hafi landsdómur staðfest að 

ráðherra geti borið ábyrgð á athafnaleysi sínu skv. rábl. Það gerði dómurinn með því að fallast 

ekki á frávísunarkröfuna nema er varðar ákæruliði 1.1 og 1.2. Er málið nánar reifað í kafla 

5.4.2.3. 

 

5.3.4 Önnur lög 

Ekki er ætlunin að rekja öll þau lagaákvæði í sérlögum, sem kunna að leggja athafnaskyldur á 

ráðherra. Eins og fram hefur komið er markmið ritsmíðarinnar að gera grein fyrir þeim 

almenna lagagrundvelli, sem kveður á um slíkar skyldur, og inntaki þeirra reglna. Þó verður 

ekki komist hjá því að tæpa á helstu lagabálkunum, sem tengjast ábyrgð ráðherra sem æðstu 

handhafa framkvæmdarvalds.  

Lög um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 fjalla um skiptingu Stjórnarráðsins og kveða m.a. 

á um verkskipulagsvald ráðherra og stjórnunar- og eftirlitsheimildir þeirra, í IV. og V. kafla, 

sem fjallað er um í 3. og 4. kafla hér að framan. Um þær skyldur verður því ekki fjallað aftur. 

Hins vegar er ljóst af fyrri umfjöllun að hér má finna grundvöll athafnaskyldna ráðherra, sem 

einnig byggja á sjálfri stjórnarskránni. Til viðbótar þessum köflum laganna má í þeim finna 

athafnaskyldur, sem hvíla á forsætisráðherra sem verkstjóra ríkisstjórnarinnar, s.s. í 4. mgr. 4. 

gr., sem segir að forsætisráðherra skeri úr um ágreining um undir hvaða fagráðuneyti einstaka 

málefni skulu vera. Þá er forsætisráðherra í 8. gr. stjrl. falin sú skylda að gæta að 

                                                
293 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 172. 
294 Alþt. 1962-63, A-deild, bls. 168. 
295 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 172. 



 76 

verkaskiptingu ráðherra og samhæfingu ráðuneyta. Þá hvíla tiltekin verkefni á 

forsætisráðherra, skv. VI. kafla stjrl., um siðferðileg viðmið Stjórnarráðsins og VII. kafla um 

málstefnu.  

Um skyldur ráðherra skv. stjórnarskrá og stjrl. var fjallað í áliti setts umboðsmanns 

Alþingis, UA 7. júlí 2009 í máli nr. 5718/2009 (einelti). Umboðsmaður ákvað að taka til 

athugunar að eigin frumkvæði mál þar sem kerfisvandi, jafnvel einelti, ætti sér stað hjá 

stofnunum. Afmarkaðist athugun umboðsmanns við það álitaefni hvort og þá hvaða skyldur 

hvíli á ráðherra að lögum til að bregðast við með raunhæfum og virkum hætti í slíkum 

tilvikum. Taldi umboðsmaður að vald ráðherra og lagaleg ábyrgð birtist einkum í þeim 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum, sem hann hefði samkvæmt settum lögum og óskráðum 

reglum til að hafa raunhæf og virk áhrif á starfsemi undirstofnana, sem undir hann heyrðu 

samkvæmt lögum á hverjum tíma. Í álitinu kom m.a. fram: 
 
Tilgangur stjórnunarheimilda ráðherra er m.a. sá að sjá til þess að stjórnarframkvæmdir séu í 
samræmi við lög enda ber ráðherra stjórnarfarslega ábyrgð á þeim. Ráðuneyti getur því á 
grundvelli stjórnunarheimilda sinna tekið mál til umfjöllunar að eigin frumkvæði og gefið 
forstöðumönnum stofnana sem heyra undir yfirstjórn þess bein fyrirmæli, bæði almennt séð og 
varðandi einstök mál. Ráðuneyti hefur að mínu áliti ekki aðeins heimild til að grípa til úrræða á 
grundvelli stjórnunarheimilda sinna heldur getur einnig hvílt jákvæð athafnaskylda á því í 
ákveðnum tilvikum. (Áh. höf.) 

 
Af framangreindu má ljóst heita að á ráðherra hvílir við vissar aðstæður skylda til að 

bregðast við og beita yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum sínum. 296 Þetta er jafnfram staðfest 

í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, þar sem sérstaklega er vitnað til þessa álits 

umboðsmanns.297 Umboðsmaður sagði ennfremur að önnur niðurstaða myndi vart þjóna 

tilgangi grundvallarreglna 14. gr. stjskr. og 1. mgr. 9. gr. eldri stjórnarráðslaga, nú IV. kafla 

stjrl. Álit þetta felur ekki eingöngu í sér staðfestingu á hinum lagalega grundvelli 

athafnaskyldna ráðherra, heldur koma þar fram vísbendingar um inntak slíkrar skyldu. Álitið 

er því lykilþáttur í ritsmíð þessari og verður fjallað nánar um það í kafla 5.4 hér síðar. 

Eins og sjá má af umfjöllun í kafla 2.5 er innheimta skatta og útdeiling þess fjármagns eitt 

höfuðverkefna stjórnsýslunnar. Sem æðstu yfirmenn stjórnsýslunnar bera ráðherrar almenna 

ábyrgð á framkvæmd þessara verkefna, líkt og annarra, en hér er vitanlega um mjög 

                                                
296 Einnig má hafa hér til hliðsjónar álit UA 17. nóvember 2010 í máli nr. 5347/2008 (innflutningur á eggjum). 
„Með ákvæðinu hefur löggjafinn falið tilteknu stjórnvaldi, sem sérfræðiaðila á sviðinu, það hlutverk að leggja 
mat á lögmælt skilyrði [...] Augljóst er að óviðunandi er að umsagnaraðili geti með athafnaleysi sínu komið með 
þessum hætti í veg fyrir að stjórnvald afgreiði mál. [V]erður samkvæmt þessu að horfa til þess hvort ráðherra 
hafi nýtt yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir sínar til að knýja undirstofnunina til að sinna skyldu sinni til að 
veita hina lögboðnu umsögn.“ (Áh. höf.) 
297 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 5. bindi, bls. 46-47. 



 77 

yfirgripsmikið og flókið mál að ræða. Á sama tíma er fjárstjórnarvald að mestu leyti í höndum 

löggjafans. Er samræmi milli þessara tveggja valdþátta því mikilvægt í hagstjórninni. Með 

lögum um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997 var sett heildstæð löggjöf um ríkisreikning, 

fjárlagagerð, framkvæmd fjárlaga og lántökur ríkissjóðs, með það að markmiði að ná betri 

árangri í ríkisstarfseminni og fjármálastjórn hins opinbera. 298  Ljóst er að lögin veita 

ráðherrum, einkum þeim sem fer með fjármál ríkisins, mikilvæga lagastoð við gæslu fjármuna 

ríkisins. Eru lögin mikilvægt tæki í að fylgja eftir hinni almennu athafnaskyldu, sem leiðir af 

stjórnarskránni, s.s. með því að leggja skyldur á forstöðumenn ríkisstofnana, sbr. einkum 49. 

gr. Lögin leggja einnig skyldur á ráðherra, einkum er varða samráð við Alþingi, s.s. í 7. gr. 

um framlagningu endurskoðaðs ríkisreiknings, 21. gr. um framlagningu fjárlagafrumvarps, V. 

kafla um framlagningu fjáraukalaga og 33. gr. vegna ófyrirséðra greiðslna. Þá er ráðherrum 

gert að hafa viss afskipti af fjárreiðum og skilum á ársreikningum sjálfstæðra stofnana og 

stjórnsýslunefnda, sbr. 20. og 40. gr. laganna, til viðbótar við lægra sett stjórnvöld.299 Í 30. gr. 

fjárreiðulaga er ráðherrum veitt sérstök heimild til að gera verksamninga og samninga um 

rekstrarverkefni, sem undir ráðuneytið heyra að nánari skilyrðum uppfylltum. Hér kunna að 

myndast skyldur, sem hvíla á viðkomandi ráðherra, til að mynda til eftirlits á grundvelli 5. 

mgr. 30. gr., líkt og fjallað var um í kafla 4.4.3. Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, þar sem 

fjallað er um eftirlit með starfsemi á fjármálamarkaði, er sérstaklega vikið að hlutverki 

fjármálaráðuneytisins, sem því er falið með lögum um fjárreiður ríksins.300  

Almenn hegningarlög nr. 19/1940, með síðari breytingum, (hér eftir hgl.) geta verið 

grundvöllur að ábyrgð ráðherra, líkt og á við um hverja aðra embættismenn, einkum XIV. 

kafli laganna. Þannig er ljóst að þótt lög um ráðherraábyrgð kveði á um refsiábyrgð ráðherra, 

var þeim ekki ætlað að hagga við refsiábyrgð ráðherra skv. almennum hegningarlögum.301 

Kemur þetta nú einnig fram í 2. mgr. 1. gr. rábl. Því má orða það sem svo að 

ráðherraábyrgðarlögin taki á brotum, sem ráðherrar geta framið vegna stöðu sinnar, og 

almenn hegningarlög ná ekki til. Þau eru því sérrefsilög, eins og almennt tíðkast um 

refsiákvæði, sem ná einungis til afmarkaðra hópa. Brot ráðherra geta hins vegar hæglega 

fallið undir bæði ráðherraábyrgðarlögin og almenn hegningarlög.302 Hins vegar er það svo að 

afar fá ákvæði XIV. kafla hegningarlaganna leggja athafnaskyldur á embættismenn. Fyrst og 

                                                
298 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 854-855. 
299 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 282. 
300 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 5. bindi, bls. 44-45. 
301 Lárus H. Bjarnason: Íslensk stjórnlagafræði II, bls. 113. 
302 Sigurður Líndal: „Um ráðherraábyrgð og landsdóm“, bls. 529. Sbr. einnig ákæru saksóknara Alþingis á 
hendur Geir H. Haarde þar sem meint brot hans voru til vara heimfærð undir ákvæði hgl., sjá kafla 5.4.2.3. 
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fremst eru það 140. og 141. gr. sem það gera. Samkvæmt 140. gr. er refsivert að synja eða láta 

farast fyrir að gera það, sem starfsmanni er boðið á löglegan hátt. Þar sem hlýðniskylda hvílir 

ekki á ráðherra gagnvart neinum, hefur þetta ákvæði takmarkaða þýðingu í tilviki ráðherra. 

Athuga þarf þó skyldu hans til að fylgja þingsályktun Alþingis, sem fjallað verður um í kafla 

5.3.5.303 Í 141. gr. hgl. segir hins vegar að opinber starfsmaður, sem sekur gerist um stórfellda 

eða ítrekaða vanrækslu eða hirðuleysi í starfi sínu, skuli sæta sektum eða fangelsi allt að einu 

ári. Er því ljóst að ákvæðið kveður á um að athafnaleysi eða hirðuleysi í starfi ráðherra kunni 

að vera refsivert, þrátt fyrir að það leggi ekki á ráðherra sjálfstæða athafnaskyldu aðra en að 

sinna störfum sínum. Ákvæðið verður að skilja, í tilviki ráðherra, sem fyllingarákvæði við 

ráðherraábyrgðarlögin. 

Þrátt fyrir að lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, með síðari 

breytingum, gildi ekki, að efni til, um réttindi og skyldur ráðherra, skv. 2. gr. þeirra, kunna þar 

að leynast úrræði sem ráðherra ber að beita við stjórnun í stjórnsýslunni. Um þetta hefur 

umboðsmaður Alþingis fjallað. 

Í UA 19. desember 1989 í máli nr. 53/1988 (úttektarskýrsla) leitaði A til umboðsmanns og 

kvartaði yfir því, að lög hefðu verið brotin á sér við úttektir á ríkisstofnuninni X og 

skipulagsbreytingar, sem fylgdu í kjölfar þeirra. Í kafla V.2 í álitinu fjallaði umboðsmaður um 

fyrirmæli og leiðbeiningar til A um störf hans hjá stofnuninni X og þá meðal annars í ljósi 

þess viðhorfs samgönguráðuneytisins að það væri ekki í verkahring þess að gefa fyrirmæli og 

leiðbeiningar um störf A. Í álitinu sagði: 
 

Á stjórnendum opinberra stofnana, þ.m.t. ráðuneyta, sem fara með málefni viðkomandi stofnana, 
hvílir skylda að sjá til þess, að starfsmenn stofnana búi ekki við öryggisleysi í starfi um langan 
tíma vegna deilna um starfshæfni þeirra. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins kveða 
á um réttarstöðu starfsmanna og úrræði stjórnenda í slíkum tilvikum og eftir þeim ber að fara 
við lausn mála af þessu tagi. [...]  

 
Ég fellst á, að þetta [viðhorf samgönguráðuneytisins] hljóti að vera hin almenna regla varðandi 
dagleg störf hjá stofnuninni. Það leysir hins vegar ráðuneytið ekki undan því að gegna hlutverki 
sínu sem yfirstjórnanda og handhafa veitingarvalds tiltekinna starfa hjá X-stofnun.  

 
Af ofangreindu má vera ljóst að á stjórnendum opinberra stofnana, þ.m.t. ráðuneyta sem 

fara með málefni viðkomandi stofnana, hvíli sú athafnaskylda að koma í veg fyrir 

öryggisleysi starfsmanna stofnana í starfi um langan tíma vegna ágreinings um starfshæfni 

þeirra. Þrátt fyrir að það teljist almenn regla, að ráðuneytið skipti sér ekki af daglegum 

                                                
303 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 115. 
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störfum stofnana, leysir það ráðuneytið ekki undan því að gegna hlutverki sínu sem 

yfirstjórnandi og handhafi veitingarvalds tiltekinna starfa hjá undirstofnun. 

 

5.3.5 Stjórnsýslufyrirmæli 

Í réttarheimildafræði koma sett lög í rýmri merkingu, svokölluð stjórnsýslufyrirmæli, næst á 

eftir settum lögum frá Alþingis.304 Samkvæmt lögmætisreglunni er ljóst að ráðherrar, líkt og 

aðrir, verða að fylgja þeim fyrirmælum, sem kveðið er á um í stjórnsýslufyrirmælum, s.s. 

settum lögum frá Alþingi. Þá kunna stjórnsýslufyrirmæli einnig að stafa formlega frá forseta 

Íslands, s.s. forsetaúrskurðir, eða frá Alþingi með þingsályktun.305 Í kafla 2.3 hér að framan 

var vikið að helstu réttarheimildum sem leggja grundvöll að stjórnsýslukerfinu. Má þar nefna 

stjórnsýslufyrirmæli á borð við forsetaúrskurð um skiptingu Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti 

nr. 124/2011, þar sem talin eru upp þau tíu ráðuneyti, sem nú starfa, og forsetaúrskurð um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands nr. 125/2011. Í forsetaúrskurði 

nr. 125/2011 eru talin upp öll helstu málefnasvið hvers ráðuneytis í Stjórnarráðinu. Þá kemur 

jafnframt fram í 1. mgr. 11. gr. úrskurðarins að málefni sem eigi er getið í 1.-10. gr., skuli 

lögð til þess ráðuneytis þar sem þau eiga eftir eðli sínu heima. Þannig er ljóst að 

forsetaúrskurðurinn leggur mikilvægar línur um skiptingu málefna milli ráðherra og afmarkar 

því valdsvið hvers og eins þeirra. Í raun má því segja að forsetaúrskurður nr. 125/2011 leggi 

grundvöll að því á hvaða sviðum ráðherra ber að beita verkstjórnarvaldi sínu og stjórnunar- 

og eftirlitsheimildum.  

 Þingsályktarnir eru viljayfirlýsingar Alþingis. Þær eru þó ekki lög í þrengri merkingu, 

enda hljóta þær einfaldari afgreiðslu í þinginu. Þeim er oft beint að ráðherra, þ.e. að þingið 

feli honum eða ríkisstjórn í heild framkvæmd tiltekinna málefna. Fylgi ráðherra ekki þessum 

fyrirmælum getur hann átt á hættu að sæta þinglegri ábyrgð, þ.e. að Alþingi lýsi á hann 

vantrausti, sbr. þingræðisregluna, sem fjallað var um hér að framan. Virði ráðherra slík 

fyrirmæli að vettugi kann það einnig að varða hann refsiábyrgð, skv. 2. mgr. 1. gr. rábl., sbr. 

140. gr. hgl.306 Talið hefur verið að þingsályktanir, sem leggi skyldur á ráðherra eða 

ríkisstjórn, séu bindandi fyrirmæli sem þeim beri að fylgja. Ýmsar takmarkanir eru þó á 

heimildum Alþingis til að gefa framkvæmdarvaldinu fyrirmæli, einkum með vísun í 

stjórnarskrána og þrískiptingu ríkisvaldsins.307 Á þetta hefur þó ekki reynt. Virðist Ragnhildur 

                                                
304 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 113. 
305 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 114-115. 
306 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 115. 
307 Per Stavang: Storting og regjering, bls. 126-127. Um takmarkanir er fjallað í köflum 5-12. 
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Helgasdóttir t.d. ekki gera ráð fyrir að ráðherra beri sérstök skylda til að fylgja þingsályktun 

nema að svo miklu leyti að þingið samþykki ekki vantraust á hann.308 

 

5.3.6 Ólögfestar athafnaskyldur 

Réttarheimildir þær, sem stutt geta athafnaskyldur ráðherra, eru ekki eingöngu skráðar reglur, 

heldur geta þær einnig átt stoð í óskráðum réttarheimildum, s.s. venju, fordæmum, 

meginreglum laga eða eðli máls. Í umfjöllun um stjórnarskrána hér að framan var til að 

mynda vikið að stjórnskipunarvenju. Þá er viðurkennt að handhafar stjórnsýsluvalds geti 

mótað starfsvenjur þannig að réttarvenja verði löghelguð. 309  Hér má t.d. benda á þá 

venjuhelguðu framkvæmd, fyrir stjórnarskrárbreytingu 1995, að ríkisstjórn eða ráðherra var 

veitt heimild til að ákveða hvort innheimta skyldi tiltekna skatta þrátt fyrir ákvæði 40. gr. 

stjskr. um að skatta megi ekki leggja á nema með lögum.310 Einnig geta skipt máli þær venjur 

sem fylgt hefur verið um lengri tíma, t.d. um upplýsingagjöf og samskipti ráðherra og 

ráðuneytisstjóra innan Stjórnarráðs Íslands.311 Benda má á að undirritun ráðuneytisstjóra og 

annarra starfsmanna ráðuneytis í nafni ráðherra byggist á venju. Slík undirritun hefur sama 

gildi og undirritun ráðherrans sjálfs, sbr. 14. gr. stjórnarskrárinnar. 312  Dómvenjur og 

dómafordæmi geta vissulega verið grundvöllur athafnaskyldna ráðherra, ef þau er á annað 

borð að finna. Samkvæmt 13. gr. rábl. fer um skaðabótaábyrgð ráðherra vegna starfa hans 

eftir almennu reglum skaðabótaréttar. Talið hefur verið að sakarregla skaðabótaréttar byggist 

á dómvenju, eins og reglan um vinnuveitendaábyrgð.313 Í Hrd. 14. apríl 2011 í máli nr. 

412/2010 (skipun dómara) sló Hæstiréttur því föstu að brjóti ráðherra gegn meginreglum 

stjórnsýsluréttar við skipun í embætti geti það talist uppfylla skilyrði b-liðar 1. mgr. 26. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993, sbr. lög nr. 37/1999, um miskabætur, enda þótt umsækjandi hafi 

ekki átt lögvarinn rétt á embættinu. Jafnframt að ráðherra geti orðið persónulega 

skaðabótaskyldur vegna stjórnvaldsákvörðunar sinnar. Hér er því að finna nýlegt 

dómafordæmi sem leggur vissar skyldur á hendur ráðherrum. Hugsanlegt er að 

                                                
308 Ragnhildur Helgadóttir: „Framkvæmd þingræðisreglunnar“, bls. 220-221. 
309 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 17 o.áfr. 
310 Sbr. Hrd. 1985, bls. 1544 (kjarnfóðurgjald) þar sem sagði m.a.: „Það hefur lengi tíðkast í íslenskri löggjöf, að 
ríkisstjórn eða ráðherra væri veitt heimild til þess að ákveða, hvort innheimta skuli tiltekna skatta. Verður að 
telja, að nú sé svo komið, að þessi langa og athugasemdalausa venja löggjafans hafi helgað slíka skattheimtu 
innan vissra marka.“ Skattlagningarvald verður nú ekki framselt, skv. 77. gr. stjskr., sbr. 15. gr. laga nr. 97/1995. 
311 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 289. 
312 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 165. Sjá einnig Hrd. 2001, bls. 2028 í máli nr. 113/2001 
(Stjörnugrísmál II) sem reifaður er í kafla 4.3.1. 
313 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 166. 
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stjórnsýslufordæmi leggi athafnaskyldur á ráðherra, sem snúast þá fyrst og fremst um að haga 

framkvæmd í samræmi við fyrri fordæmi. 

Þegar rætt er um athafnaskyldur ráðherra vegna stöðu þeirra sem æðstu yfirmanna 

stjórnsýslunnar þarf að veita sérstaka athygli að meginreglum laga og eðli máls. Í skýrslunni 

Starfsskilyrði stjórnvalda, virðist kveðið á um eftirlitsskyldu sem hefur mun almennara 

gildissvið en refsiákvæði rábl. Kemur þar fram að yfirmaður stofnunar og þeir starfsmenn, 

sem hann hefur falið verkefni, hafi í senn heimild og beri skylda til að fylgjast með störfum 

undirmanna sinna. Ráðherra og ráðuneyti hans hafi einnig heimild og skyldu til eftirlits með 

rækslu starfa lægra settra stjórnvalda. Síðan segir hins vegar að ef út af er brugðið í 

eftirlitsskyldri starfsemi „[beri] ráðherra almennt að bregðast við með því að nota einhver af 

þeim úrræðum sem felast í stjórnunarheimildum hans gagnvart hinu lægra setta 

stjórnvaldi“.314 Þessum skyldum hefur verið gerð grein fyrir í 3. og 4. kafla. Ljóst er að 

grundvöll þeirra er ekki eingöngu að finna í fastskorðuðum lagaákvæðum. Þannig virðist að 

einhverju leyti gert ráð fyrir athafnaskyldum ráðherra, sem lesa megi úr lögum, þ.e. 

meginreglum laga, eða koma til eðlisins vegna, þ.e. eðli máls. Þessu má einnig finna stoð í 

dönskum fræðiritum. Bent Christensen segir m.a. að hjá stjórnsýslu ríkisins sé til staðar 

ólögfest eftirlitsskylda með sveitarfélögum. Hún feli í sér að stjórnvöldum sé skylt að 

bregðast við ef sveitastjórn hefur virt að vettugi lög í mikilvægum málum.315 Hér verður þó að 

athuga að í 82. gr. dönsku stjórnarskrárinnar er kveðið á um sjálfstæði sveitarfélaga undir 

eftirliti ríkisins. Verður skyldan því vart talin ólögfest með öllu þó vissulega komi ekkert fram 

um inntak hennar í stjórnarskránni. Sökum sjálfstæðis sveitarfélaga má hins vegar álykta að 

sambærileg skylda sé ekki umfangsminni gagnvart lægra settum stjórnvöldum. Þá má benda á 

sambærilega reglu í norskum rétti. Erik Boe telur að stjórnsýslan hafi bæði rétt og beri skylda 

til að stjórna. Hafi stjórnvald rétt til að stjórna ber því einnig skylda til að viðhalda eftirliti.316 

Dönsku ráðherraábyrgðarlögin eru að mestu leyti hliðstæð rábl., ef frá er talin 2. mgr. 5. gr. 

laganna um upplýsingaskyldu ráðherra. Þar sem sambærileg grundvallarsjónarmið og nánast 

samhljóða stjórnarskrár liggja hins vegar að baki báðum þessum lagabálkum, verður ekki loku 

fyrir það skotið að nota megi dönsku lögin, og réttarframkvæmd skv. þeim, til að ákvarða 

athafnaskyldur með almennara gildissvið en rábl. Má hér einnig líta til réttarástandsins í 

Danmörku fyrir gildistöku laga um ráðherraábyrgð 1964. Lögin voru gagnrýnd af virtustu 

fræðimönnum Dana, m.a. fyrir að vera ekki annað en skráning á þeim réttarreglum sem þegar 

                                                
314 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 83 og 88. 
315 Bent Christensen: Forvaltningsret, bls. 350-351. 
316 Erik Boe: Innføring i juss, bls. 852 og 861. 
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giltu. Þannig sagði Alf Ross að við túlkun laganna myndu menn komast að sömu niðurstöðu 

og þeir hefðu gert án laga.317 Max Sørensen var sama sinnis og taldi að lögin hefðu í stórum 

dráttum ekki breytt gildandi réttarástandi.318 Skoðanir þessara fræðimanna, ásamt þeirri 

staðreynd að Danir komust af án ráðherraábyrgðarlaga í 60 ár eftir að Íslendingar fengu sín 

fyrstu lög um efnið, vekja óneitanlega upp spurningar. Því verður ekki haldið fram hér, að 

ráðherra verði gerð refsiábyrgð á grundvelli ólögfestra meginreglna sem leggja grundvöll að 

lögum um ráðherraábyrgð. Hins vegar má af þessu sjá að skyldur og ábyrgð ráðherra eru svo 

samofnar stjórnskipuninni og lýðræðisfyrirkomulaginu, að fyrir þeim verður seint fyllilega 

gerð grein með skýrum lagaákvæðum í settum lögum.  

Í 1. mgr. 5. gr. dönsku ráðherraábyrgðarlaganna segir að ráðherra geti sætt refsiábyrgð, 

hunsi hann viljandi eða af stórkostlegu hirðuleysi, þær skyldur sem á honum hvíla samkvæmt 

stjórnarskránni, öðrum lögum eða á grundvelli eðlis stöðu hans.319 Í ljósi þeirrar gagnrýni sem 

nefnd var að framan, telur Max Sørensen að 5. gr. laganna sé engin lausn á því erfiða verkefni 

að tiltaka hvaða athafnir ráðherra skulu vera refsiverðar. Telur hann að greinina megi draga 

saman með orðunum vanræksla í starfi. Hann bendir hins vegar á að lögin útvíkki hina 

almennu refsábyrgð, sem miðar við ásetning, þar sem stórkostlegt hirðuleysi dugi. Telur hann 

að vanræksla þurfi ekki að vera alvarleg. Hér undir falli bæði athafnabrot og athafnaleysisbrot. 

Þau geti varðað hagsmuni samfélagsins og einstaklinga.320 Jens Peter Christensen telur að sú 

frumkvæðisskylda ráðherra, sem minnst var á í kafla 5.2, eigi sér stoð í lokaorðum 1. mgr. 5. 

gr., þ.e. skyldur sem hvíla á ráðherra á grundvelli eðlis stöðu hans. Vanræksla á þessari 

frumkvæðisskyldu gæti jafnframt verið brot á 3. mgr. 3. gr. laganna, sem kveður á um ábyrgð 

ráðherra á athöfnum undirmanna, hafi ráðherrann vitað af athöfninni og látið hjá líða að veita 

eftirlit og leiðbeiningar. Hins vegar verður ráðherra sjaldnast átalinn fyrir skort á frumkvæði, 

nema hann hafi fengið upplýsingar sem veitt geta vísbendingar um tiltekin vandamál.321 

Almennur lagagrundvöllur athafnaskyldna ráðherra er fyrst og fremst 14. gr. 

stjórnarskrárinnar, með hliðsjón af þeim greinum sem færa völd forseta til ráðherra. Til 

styrktar þessum grundvelli hefur verið vísað til stjórnskipunarinnar almennt, þ.e. 

uppbyggingar stjórnkerfisins og stjórnskipunarvenja, s.s. þingræðisreglunnar. Skyldur þessar 

haldast í hendur við valdheimildir ráðherra, sem fjallað var um í 3. og 4. kafla hér að framan, 

                                                
317 Alf Ross: Dansk statsforvaltning, bls. 453. 
318 Max Sørensen: Statsforfatningsret, bls. 139. 
319 „En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham 
efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.“ 
320 Max Sørensen: Statsforfatningsret, bls. 143. 
321 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 377 og 379. 
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þ.e. skyldur til athafna beinast fyrst og fremst að beitingu þessara heimilda, sbr. eineltisálit 

umboðsmanns Alþingis. Að auki var farið skipulega niður réttarheimildastigann og 

lagagrundvöllurinn afmarkaður nánar. Tilgangurinn með þeirri umfjöllun var fyrst og fremst 

að styðja við þá skýringu 14. gr. stjskr., að hún leggi tilteknar athafnaskyldur á hendur 

ráðherrum. Þegar athafnaskyldu ráðherra er slegið fastri þarf til viðbótar að skoða þær 

réttarheimildir, sem gilda sérstaklega í því tilviki, s.s. ákvæði í lögum eða reglugerðum. Með 

framangreindan lagagrundvöll athafnaskyldna ráðherra í huga, verður nú tekið til skoðunar 

hvort í honum felist skylda til að vernda samfélagslega hagsmuni eða almannahagsmuni sem 

fjallað var um í kafla 2.5.3. Að því loknu verður reynt að gera grein fyrir inntaki þessara 

skyldna. 

 

5.3.7 Felst í lagagrundvelllinum skylda til að vernda almannahagsmuni? 

Hér að framan hefur lagagrundvelli athafnaskyldna ráðherra verið lýst. Jafnframt var vísað til 

álita umboðsmanns Alþingis, þar sem staðfest er að á ráðherra hvíli tilteknar skyldur til að 

bregðast við í vissum tilfellum. Hins vegar verður slík ályktun þýðingarlítil ef ekki er reynt að 

afmarka með einhverju móti inntak slíkra skyldna. Er það efni næsta kafla. Fyrst er þó 

mikilvægt að flétta inn í umfjöllunina hlutverk stjórnsýslunnar við fyrirsvar opinberra 

hagsmuna. Um það var fjallað í kafla 2.5.3. Í þessu felst vernd samfélagslegra hagsmuna eins 

og lögin og stjórnarskrá afmarka þá. Spurningin er hvort lagagrundvöllur sá, sem reifaður var 

að framan, feli í sér sambærilegar skyldur ráðherra til að beita stjórnunarheimildum sínum við 

almenna stefnumótun í stjórnsýslunni og þegar undirliggjandi hagsmunir eru almennari. Með 

þessu er m.a. átt við öryggis- og viðbragðsáætlanir vegna yfirvofandi eða líklegrar hættu, s.s. 

á sviði efnahags- og peningastjórnunarmála, utanríkismála, heilbrigðismála s.s. varðandi 

smitsjúkdóma, náttúruhamfarir, óeirðir og landvarnir. Einnig þarf að skoða skyldur ráðherra 

til að bregðast við þegar framangreind tilvik koma upp. Vandamálið við athafnaskyldu 

ráðherra í þessum tilfellum er hversu óáþreifanleg þessu mál eiga það til að vera og ábyrgð 

dreifð milli margra einstaklinga í stjórnkerfinu.  

Í kafla 2.5.3 var vikið að því að framkvæmdarvaldið er sá handhafi ríkisvalds sem hvað 

best er í stakk búinn til að vernda samfélagslega hagsmuni, líkt og þá sem hér um ræðir. 

Ráðherrar tróna á toppi stjórnsýslunnar og bera ábyrgð á athöfnum hennar í samræmi við það 

sem segir í 2. kafla. Af 3. kafla má álykta að á ráðherrum hvíli skylda til að skipuleggja 

stjórnsýsluna að svo miklu leyti sem löggjafin hefur ekki gert það. Í samræmi við þá ábyrgð, 

sem ráðherra ber á málefnasviði sínu, er einnig ljóst að hann verður að skipuleggja 

stjórnsýsluna með þeim hætti að upplýsingar berist honum um mikilvæg mál og að 
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stjórnsýslan virki hnökralaust. Sé til staðar kerfislægur vandi getur athafnaskylda myndast til 

að greiða úr honum, sbr. álit UA um einelti. Ber ráðherra þá oft að beita þeim víðtæku 

stjórnunarheimildum, sem fjallað var um í 4. kafla, á grundvelli þess eftirlits sem honum er 

skylt að sinna. Í ráðherraábyrgðarlögunum er víða að finna tilvísun til almannahagsmuna, s.s. 

í 2. gr. og b-lið 10. gr. um hagsmuni og heill ríkisins. Af þessu virðist mega leiða að 

lagagrundvöllur athafnaskyldna, sem fjallað var um hér að framan, geti einnig náð til þess 

hlutverks stjórnsýslunnar að vernda samfélagslega hagsmuni. Um það verður hins vegar ekki 

fullyrt fyrr en inntak framangreindra skyldna hefur verið skoðað betur. 

 Eins og oft hefur verið vikið að er ábyrgð ráðherra ekki einskorðuð við refsiábyrgð, heldur 

verður að gera grein fyrir þeirri ábyrgð, sem á ráðherra hvílir, almennt. Fær þetta m.a stuðning 

í UA 7. júlí 2009 í máli nr. 5718/2009 (einelti), þar sem segir: „Að mínu áliti er ótvírætt að 

ráðherra sé skylt að grípa til úrræða á slíkum grundvelli þegar athafnaleysi ráðherra myndi 

annars eftir atvikum leiða til refsiábyrgðar samkvæmt lögum nr. 4/1963, um ráðherraábyrgð. 

Sú skylda kann hins vegar einnig að vera fyrir hendi í fleiri tilvikum.“ Álitið er ítarlega reifað 

í næsta kafla. Hér getur þannig t.d. bæst við skaðabótaábyrgð eða pólitísk ábyrgð gagnvart 

Alþingi. Til viðbótar því verður einnig að gera ráð fyrir því að á ráðherra hvíli víðtæk ábyrgð, 

í samræmi við þau völd sem hann hefur, burtséð frá því hvort honum verði gerð refsing, hann 

dæmdur til greiðslu skaðabóta eða vikið frá störfum með vilja þingsins. Að vissu leyti má 

orða þetta sem siðferðislega ábyrgð, en hún er þó lagaleg að því leyti að henni er fundinn 

grundvöllur í réttarheimildum. Þannig þurfa lög ekki endilega að einkennast af viðurlögum, 

þótt þeim svipi þá óneitanlega til siðferðis.322 Þá getur ábyrgð sem þessi komið fram í eftirliti 

umboðsmanns Alþingis með stjórnsýslunni, skv. 1. mgr. 2. gr. laga um umboðsmann Alþingis 

nr. 85/1997. Þannig geta lagaákvæði í ráðherraábyrgðarlögum, sem ekki uppfylla skilyrði um 

skýrleika refsiheimilda, verið grundvallarviðmið að ábyrgð, sem engu að síður hvílir á 

ráðherra, þó svo að refsingu verði ekki komið við á hendur honum. Um inntak og frekari 

skilyrði þessarar ábyrgðar verður fjallað um í næsta kafla. 

 

5.4 Inntak athafnaskyldna ráðherra 

5.4.1 Almennt 

Í kafla 5.3 hér að framan var lagagrundvelli athafnaskyldna ráðherra gerð ítarleg skil. Í 

eftirfarandi kafla verður reynt að gera grein fyrir nánara inntaki þessara skyldna, á grundvelli 

fyrri umfjöllunar um valdheimildir ráðherra til að stýra og skipuleggja stjórnsýsluna, sbr. 3. 

                                                
322 Skúli Magnússon: „Um afmörkun lagahugtaksins“, bls. 42. 
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og 4. kafla, og lagagrundvelli athafnaskyldna þeirra. Við lýsingu á inntaki athafnaskyldna 

verður rýnt í þær réttarheimildir, sem að framan hafa verið nefndar, auk þess sem fjallað 

verður um íslenska réttarframkvæmd sem tengist þessum skyldum. Þar er ekki um auðugan 

garð að gresja, eins og áður hefur verið minnst á. Eru hér aðallega lögð til grundvallar álit 

umboðsmanns Alþingis og skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, sem fjallaði að miklu leyti 

um athafnaleysi þriggja ráðherra í aðdraganda efnahagshrunsins. Auk þessa verður vísað til 

dóms landsdóms vegna máls á hendur fyrrum forsætisráðherra, Geir Hilmari Haarde. Það 

sýnir hversu fá dæmi er hægt að taka úr íslenskri réttarframkvæmd að rannsóknarskýrsla 

Alþingis og landsdómsmálið fjalla að mestu leyti um sömu málavexti. Verður því ekki látið 

staðar numið við íslenskan rétt heldur tekin til umfjöllunar dönsk réttarframkvæmd og skoðað 

hvaða inntak athafnaskyldna megi leiða af henni. Hér ber vissulega að gæta þess að ekki 

verður sagt með fullri vissu fyrirfram, að það sem talið er gilda í dönskum rétti á þessu sviði, 

gildi sjálfkrafa hérlendis. Þó er það svo, eins og vikið hefur verið að á nokkrum stöðum í 

ritgerðinni, að stjórnskipunin og allar meginreglur eru þær sömu og lagaumhverfið afar svipað. 

Verða færð sérstök rök fyrir því í hverju tilviki fyrir sig hvort, og að hve miklu leyti, yfirfæra 

má danskan rétt á íslenskt réttarumhverfi. 

 

5.4.2 Íslensk réttarframkvæmd og fræði 

Íslenskar lögfræðibókmenntir eru vægast sagt fátæklegar um lýsingu á inntaki athafnaskyldna 

ráðherra. Það stafar af þeirri staðreynd að augu fræðimanna hafa ekki beinst að þessu 

umfjöllunarefni fyrr en á allra síðustu misserum. Þannig má t.d. benda á að í bók Ólafs 

Jóhannessonar, Stjórnskipun Íslands, segir einungis að ráðherrum geti verið skylt að beita sér 

fyrir ýmiss konar stjórnarframkvæmdum og nýmælum í löggjöf. Í endurútgáfu bókarinnar 

bætti Gunnar G. Schram engu við.323 Á sviði stjórnsýsluréttar er varla hægt að tala um nokkur 

fræðirit er snerta á þessu umfjöllunarefni. Nýleg grein Hafsteins Dan Kristjánssonar, sem 

birtist í Lagadeildarhefti ritraðarinnar Rannsóknir í félagsvísindum árið 2010, er þó vissulega 

bót í máli. Þar fjallar hann sérstaklega um þær athafnaskyldur ráðherra sem leiða má af 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum hans og niðurstöðum rannsóknarnefndar Alþingis. 

Verður grein þessi höfð sérstaklega til hliðsjónar í kafla 5.4.2.3 hér á eftir. 

 

                                                
323 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands (1960), bls. 148 og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 
161. 
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5.4.2.1 Athafnaskyldur samkvæmt góðri ráðsmennsku 

„Í 2. gr. er einnig að finna flokkun þeirra embættisbrota, sem ráðherraábyrgðarlögin taka til. 

Eru brotin flokkuð þar með hliðstæðum hætti og í núgildandi lögum, þ.e.a.s. í 

stjórnarskrárbrot, brot á öðrum landslögum og brot á góðri ráðsmennsku.“324 (Áh. höf.)  

Svo hljóða athugasemdir að baki 2. gr. rábl. í greinargerð þeirri sem fylgdi með 

lagafrumvarpinu. Í greininni sjálfri er að vísu ekki talað um brot á góðri ráðsmennsku. 

Hugtakið tekur til þess að ráðherra hafi af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi stofnað 

hagsmunum ríkisins í fyrirsjáanlega hættu að öðru leyti en með stjórnarskrárbroti eða broti á 

öðrum landslögum. 325 Geta slík brot bæði verið vegna starfa ráðherra sem og vanrækslu 

þeirra skv. greininni, þ.e. athafnabrot og athafnaleysisbrot. Brotum á góðri ráðsmennsku er 

lýst í 10. gr. rábl. Þannig verður ráðherra sekur ef hann misbeitir stórlega valdi sínu, enda þótt 

hann hafi ekki beinlínis farið út fyrir embættistakmörk sín, skv. a-lið greinarinnar. Jafnframt 

ef hann framkvæmir nokkuð eða veldur því, að framkvæmt sé nokkuð, er stofnar heill ríkisins 

í fyrirsjáanlega hættu, þótt ekki sé framkvæmd þess sérstaklega bönnuð í lögum, svo og ef 

hann lætur farast fyrir að framkvæma nokkuð það, er afstýrt gat slíkri hættu, eða veldur því, 

að slík framkvæmd ferst fyrir, skv. b-lið. 

 Í athugasemdum að baki 10. gr. laganna kemur fram að ákvæði hennir séu „óneitanlega 

nokkuð matskennd“.326 Hægt er að afmarka slík brot við þau tilvik, þar sem ráðherra hefur 

brotið gegn reglum sem krefjast má að góður og samviskusamur embættismaður fylgi í 

embættisathöfnum sínum, jafnvel þó framkvæmd eða framkvæmdaleysi sé ekki bannað með 

lögum.327 Slík skýring veitir þó ekki glögga afmörkun á inntaki þeirra skyldna sem hvíla á 

ráðherra samkvæmt góðri ráðsmennsku. Þó má með nokkurri vissu fullyrða að hér sé um 

vísireglu að ræða, sem svipi óneitanlega til svokallaðrar bonus pater-reglu328 í skaðabótarétti. 

Í a-lið 10. gr. felst að stórleg misbeiting valds er brot á góðri ráðsmennsku. Hins vegar koma 

ekki fram neinir mælikvarðar á hvað talist geti til slíkrar valdníðslu og, sem meira er um vert, 

gerir ákvæðið ráð fyrir að slíkt þurfi ekki að koma fram í almennum reglum um störf ráðherra. 

Virðist ákvæðið því einnig eiga að taka til þeirra tilvika, þar sem ráðherra veit að háttsemi 

                                                
324 Alþt. 1962-63, A-deild, bls. 167-168. Sjá einnig sambærilega skiptingu brota í eldri lögum, Alþt. 1903, C-
deild, bls. 311. 
325 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 166; Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 172; 
Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 140; Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti)“, bls. 60; 
Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama efni“, 
bls. 126 og Andri Árnason: „Ráðherraábyrgð“, bls. 249. 
326 Alþt. 1962-63, A-deild, bls. 168. 
327 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 166 og Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 174. 
328 „Hlutlægur mælikvarði á það hvernig hinn góði og gegni fjölskyldufaðir hefði hegðað sér við tilteknar 
aðstæður.“ Sjá bonus pater familias í Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 60.  
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hans gengur gegn almennum siðalögmálum um það hvernig ráðherrar skuli beita valdi sínu.329 

Nokkuð skýrara er ákvæði b-liðar 10. gr. en samkvæmt því telst það brot gegn góðri 

ráðsmennsku að stofna heill ríkisins í fyrirsjáanlega hættu. Líklega yrði inntak þess ákvæðis 

skýrt í samræmi við ákvæði annarra laga um öryggi ríkisins og almannahagsmuni og 

almannaheill,330 s.s. X.-XIII.-kafla hgl. um landráð, brot gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu 

stjórnvöldum, landsstjórninni og almannafriði og allsherjarreglu. Við mat á því hvort hætta sé 

fyrirsjáanleg verður væntanlega að byggja á hlutlægum sjónarmiðum, þ.e. á því hvað almennt 

megi telja að einstaklingur í sporum ráðherra hefði átt að sjá fyrir og mögulegt umfang 

tjóns.331 

 Af framangreindu sést að rétt eins og merking 10. gr. rábl. er matskennd og óskýr, verður 

inntaki góðrar ráðsmennska seint slegið föstu. Hið sama gildir um þær athafnaskyldur sem 

leiða má af henni. Þó má segja að í góðri ráðsmennsku ráðherra felist að ekki megi hann 

misbeita valdi sínu stórlega. Hér þarf að hafa í huga að þótt a-liður 10. gr. rábl. geri ekki ráð 

fyrir að slík misbeiting þurfi að vera bönnuð í lögum, getur það verið svo engu að síður. Má 

m.a. benda á að reglur um störf stjórnsýslunnar og ráðherra hafi í auknum mæli verið 

lögfestar frá gildistöku ráðherraábyrgðarlaganna. Því kunna nú að finnast skráðar réttarreglur, 

sem við samningu frumvarpsins voru óskráðar. Hér má nefna málsmeðferðarreglur 

stjórnsýslulaganna. Með lögfestingu þeirra má segja að brot ráðherra á þeim, sem áður heyrði 

undir a-lið 10. gr. rábl., heyri nú undir 9. gr. laganna.332 Það breytir þó ekki því að í hugtakinu 

góð ráðsmennska felst að fylgja ber þeim reglum. Þá má einnig nefna stjórnarráðslögin frá 

2011 og þær stjórnunar- og eftirlitsskyldur sem þau leggja á ráðherra. Um þessar skyldur 

hefur verið fjallað ítarlega hér að framan. Segja má að það leiði af góðri ráðsmennsku að 

fylgja þessum skyldum eftir. Þar sem skýran texta laga þrýtur er varðar framangreindar 

skyldur, tekur góð ráðsmennska jafnframt til meginsjónarmiða að baki slíkum reglum og 

almenns siðferðis tengdum þessum skyldum, sbr. síðari málslið a-liðar 10. gr. Hér mætti 

eflaust hafa til hliðsjónar siðareglur ráðherra, skv. 2. mgr. 24. gr. stjrl., sbr. einnig síðari 

málslið 1. mgr. 2. gr. laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997. Í 1. gr. siðareglna ráðherra 

nr. 360/2011 segir m.a. að „[r]áðherra sinnir starfi sínu af alúð, trúmennsku og heiðarleika. 
                                                
329 Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti)“, bls. 62. Af þessari framsetningu, með vísan til 
siðferðislögmála án þess að nokkur ólögmætismælikvarði komi fram í ákvæðinu, telur Róbert að a-liður 10. gr. 
sé haldinn almennum óskýrleika og uppfylli því ekki skilyrði 1. mgr. 69. gr. stjskr. Sömu skoðun má sjá í 
Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 140-141. 
330 Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti)“, bls. 63. 
331 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 162-163; Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 174; 
Róbert R. Spanó: „Stjórnarskráin og refsiábyrgð (síðari hluti)“, bls. 63 og Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um 
ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama efni“, bls. 131. 
332 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 140. 
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Hann beitir því valdi er fylgir embættinu á grundvelli laga og stjórnarskrár af hófsemi og 

sanngirni og án tillits til eigin hagsmuna.“333 Til viðbótar öllu þessu er ljóst að í góðri 

ráðsmennsku felst að stofna ekki heill ríkisins í fyrirsjáanlega hættu. Lengra verður vart 

komist í lýsingu á þeim skyldum sem felast í góðri ráðsmennsku. Að lokum verður að taka 

fram að þó komist væri að því að 10. gr. rábl., einkum a-liður, teldist ekki uppfylla skilyrði 1. 

mgr. 69. gr. stjskr. um skýrleika refsiheimilda, felst engu að síður í greininni vísbending um 

inntak athafnaskyldna ráðherra, sem hann getur orðið ábyrgur fyrir eftir öðrum leiðum, líkt og 

minnst hefur verið á áður.  

 

5.4.2.2 Inntaki athafnaskyldna lýst í álitum umboðsmanns Alþingis 

Í fáeinum álitum umboðsmanns Alþingis hefur verið vikið að yfirstjórnunar- og 

eftirlitsheimildum ráðherra og skyldu til að beita þeim í vissum tilvikum. Inntaki þessara 

athafnaskyldna eru ekki gerð nákvæm skil í þessum álitum, að einu undanskildu, UA 7. júlí 

2009 í máli nr. 5718/2009 (einelti), sem verður reifað hér á eftir.  

 Í áliti UA 19. desember 1989 í máli nr. 53/1988 (úttektarskýrsla) tók umboðsmaður fram 

að fallist væri á þá almennu reglu að samgönguráðuneytið hlutaðist ekki til um dagleg störf 

stofnunar. Á hinn bóginn leysti það ráðuneytið ekki undan því, að gegna hlutverki sínu sem 

yfirstjórnanda, þegar ráðstafanir stofnunar til að koma starfsemi í lögmætt horf hafa ekki 

dugað að mati ráðuneytisins. Bar því að grípa inn í og tryggja að starfsmenn stofnunarinnar 

byggju ekki við öryggisleysi í starfi. Af álitinu og því sem að framan hefur verið ritað um 

stöðu ráðherra, sést að honum ber skylda til að bregðast við hið snarasta og beita 

stjórntækjum sínum, þegar undirstofnun hefur ekki náð tilætluðum árangri í að bæta úr 

annmörkum í starfsemi sinni.334   

Málsatviki í UA 27. nóvember 1998 í máli nr. 2289/1997 (málshraði) voru með þeim 

hætti að A kvartaði yfir drætti á málsmeðferð sýslumannsins á Keflavíkurflugvelli. Tilefnið 

var umsókn A um leyfi til umferðar og dvalar á Keflavíkurflugvelli. Þá kvartaði hann yfir 

ákvörðun utanríkisráðuneytisins, þar sem kærumál A á hendur sýslumanninum vegna 

framangreinds dráttar var felld niður. Um þetta sagði umboðsmaður m.a.: 
 

Það er skoðun mín að hin sérstaka kæruheimild 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga væri næsta 
þýðingarlítil ef ekki fælist í henni skylda til handa æðra stjórnvaldi að úrskurða um hvort 
óhæfileg töf hafi orðið á afgreiðslu máls hjá lægra settu stjórnvaldi, enda getur það haft 
sjálfstæða þýðingu fyrir aðila stjórnsýslumáls að fá úrlausn æðra stjórnvalds um það atriði. Ég 
tel að þessi skylda sé fyrir hendi óháð því hvort lægra sett stjórnvald hafi lokið við afgreiðslu 

                                                
333 Vefútgáfa Stjórnartíðinda, B-deild, útgáfud. 8. apríl 2011. 
334 Álitið er nánar reifað í kafla 5.3.4. 
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málsins þegar niðurstaða æðra stjórnvalds í kærumálinu liggur fyrir. Sé því með þessu ákvæði 
áréttuð sú skylda æðra stjórnvalds að veita lægra settu stjórnvaldi aðhald og eftirlit á 
grundvelli þeirra yfirstjórnunarheimilda, sem því eru veittar með lögum. (Áh. höf.) 

 
 Af álitinu sést að æðra settu stjórnvaldi er skylt í vissum tilvikum að bregðast við og beita 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum sínum. Í þessi tilfelli hafði ráðuneyti sérstaka 

yfirstjórnunarheimild á grundvelli lagaákvæðis. Þannig getur ráðherra þurft að tryggja að þau 

úrræði, sem borgurunum standa til boða, séu raunveruleg og virk. Að öðrum kosti verði hann 

ekki talinn hafa uppfyllt athafnaskyldur sínar.  

Í áliti umboðsmanns, UA 7. júlí 2009 í máli nr. 5718/2009 (einelti), ákvað hann að taka til 

athugunar að eigin frumkvæði hvernig almennt væri háttað aðkomu ráðuneyta að málum, þar 

sem fyrir lægi að tiltekinn kerfisvandi væri til staðar í starfsemi undirstofnunar, verulegir 

samskiptaörðugleikar væru á milli starfsmanna eða jafnvel að fram hefðu komið ásakanir hjá 

starfsmanni um einelti af hálfu annarra starfsmanna og/eða yfirmanns stofnunar. Afmarkaðist 

athugun umboðsmanns við það álitaefni hvort og þá hvaða skyldur hvíla á ráðherra að lögum 

til að bregðast við með raunhæfum og virkum hætti í slíkum tilvikum. Í upphafi vék 

umboðsmaður að þeim reglum stjórnarskrárinnar, sem leiða til þess að ráðherrar fara með 

æðsta framkvæmdarvald, hver á sínu sviði. Jafnframt benti hann á ákvæði stjórnarráðslaga og 

almennar reglur stjórnsýsluréttar, sem kveða á um stigskiptingu stjórnsýslunnar og ábyrgð, 

stjórnun og eftirlit ráðherra með henni, í samræmi við það sem fjallað hefur verið um í fyrri 

köflum þessarar ritgerðar. Segir síðan í álitinu: 
 

Vald ráðherra og lagaleg ábyrgð birtist þannig einkum í þeim yfirstjórnunar- og 
eftirlitsheimildum sem hann hefur samkvæmt settum lögum og óskráðum reglum til að hafa 
raunhæf og virk áhrif á starfsemi undirstofnana sem undir hann heyra samkvæmt lögum á 
hverjum tíma. Við nánari afmörkun á yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum ráðherra verður í 
hverju tilviki að horfa til þeirra lagafyrirmæla sem gilda um það málefni sem undirstofnun er 
falið að sinna og því samspili almennra stjórnunarheimilda sem ráðherra kann að vera fengnar 
samkvæmt slíkum fyrirmælum og þeim stjórntækjum öðrum sem þau gera ráð fyrir, t.d. í formi 
kærusambands eða staðfestingarheimilda ráðherra. Þá verður einnig að hafa í huga þær 
almennu reglur er gilda um störf ríkisstarfsmanna og embættismanna samkvæmt lögum nr. 
70/1996, um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, og þá einkum um valdheimildir ráðherra 
gagnvart forstöðumönnum undirstofnana sem birtast í fyrirmælum laganna um 
stjórnsýsluviðurlög gagnvart einstökum forstöðumönnum og öðrum starfsmönnum. Loks verður 
að gæta að samspili þeirra settu laga, sem að framan eru rakin, og almennra reglna um 
yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra sem sumpart leiða annars vegar af áðurgreindum 
grundvallarreglum stjórnarskrárinnar um skipan framkvæmdarvaldsins og hins vegar af venjum 
sem þróast hafa í starfsemi íslensku stjórnsýslunnar undanfarin ár og áratugi. (Áh. höf.) 

 
Að þessu sögðu vék umboðsmaður að lagagrundvelli eineltismála opinberra stofnana og 

aðkomu ráðherra að úrlausnum í slíkum málum. Eftir að hafa gert ítarlega grein fyrir þeim 

lögum og reglugerðum sem gilda um eineltismál, sagði umboðsmaður: 



 90 

 
Tilgangur stjórnunarheimilda ráðherra er m.a. sá að sjá til þess að stjórnarframkvæmdir séu í 
samræmi við lög enda ber ráðherra stjórnarfarslega ábyrgð á þeim. Ráðuneyti getur því á 
grundvelli stjórnunarheimilda sinna tekið mál til umfjöllunar að eigin frumkvæði og gefið 
forstöðumönnum stofnana sem heyra undir yfirstjórn þess bein fyrirmæli, bæði almennt séð og 
varðandi einstök mál. Ráðuneyti hefur að mínu áliti ekki aðeins heimild til að grípa til úrræða á 
grundvelli stjórnunarheimilda sinna heldur getur einnig hvílt jákvæð athafnaskylda á því í 
ákveðnum tilvikum. Því lýtur álitaefni þessa máls að því hvort slík athafnaskylda sé fyrir hendi í 
sambærilegum tilvikum og er umfjöllunarefni þessa álits. 
 
Þegar upp kemur sú aðstaða að vakin er athygli ráðuneytisins á hugsanlegu réttarbroti 
forstöðumanns undirstofnunar þess, eða að ráðuneytið hafi rökstuddan grun um slíkt eftir öðrum 
leiðum, þarf ráðuneytið að taka afstöðu til þess hvort skylt sé að grípa til úrræða á grundvelli 
yfirstjórnunar- og eftirlitsheimilda sinna. Að mínu áliti er ótvírætt að ráðherra sé skylt að grípa 
til úrræða á slíkum grundvelli þegar athafnaleysi ráðherra myndi annars eftir atvikum leiða til 
refsiábyrgðar samkvæmt lögum nr. 4/1963, um ráðherraábyrgð. Sú skylda kann hins vegar 
einnig að vera fyrir hendi í fleiri tilvikum. [...] 
 
Við frekari afmörkun á skyldu ráðherra til að grípa með raunhæfum og virkum hætti inn í 
starfsemi undirstofnunar skiptir máli hvers eðlis sá annmarki í formi brots á lögum er, sem er á 
starfsemi stofnunar, t.d. hvort um viðvarandi ástand er að ræða eða hvort um er að ræða 
afmörkuð tilvik. Þá þarf að meta hvort slíkum tilvikum sé ætlaður ákveðinn farvegur að lögum, 
t.d. hvort sérstök lögbundin úrræði eru til staðar til að bregðast við þeim, hvort starfsmaður eða 
borgari geti kært til ákveðins stjórnvalds sem fer með málaflokkinn eða æðra stjórnvalds eða 
önnur úrræði standi honum til boða svo sú vernd sem ákvæði kveður á um sé raunhæf og virk. 
Ef fyrir liggur að viðvarandi ástand í andstöðu við lög hafi skapast í starfsemi stofnunar verður 
að mínu áliti að jafnaði að ganga út frá því að á ráðherra hvíli sú skylda að gera virkar 
ráðstafanir til að koma starfsemi slíkrar stofnunar í lögmætt horf, enda sé ljóst að mati 
ráðuneytis að ráðstafanir forstöðumanns hafi ekki náð tilætluðum árangri. Í þeim tilfellum hins 
vegar þegar meint brot lýtur beinlínis að viðvarandi háttsemi forstöðumannsins sjálfs gagnvart 
öðrum starfsmönnum, eða vanrækslu hans á að bregðast við ólögmætri háttsemi í samskiptum 
starfsmanna innbyrðis, og starfsmaður getur hvorki fengið úrlausn mála sinna með kæru til æðra 
stjórnvalds né sérstaks stjórnvalds sem fer með eftirlitshlutverk á umræddu málefnasviði, er 
ljóst að athafnaskylda kann að hvíla á hlutaðeigandi ráðherra til að gera nauðsynlegar 
ráðstafanir á grundvelli yfirstjórnunar- og eftirlitsheimilda sinna þannig að hinu ólögmæta 
ástandi sé aflétt. Ég minni á að samkvæmt grundvallarreglu 14. gr. stjórnarskrárinnar bera 
ráðherrar „ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum“. Á þessum grundvelli er eftirlitsskylda 
ráðherra síðan sérstaklega áréttuð í 1. mgr. 9. gr. laga nr. 73/1969, um Stjórnarráð Íslands. 
Þessar grundvallarreglur myndu vart þjóna tilgangi sínum nema þær yrðu túlkaðar þannig að 
af þeim leiðir tiltekin athafnaskylda af hálfu ráðherra á grundvelli yfirstjórnunar- og 
eftirlitsheimilda til að bregðast með virkum hætti við kerfislægum vanda í starfsemi 
undirstofnunar eða eftir atvikum að taka beina afstöðu til einstakra tilvika þar sem skilyrði eru 
fyrir beinni aðkomu ráðherra. (Áh. höf.) 

 
Um fordæmisgildi úrlausnar þessarar skal taka fram að hún er ekki eingöngu miðuð við 

þau atvik, sem lágu fyrir í málinu, heldur var umfjöllunin almenn og miðuð við fjölda 

sambærilegra mála sem komið höfðu upp að undanförnu. Veitir það álitinu óneitanlega meira 

fordæmisgildi en þegar leyst er úr máli á grundvelli sérstakra málsatvika þess. 

Í álitinu svarar umboðsmaður því að vissu leyti, hvenær athafnaskylda ráðherra verður 

virk. Þannig segir í álitinu að þegar athygli ráðuneytis er vakin á hugsanlegu réttarbroti 

undirstofnunar eða ráðuneyti hefur rökstuddan grun um slíkt eftir öðrum leiðum, þurfi það að 
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taka afstöðu til þess hvort skylda sé að grípa inn í með þeim stjórntækjum sem það hefur yfir 

að ráða. Þessi stjórntæki eru fyrst og fremst verkskipulagsvald og stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir ráðherra, sem fjallað hefur verið um að framan. Um skyldu til að beita þeim 

er ýmist kveðið á um í lögum, eða þá að leiða má þær af grundvallarreglum 

stjórnskipunarinnar eða stjórnsýsluvenjum, eins og fjallað var um í kafla 5.3. Þá segir 

umboðsmaður að líta þurfi til lagafyrirmæla, sem gilda um málefnið, og að ráðherra kunni að 

vera fengnar stjórnunarheimildir samkvæmt þeim. Hér er því ljóst að upplýsingar sem 

ráðherra eða ráðuneyti hans býr yfir, eru lykilþáttur í að afmarka hvenær skylda til athafna 

myndast. Vísast því til kafla 5.2.2 um skyldu ráðherra til að leita sér upplýsinga hjá 

undirmönnum og -stofnunum sínum um öll mikilvægustu mál málefnasviðs síns. Þá eru 

stjórnunarheimildir ráðherra breytilegar eftir aðstæðum hverju sinni og verður að ganga út frá 

því að skylda til athafna sé í samræmi við það. 

Fram kemur í álitinu að skylda ráðherra til að bregðast við sé fyrir hendi í a.m.k. þremur 

tilvikum. Í fyrsta lagi ef athafnaleysi ráðherra myndi annars leiða til refsiábyrgðar skv. rábl. Í 

öðru lagi á grundvelli yfirstjórnunarheimilda ef samskiptaörðugleikar eru það miklir að 

undirstofnun getur ekki sinnt þeim verkefnum sem henni eru falin að lögum. Í þriðja lagi ef 

það ástand hefur skapast að innra skipulag undirstofnunar og málsmeðferð hjá henni eru ekki 

með þeim hætti sem áskilið er í lögum. Er þessi skilningur umboðsmanns í samræmi við það 

sem áður hefur verið sagt um lagagrundvöll athafnaskyldna ráðherra, sbr. einkum kafla 5.3.  

Í álitinu koma fram frekari vísbendingar um hvert sé inntak athafnaskyldna ráðherra, þ.e. 

um skyldu hans til að grípa inn í með raunhæfum og virkum hætti. Hér ber helst að nefna 

hvers eðlis sá annmarki er, sem er á starfsemi stofnunar, t.d. hvort um viðvarandi ástand er að 

ræða eða afmörkuð tilvik. Virðist þannig gefið í skyn að ef einungis er um að ræða afmarkað 

tilvik, sem ekki á sér fordæmi og er ólíklegra til að endurtaka sig, er nægjanlegt að bíða og sjá 

hvort þetta tiltekna mál rati inn á borð ráðuneytis. Það gæti t.d. gerst fyrir tilstilli aðila máls 

eða þeirrar stofnunar sem um ræðir. Athafnaskylda ráðherra felst því í að meta hvort slíkum 

tilvikum sé ætlaður tiltekinn farvegur að lögum. Er með því átt við sérstök lögbundin úrræði, 

eins og heimild starfsmanns eða borgara til að kæra til þess stjórnvalds, sem fer með 

málaflokkinn, eða æðra stjórnvalds, eða að önnur úrræði standi honum til boða. Ráðherra ber 

því ábyrgð á því að sú vernd, sem ákvæði kveður á um, sé raunhæf og virk. Ef um viðvarandi 

ástand er hins vegar að ræða, sem er í andstöðu við lög, verður að ganga út frá því að á 

ráðherra hvíli skylda til að gera virkar ráðstafanir til að koma starfsemi stofnunarinnar í 

lögmætt horf. Þetta skal gert þegar það er ljóst, að mati ráðuneytis, að aðgerðir forstöðumanns 

stofnunar hafa ekki náð tilætluðum árangri.  
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 Í áliti UA 17. nóvember 2010 í máli nr. 5347/2008 (innflutningur á eggjum) tók 

umboðsmaður til skoðunar kvörtun A ehf. sem sneri að drætti af hálfu sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytisins á afgreiðslu leyfis til innflutnings á eggjum. Umsóknin barst 

ráðuneytinu 18. feb. 2008. Vegna skyldu til álitsumleitunar var bréf sent til Matvælastofnunar 

2. apríl 2008, en ekkert svar barst. Ítrekun var send með bréfi 23. júní 2008 og annað bréf 14. 

desember 2009, þar sem farið var fram á umsögn. Í upphafi umfjöllunar um yfirstjórnunar- og 

eftirlitsheimildir í álitinu, er vísað til álits um einelti frá 7. júlí 2009, sem reifað hefur verið að 

ofan, hvað varðar stöðu, vald og lagalega ábyrgð ráðherra. Þá segir jafnframt í álitinu: 
 

Augljóst er að óviðunandi er að umsagnaraðili geti með athafnaleysi sínu komið með þessum 
hætti í veg fyrir að stjórnvald afgreiði mál. [...] Þegar um aðstæður sem þessar er að ræða í 
samskiptum ráðherra og undirstofnunar verður samkvæmt þessu að horfa til þess hvort ráðherra 
hafi nýtt yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir sínar til að knýja undirstofnunina til að sinna skyldu 
sinni til að veita hina lögboðnu umsögn.  
 
Með vísan til framangreinds skapaðist í þessu máli sú skylda hjá sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðherra að hlutast til um að Matvælastofnun veitti umrædda umsögn þannig að 
ráðuneytinu væri fært að afgreiða umsóknina. Að mínu áliti var því, í ljósi þeirra skyldna sem 
hvíla á ráðuneytinu á grundvelli yfirstjórnunar- og eftirlitsheimilda þess gagnvart 
Matvælastofnun, ekki nægilegt að ráðuneytið léti við það sitja að senda þriðja bréfið til 
stofnunarinnar, dags. 14. desember 2009, þar sem ítrekað var eftir beiðni um umsögn hennar, 
tæpu einu og hálfu ári eftir að annað bréfið var ritað sem var 23. júní 2008, og gera ekki frekari 
ráðstafanir þegar því erindi ráðuneytisins var ekki sinnt af hálfu Matvælastofnunar. Þar sem þá 
var þegar orðinn verulegur dráttur á því að Matvælastofnun brygðist við umsagnarbeiðni 
ráðuneytisins bar ráðherra að taka afstöðu til þess á grundvelli yfirstjórnunar- og 
eftirlitsheimilda sinna hvort setja ætti stofnuninni lokafrest, sbr. 2. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga, til 
að skila umsögn í málinu og jafnframt að taka þá fram að yrði umsögn ekki skilað að þeim tíma 
liðnum kæmi til greina að ráðuneytið beitti heimildum sínum, m.a. á grundvelli laga nr. 70/1996, 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, gagnvart forstöðumanni stofnunarinnar. 
Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem æðra stjórnvald og yfirstjórnandi málaflokksins gat 
þannig ekki látið hjá líða að gera virkar ráðstafanir til að koma þessum þætti í starfsemi lægra 
setts stjórnvalds, Matvælastofnunar, í lögmætt horf. 

 
 Álit þetta staðfestir fyrst og fremst þau sjónarmið, sem umboðsmaður hafði teflt fram í 

eineltisáliti sínu frá 7. júlí 2009. Þá má einnig nefna að umboðsmaður tók sérstaklega til 

skoðunar hvort Matvælastofnun væri sjálfstætt stjórnvald eða ekki. Niðurstaðan var sú að slíkt 

yrði ekki leitt af lögum. Taldist hún því lægra sett gagnvart ráðherra. Segir svo: „Af því leiðir 

að framangreind lagasjónarmið um yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra eiga við í máli 

þessu.“ Því má vera ljóst að umboðsmaður telur að ofangreind sjónarmið um inntak 

athafnaskyldna ráðherra, sem lesa má úr þessum tveimur álitum, gilda ekki, eða a.m.k. 

takmarkað, gagnvart sjálfstæðum stjórnvöldum. Þetta er í samræmi við það sem fram kom í 

kafla 4.5 um takmarkanir á stjórnunarheimildum ráðherra. 
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 Ráðherra getur borið ábyrgð á athafnaleysi lægra settra stofnana á málefnasviði sínu og 

verður þá að líta til þess hvort hann hafi beitt stjórntækjum sínum til hins ítrasta til að knýja 

stjórnvaldið til athafna. Í þessu máli hafði athafnaleysi undirstofnunar valdið því að óeðlilegar 

tafir urðu á afgreiðslu máls og telur umboðsmaður að undirliggjandi hagsmunir í málinu séu 

af þeim toga, að ráðuneytinu bar að grípa til raunhæfra og virkra úrræða. Dugði ekki að senda 

ítrekunarbréf, enda hafði sá háttur ekki reynst árangursríkur. Bar ráðherra því að grípa til 

róttækari aðgerða sem honum voru heimilar, s.s. með lagastoð í 2. mgr. 9. gr. ssl., og 

jafnframt að hóta því að stjórnsýsluviðurlögum yrði ella beitt gagnvart forstöðumanni 

stofnunarinnar á grundvelli stml.335 

 

5.4.2.3 Inntaki athafnaskyldna lýst í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 

Með lögum um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra 

atburða nr. 142/2008, fól Alþingi sérstakri rannsóknarnefnd það hlutverk sem leiðir af heiti 

laganna. Hlutverk nefndarinnar, samkvæmt hennar skilningi á 1. gr. laganna, var að taka 

afstöðu til þess hvort á hafi skort að tilteknir einstaklingar, þar á meðal ráðherrar, gerðu 

nægjanlegar ráðstafanir til að bregðast við aðsteðjandi hættu á fjármálaáfalli. Var það gert í 

samræmi við þær staðreyndir sem gagnaöflun nefndarinnar leiddi í ljós. Ályktanir 

nefndarinnar byggðu þannig á greiningu á þeirri atburðarás sem rannsóknin leiddi í ljós, 

innbyrðis samhengi atvika, og mati á fyrirliggjandi upplýsingum sem sýnt þótti að hafi verið 

tiltækar á hverjum tíma um stöðu og horfur á íslenskum fjármálamarkaði og í íslensku 

efnahagslífi almennt.336 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. skyldi nefndin þannig leggja mat á hvort 

m.a. ráðherrar hefðu gerst sekir um „mistök“ eða „vanrækslu“ í skilningi laganna. Nánar 

verður vikið að inntaki þessara hugtaka hér á eftir og þýðingu þeirra fyrir niðurstöðurnar. 

Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, nánar tiltekið kafla 21.5.4, er fjallað um viðbrögð 

og frumkvæði forsætis-, fjármála- og viðskiptaráðherra í tilefni af alvarlegum upplýsingum 

um stöðu bankanna og horfur í íslensku efnahagslífi. Nefndin víkur þó jafnframt að hlutverki 

og stöðu þáverandi utanríkisráðherra, Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, sem jafnframt var 

                                                
335 Hér má ennfremur hafa til hliðsjónar álit UA 31. mars 2010 í máli nr. 5858/2009 (ráðning læknanema). Í 
málinu hafði A kvartað til umboðsmanns vegna tilhögunar á ráðningu læknanema til opinberra 
heilbrigðisstofnana. A hafði áður leitað til heilbrigðisráðuneytisins og af svarbréfi ráðuneytisins til 
umboðsmanns mátti draga þá ályktun að ráðuneytið teldi tilhögun við ráðningu læknanema ekki standast lög og 
hefðu sent heilbrigðisstofnunum bréf sökum þess. Þá sagði umboðsmaður: „Ég legg jafnframt þann skilning í 
svarbréfið að heilbrigðisráðuneytið muni bregðast við á grundvelli yfirstjórnunar- og eftirlitsheimilda sinna, sjá 
þar til hliðsjónar álit mitt frá 7. júlí 2009 í máli nr. 5718/2009, ef upplýsingar koma fram um að 
heilbrigðisstofnanir hafi, þrátt fyrir áðurnefnt bréf ráðuneytisins til heilbrigðisstofnana, haldið áfram ráðningum 
á grundvelli umrædds fyrirkomulags.“ 
336 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 288. 
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oddviti annars stjórnarflokksins. Þáttur hennar í aðgerðum stjórnvalda var að mati 

nefndarinnar byggð á þessari pólitísku stöðu en ekki á stjórnskipulegri stöðu hennar sem 

ráðherra, enda heyrðu fjármálastarfsemi ríkisins og eftirlit með henni ekki undir málefnasvið 

hennar sem utanríkisráðherra. Störf hennar hafi því ekki getað komið til skoðunar 

nefndarinnar á mistökum eða vanrækslu í skilningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008.337 Rétt er 

að taka fram að í skýrslunni er vikið að stöðu ráðherra sem æðstu embættismanna stigskiptrar 

stjórnsýslu og sambærileg sjónarmið reifuð um stjórnunar- og eftirlitsheimildir og gert hefur 

verið hér á undan.338 Var því litið til stöðu ráðherra í stjórnkerfi ríkisins og málefnaviðs þeirra 

skv. lögum, við mat á því hvaða upplýsingar eða aðstæður ráðherrum hafi mátt vera kunnugt 

um og hvaða frumkvæðisaðgerða þeir hafi átt að grípa til. Þá segir í skýrslunni: 
 

Á grundvelli þeirrar stöðu telur rannsóknarnefnd að ætlast megi til þess að einstökum ráðherrum 
hafi verið kunn eða mátt vera kunn staða og framvinda mála á málefnasviðum sem þeir fóru 
með yfirstjórn á. Rannsóknarnefndin tekur þá nánar fram að hún telur að ganga verði út frá því 
að á ráðherra og viðkomandi ráðuneyti hvíli sú skylda að stjórnlögum að hafa almennt eftirlit 
með því hver sé í stórum dráttum framvinda í þeim málefnum sem heyra undir ráðuneytið. Slíkt 
er forsenda þess að þessir aðilar geti tekið afstöðu til þess hvort tilefni sé til afskipta af hálfu 
ráðuneytisins á grundvelli gildandi lagareglna og eftir atvikum að hafa frumkvæði að 
tillögugerð um breytingar á lögum og/eða umfjöllun um málið á vettvangi ríkisstjórnar sem 
mikilvægs stjórnarmálefnis, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands og 
ákvæði 17. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.339 (Áh. höf.) 

 
 Þessu til viðbótar leit nefndin til sérstakra atvika, s.s. funda eða samráðs við önnur 

stjórnvöld eða erlenda aðila og upplýsingar sem þar komu fram. Jafnframt var sérstaklega 

tekið mið af starfi samráðshóps stjórnvalda um fjármálastöðugleika og þeirra upplýsinga, sem 

komu fram á þeim vettvangi, en öll ráðuneytin þrjú, sem til skoðunar voru, áttu fulltrúa í þeim 

hópi. Fulltrúar þessir voru ráðuneytisstjórar í framangreindum ráðuneytum og tók nefndin því 

til skoðunar skyldur þeirra til að veita ráðherra upplýsingar. Þá var þessum aðilum jafnframt 

veittur kostur á því að skýra frá því hvernig staðið hefði verið að upplýsingamiðlun vegna 

starfa samráðshópsins. Af þeim svörum mátti sjá að ráðherrarnir þrír töldu sig hafa fengið 

nægjanlegar upplýsingar í formi munnlegra frásagna ráðuneytisstjóranna til að gera sér ljóst 

að hvaða verkefnum samráðshópurinn vann á hverjum tíma. Rannsóknarnefndin telur að á 

grundvelli þessa hefðu ráðherrarnir átt að hafa frumkvæði að frekari upplýsingaöflun eða 

koma sjálfir að þeim verkefnum sem samráðshópurinn vann að. Ráðuneytisstjórarnir hafi því 

uppfyllt upplýsingaskyldur sínar gagnvart ráðherrum, en pottur hafi verið brotinn hvað varðar 

                                                
337 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 291. 
338 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 294. 
339 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 292-293. 
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skyldur ráðherra til að afla sér frekari upplýsinga, telji hann sig ekki geta tekið ákvarðanir um 

stefnumarkandi mál.340 

 Í kjölfarið beinist skoðun rannsóknarnefndarinnar í fyrsta lagi að því hvernig ráðherrarnir 

þrír brugðust við alvarlegum upplýsingum um stöðu og horfur í íslensku efnahagslífi. Er þar 

sérstaklega horft til áðurnefnds samráðshóps stjórnvalda. Í öðru lagi telur nefndin til þrjú 

atriði sem hún telur að ráðherrarnir hafi vanrækt í ljósi þeirra upplýsinga sem þeir réðu yfir 

eða áttu að afla sér. Atriðin eru skortur á heildstæðri greiningu á fjárhagslegri áhættu ríkisins 

vegna starfsemi bankanna, frumkvæði ráðherra að aðgerðum til að draga úr stærð 

bankakerfisins og að lokum eftirfylgni og frumkvæði til að stuðla að flutningi Icesave-

reikninga Landsbankans yfir í dótturfélag bankans. 

 Ef skoðaðar eru þær upplýsingar, sem forsætis-, fjármála- og viðskiptaráðherra fengu, ber 

fyrst að nefna fund forsætis-, fjármála- og utanríkisráðherra með bankastjórn Seðlabankans 

þann 7. febrúar 2008. Viðskiptaráðherra var kynnt fundarefnið 11. febrúar. 

Rannsóknarnefndin taldi að bæði form og efni þeirra upplýsinga, sem þar komu fram, hefði 

mátt kalla á sértækar aðgerðir stjórnvalda. Verður þannig að líta til þess að Seðlabankinn 

óskaði með stuttum fyrirvara eftir fundi með ráðherrunum til að koma á framfæri 

upplýsingum strax eftir að þær höfðu borist. Þá voru upplýsingarnar að inntaki alvarlegar um 

ástand og horfur íslensku bankanna, sem og íslensks efnahagslífs í heild sinni. Jafnframt hafði 

þýðingu að ráðherrarnir höfðu ekki áður fengið samandregnar jafn-alvarlegar upplýsingar og 

á þessum fundi.341 Ennfremur segir í skýrslunni: 
 

[E]r það mat rannsóknarnefndar Alþingis að með tilliti til þeirra almannahagsmuna sem 
ráðherrum var falið að gæta verði að líta svo á að hin hlutfallslega ofurstærð íslenska 
bankakerfisins í íslensku hagkerfi, og tilheyrandi áhætta fyrir íslenskt efnahagslíf í heild sinni ef 
bankarnir lentu í vanda, hafi verið sérstaklega brýn hætta við þær aðstæður sem blöstu við 
ráðherrum á þessum tíma. Samkvæmt stöðu og hlutverki ráðherra bar þeim því skylda til þess, 
ef með þurfti framar tilliti til eiginhagsmuna þeirra einkafyrirtækja sem um var að ræða, að 
grípa til sérstakra aðgerða til að stuðla að því að þessir almannahagsmunir væru tryggðir eins 
og framast var kostur. Þegar hér var komið sögu var verkefni stjórnvalda ekki síst að lágmarka 
tjón sem gæti hlotist af yfirvofandi fjármálaáfalli.342 (Áh. höf.)  

 
 Að þessu sögðu fer nefndin yfir þau úrræði sem ráðherrar töldu að gripið hefði verið til í 

ljósi ofangreindra upplýsinga. Niðurstaða nefndarinnar er í stuttu máli sú, að þær aðgerðir 

sem gripið var til, hefðu verið ómarkvissar og almennar og ekki til þess fallnar að mæta þeirri 

                                                
340 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 294. 
341 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 297. 
342 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 297. 
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bráðu hættu sem steðjaði að íslensku efnahagslífi.343 Af ofangreindri tilvitnun í skýrslu 

rannsóknarnefndarinnar er ljóst að þar er gengið út frá því að ráðherrum sé, stöðu sinnar 

vegna, falið að gæta að almannahagsmunum. Ráðherrum beri jafnframt skylda til að beita 

með raunverulegum og virkum hætti þeim stjórntækjum, sem þeir hafa yfir að ráða, til 

verndar þessum hagsmunum. Viðbrögð og frumkvæði ráðherra voru einnig skoðuð með 

hliðsjón af starfi áðurnefnds samstarfshóps. Nefndin vísar til þess að ráðherrarnir sjálfir, sem 

áttu fulltrúa í hópnum, hafi borið því við að þeim hefðu borist nægar upplýsingar um verkefni 

hópsins hverju sinni. Samkvæmt því var það endanlega á ábyrgð ráðherra að sýna frumkvæði 

til þess að bregðast við upplýsingum, sem fram komu á hjá hópnum, eða óska ella skýrari 

upplýsinga frá fulltrúum sínum í hópnum. Jafnframt var í verkahring ráðherra að móta starf 

hópsins gegnum fulltrúa sína og bregðast þá eftir atvikum við vanköntum sem upp komu í því 

starfi. Samráðshópurinn var stofnaður með samkomulagi ráðuneytanna þriggja og 

Seðlabankans og Fjármálaeftirlitsins, en staða hópsins og hlutverk var á nokkru reiki. Með því 

að stofna slíkan samráðshóp framseldu stjórnvöld hins vegar ekki neinar skyldur eða völd í 

lagalegum skilningi. Þessar skyldur hvíldu því eftir sem áður á framangreindum stjórnvöldum, 

þar með talið forsætis-, fjármála- og viðskiptaráðuneytinu. Ráðherrum, sem stýrðu 

ráðuneytunum, bar þannig sérstök skylda til að tryggja að ráðstöfun sem þessi, þ.e. að leggja 

verkefni til ólögbundins samráðshóps, kæmi ekki niður á markvissri vinnu við verkefnin.344 

Hér virðist því ekki gengið út frá því að valdframsal hafi átt sér stað, heldur hafi hópurinn 

fremur verið til ráðgjafar þeim stjórnvöldum sem fóru með þessi verkefni og valdheimildir 

tengdar þeim. Er það í samræmi við hlutverk hópsins samkvæmt samkomulagi um stofnun 

hans. Hins vegar er ljóst, einkum af umfjöllun um verkskipulagsvald hér að framan, að 

ráðherra getur almennt framselt þær skyldur og verkefni, sem á honum hvíla, til lægra settra 

stjórnvalda eða starfsmanna ráðuneytis síns. Þá vaknar vitanlega upp eftirlitsskylda með því 

að verkefnin séu starfrækt markvisst, en ella skylda ráðherra til að grípa inn í og beita 

stjórnunarheimildum sínum, s.s. með því að taka verkefni til sín og leysa það sjálfur. 

 Vegna þeirra upplýsinga, sem ráðherrarnir þrír fengu samkvæmt því sem sagt hefur verið 

hér á undan, mátti þeim vera ljós þörfin á því að þeir hefðu frumkvæði að því að unnin yrði 

greining á fjárhagslegri áhættu íslenska ríkisins og ríkissjóðs vegna starfsemi íslensku 

bankanna hér á landi og erlendis, eða einstakra þátta í starfsemi þeirra. Ljóst var að hvorki 

voru gerðar úttektir né var með öðrum hætti metin hugsanleg fjárhagsleg áhætta ríkisins og 

ríkissjóðs vegna starfsemi bankanna eða áhætta vegna aukinna skuldbindinga Tryggingasjóðs 
                                                
343 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 298-300. 
344 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 301. 
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innstæðueigenda og fjárfesta.345 Þá kemur einnig fram áhugavert innlegg í umræðunni um 

inntak athafnaskyldna: 
 

Rannsóknarnefndin telur að ætlast hafi mátt til þess að þeir ráðherrar sem tjáðu sig út á við um 
stuðning ríkisstjórnar við bankana, óháð nánara orðalagi slíkra yfirlýsinga og markmiðum með 
þeim, gerðu það á traustum grundvelli sem að lágmarki byggði á rökstuddu mati á getu 
ríkisvaldsins til að styðja bankana og nánari forsendum sem slíkur stuðningur væri þá háður. Að 
mati rannsóknarnefndar skiptir hér ekki máli hver skilningur markaðsaðila almennt var eða 
hefði getað verið á slíkum yfirlýsingum enda lúta athugasemdir nefndarinnar hér ekki að slíkum 
viðbrögðum, sem ekkert verður fullyrt um, heldur að faglegum vinnubrögðum sem ætlast má til 
að stjórnvöld viðhafi almennt séð og sér í lagi við þær alvarlegu og tvísýnu aðstæður sem hér 
um ræddi.346 (Áh. höf.) 

 
 Hér virðist rannsóknarnefndin finna að þeim yfirlýsingum sem stjórnvöld, einkum 

áðurnefndir ráðherra, létu frá sér um stuðning ríkissjóðs við bankana. Er gerð krafa um að 

slíkar yfirlýsingar séu byggðar á traustum grunni, þ.e. að hægt sé að standa við þau orð, en að 

þau séu ekki innihaldslaus tilraun til að mæra íslenska bankakerfið. Felst þessi skylda til að 

gefa frá sér rökstuddar og sannar yfirlýsingar í þeim faglegu vinnubrögðum sem ætlast má til 

að stjórnvöld viðhafi almennt. Þessi ályktun rannsóknarnefndarinnar er áhugaverð í ljósi þess 

tvíþætta hlutverks, sem viðurkennt er að ráðherrar fara með, þ.e. sem æðstu handahafar 

framkvæmdarvalds og yfirmenn stjórnsýslunnar annars vegar og sem stjórnmálamenn er 

gegna pólitísku stefnumótunarhlutverki hins vegar.347 Yfirlýsingar þær, sem ráðherrar létu frá 

sér, eiga margt sameiginlegt með yfirlýsingu, sem ráðherra lét falla um verkfall 

flugumferðarstjóra, og kom fram í áliti umboðsmannns sem reifað var í kafla 2.5.3. Þar benti 

umboðsmaður m.a. á að hvaða stefnu sé fylgt og hvaða leiðir ráðherra velur að fara sé háð 

pólitísku mati hans og þeim stuðningi sem hann og ríkisstjórn telja sig hafa á Alþingi. Í því 

tilviki, sem hér um ræðir, er ljóst að yfirlýsingar ráðherra gátu einar sér haft áhrif á stöðu 

efnahagsmála á þeim tíma. Stuðningur ríkisstjórnarinnar við bankanna hlýtur að einhverju 

leyti að vera pólitísk stefna hennar óháð hlutverki ráðherra sem æðstu yfirmanna 

stjórnsýslunnar. Engu að síður gerir rannsóknarnefndin þær kröfur til ráðherra að þeir viðhaldi 

faglegum vinnubrögðum í samræmi við stöðu sína, einkum vegna þeirra gríðarlegu hagsmuna 

sem voru undirliggjandi við framangreindar aðstæður.  

 Rannsóknarnefndin finnur ráðherrunum þremur það einnig til vanrækslu að hafa ekki haft 

frumkvæði að því að draga úr stærð bankakerfsins. Í skýrslunni var sérstaklega tekið fram að 
                                                
345 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 303. 
346 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 304. 
347 Sbr. einkum UA 21. febrúar í máli nr. 3409/2002 (verkfall flugumferðarstjórar), þar sem umboðsmaður taldi 
að þegar ráðherra hafði látið út úr sér í fjölmiðlum að hugsanlega þyrfti að setja lögbann á verkfall 
flugumferðarstjóra, gegndi hann hlutverki sínu sem stjórnmálamaður en ekki yfirmaður þess stjórnsýslusviðs 
sem flugsamgöngur féllu undir. Álitið er nánar reifað í kafla 2.5.3. 
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loforð um slíkar aðgerðir voru þó skilyrði gjaldeyrisskiptasamnings við hin Norðurlöndin 

vorið 2008 og að undir þau skilyrði hefðu stjórnvöld gengist. Athugun rannsóknarnefndar 

leiddi ekki í ljós sérstök viðbrögð eða frumkvæði af hálfu stjórnvalda að þessu leyti.348 Taldi 

nefndin að ekki yrði komist hjá að líta til þeirra þátta í opinberri stefnu ríkisstjórnarinnar í 

málefnum bankanna. Í maí 2007 var það m.a. stefna hennar að fjármálastarfsemi gæti áfram 

vaxið hér á landi og sótt inn á ný svið í samkeppni við önnur markaðssvæði. Þessari stefnu 

ríkisstjórnarinnar var ekki breytt opinberlega fyrir fall bankanna í október 2008 og ekki vikið 

frá henni með neinum formlegum hætti. Þetta telur nefndin afar gagnrýnivert, enda var 

einungis rúmt ár liðið frá því að bankarnir höfðu nánast komist í þrot í „minni-

krísunni“ 2006.349 Fer hér ekki milli mála að rannsóknarnefndin telur pólitíska stefnumörkun 

ríkisstjórnarinnar óábyrga og skaðlega almannahagsmunum og átelur ráðherrana þrjá fyrir að 

hafa ekki vikið frá þeirri stefnu í ljósi hinna alvarlegu upplýsinga um efnahagskerfið sem þeir 

bjuggu yfir. Um aðgerðarleysi, er varðar þann þátt að minnka bankakerfið, viðurkennir 

nefndin að slíkt verkefni hafi verið mjög umfangsmikið, erfitt hefði verið að ganga alla leið 

og líklega of seint í ársbyrjun 2008. Þá segir að „hvað sem því leið hvort stjórnvöldum hefði 

verið rétt að ganga alla leið í þessum efnum verður einnig að horfa til þess að á þeirra 

vettvangi virðast þessir valkostir jafnvel ekki hafa verið formlega kannaðir eða mótaðir 

nánar.“350 Þessi orð verða ekki skilin öðruvísi en svo að það kunni að hafa áhrif við mat á 

athafnaleysi ráðherra, hvort tilteknar aðgerðir hafi verið ræddar, s.s. á vettvangi ríkisstjórnar, 

eða hvort aðgerðir hafi ekki einu sinni komið til umræðu.  

Af framangreindu virðist rannsóknarnefndin telja að skýra megi athafnaleysi stjórnvalda 

og ráðherranna þriggja að hluta til með þeirri pólitísku stefnumörkun sem ríkisstjórnin hafði 

sett sér við myndun hennar vorið 2007. Þar sem stækkun og efling íslenska bankakerfisins 

hafi verið eitt af markmiðum stjórnarsáttmálans, hafi ráðherrar verið tregari til en ella, að 

bregðast við efnahagsvandanum með róttækum aðgerðum sem gengu þvert á þessa stefnu, þ.e. 

að minnka bankakerfið. Ljóst er að játa verður ráðherrum nokkuð rúmt svigrúm til að 

framkvæma þá pólitísku stefnumörkun, sem þeim er ætlað að gera sem stjórnmálamönnum, 

og grundvölluð er á umboði þeirra frá Alþingi. Slíkt verður þó alltaf að gerast innan ramma 

laga, sbr. lögmætisreglu stjórnsýsluréttar. Þegar ráðherrunum þremur, sem fjallað er um í 

skýrslu rannsóknarnefndarinnar, varð ljós eða mátti verða ljós sú alvarlega staða sem uppi var 

í íslensku efnahagslífi í ársbyrjun 2008, vaknaði skylda hjá þeim, sem æðstu handhöfum 

                                                
348 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 305. 
349 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 307. 
350 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 309. 
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framkvæmdarvalds og yfirmönnum stjórnsýslunnar, til að bregðast við til verndar 

almannahagsmunum. Gat þá almenn pólitísk stefnumörkun ríkisstjórnar þeirra ekki komið í 

veg fyrir aðgerðir hvað þetta varðaði. Stafar það fyrst og fremst af þeirri stöðu, sem þeir einir 

voru í, og byggðist á þeim upplýsingum og valdheimildum sem þeir höfðu umfram aðra, 

hvort sem það voru samráðherrar í ríkisstjórn, eða löggjafinn, sem þeir sóttu pólitískt umboð 

sitt til. Af þeim sökum verður því haldið fram hér, að hefðu ráðherrarnir komið þessum 

upplýsingum til Alþingis og lagt þá stjórnmálalegu skoðun sína í dóm þingins, að þeir teldu 

ekki rétt að aðhafast þrátt fyrir framkomnar upplýsingar, hefðu þeir axlað ábyrgð sína að 

verulegu leyti. 

Að lokum fann rannsóknarnefndin að því að skort hefði eftirfylgni og frumkvæði til að 

stuðla að flutningi Icesave reikninga Landsbankans yfir í dótturfélag bankans. Þrátt fyrir 

umræður um slíkan flutning og að upplýsingar hefðu verið á borðum stjórnvalda frá ársbyrjun 

2008, fann rannsóknarnefndin ekki nein skjöl, gögn eða ótvíræðar upplýsingar í skýrslutökum, 

sem gætu orðið til þess að varpa ljósi á það hvort og að hvaða marki íslensk stjórnvöld lögðu 

á þessum tíma að Landsbankanum að fara þessa leið. Þá var ekki að sjá að ráðherrarnir þrír 

hefðu kallað eftir upplýsingum frá Seðlabankanum eða Fjármálaeftirlitinu eða að þessar 

stofnanir kölluðu eftir upplýsingum frá Landsbankanum um áform þess efnis. Slíkar 

upplýsingar voru þó nauðsynlegar til að stjórnvöld gætu metið hvort inngripa væri þörf af 

þeirra hálfu.351 Síðan segir í skýrslunni: 
 

Í þessu ferli verður ekki séð að ríkisstjórnin og íslensk eftirlitsstjórnvöld hafi samhæft viðbrögð 
með sérstökum aðgerðum eða áætlunum um að greiða fyrir flutningi Icesave reikninganna. Þá 
var heldur ekki tekið af skarið um það hvaða aðili eða aðilar innan íslenska stjórnkerfisins ættu 
að hafa forgöngu um að þrýsta á lausn málsins eða tilteknum starfsmanni eða starfsmönnum 
falið að vinna sérstaklega að málinu. Raunar er það svo að við skýrslutökur fyrir nefndinni kom 
ítrekað fram í svörum ráðherra og stjórnenda ráðuneytanna, Fjármálaeftirlitsins og 
Seðlabankans að þeir teldu að það hefði ekki verið í verkahring sinnar stofnunar heldur 
annarra að þrýsta á um þetta eða hafa forgöngu í málinu.352 (Áh. höf.) 

 
 Hér er enn og aftur staðfest að það felst í athafnaskyldum ráðherra að skipuleggja 

stjórnsýsluna, láta hana virka hnökralaust og ná til allra þeirra málefnasviða sem undir hann 

heyra. Skortur á samhæfingu stjórnvalda, einnig þeirra sem sjálfstæð eru, er á ábyrgð þess 

ráðherra sem settur er yfir málefnasviðið. Skarist málefnasvið ráðherra, ber forsætisráðherra 

hins vegar ábyrgð á samhæfingu þar á milli, eins og vikið hefur verið að áður. Skáletraða 

                                                
351 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 309-310. 
352 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 310. 
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setningin í tilvitnuðum texta er að vissu leyti kjarni þess vanda, sem stjórnkerfið bjó við, og 

lýsir þeim hugsunarhætti sem þar réði ríkjum.  

 Að þeim atriðum virtum, sem greinir hér að ofan, dró nefndin saman þau sjónarmið, fyrir 

hvern ráðherra um sig, sem telja mátti honum til vanrækslu eða mistaka. Geir H. Haarde, 

þáverandi forsætisráðherra, fór stöðu sinnar vegna með hagstjórn í landinu almennt og bar 

því meginábyrgð á efnahagslegum stöðugleika innan ríkisstjórnarinnar. Þá segir í skýrslunni 

að forsætisráðherra fari með tilteknar skyldur vegna fyrirsvars og almennrar verkstjórnar í 

störfum ríkisstjórnarinnar. Undir hann heyrðu málefni Seðlabankans á þessum tíma og fór 

upplýsingagjöf milli bankans og ríkisstjórnarinnar því aðallega gegnum forsætisráðherra. Þá 

taldi nefndin óhjákvæmilegt að líta til þess að fulltrúi forsætisráðherra stýrði starfi títtnefnds 

samráðshóps. Hafi það því verið á ábyrgð forsætisráðherra, umfram önnur stjórnvöld, að gera 

störf hópsins markvissari, og ef til vill hafa áhrif á þær áherslur, sem þar var unnið eftir, eða 

sýna í hið minnsta frumkvæði í þeim efnum.353 Þá segir í skýrslunni: 

 
Að virtu því sem rakið var í kafla 21.5.4.2 er það niðurstaða rannsóknarnefndar Alþingis að 
hinar alvarlegu upplýsingar um stöðu og horfur í málefnum íslensku bankanna og um leið í 
íslensku efnahagslífi, sem urðu Geir H. Haarde forsætisráðherra tiltækar fyrstu mánuði ársins 
2008, hafi gefið honum fullt tilefni til að hafa frumkvæði að því samkvæmt stöðu sinni og 
hlutverki sem forsætisráðherra að ríkisvaldið brygðist við þeim með sérstökum aðgerðum, [sem 
reifaðar eru að ofan.] Að minnsta kosti verður talið að forsætisráðherra hafi við þessar aðstæður 
borið að kalla eftir frekari gögnum og upplýsingum og eftir atvikum tillögum um hvort nauðsyn 
væri á sérstökum aðgerðum frá þeim stofnunum og stjórnvöldum sem staða hans sem 
forsætisráðherra gerði honum kleift að leita til í þeim efnum, sbr. einkum Seðlabanka Íslands.354 
(Áh. höf.) 

 
 Að þessu virtu var það niðurstaða rannsóknarnefndarinnar að forsætisráðherra hafi í 

aðdraganda falls íslensku bankanna ekki gripið til viðhlítandi ráðstafana, sem ætlast hefði 

mátt af honum sökum stöðu hans, valdheimilda og athafnaskyldna. Nefndin taldi því að með 

athafnaleysi sínu, hafi Geir H. Haarde látið hjá líða að bregðast við yfirvofandi hættu á 

viðeigandi hátt, sem telja mátti honum til vanræsklu í skilningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 

142/2008. 355 

 Í aðdraganda falls íslensku bankanna fór Árni M. Mathiesen, þáverandi fjármálaráðherra, 

stöðu sinnar vegna með mál, er vörðuðu fjármál ríkisins, svo fremi sem þau höfðu ekki verið 

falin öðrum, og mat á þróun og horfum í efnahagsmálum. Þá sat fulltrúi hans í samráðshópi 

stjórnvalda um fjármálastöðugleika. Líkt og í tilviki Geirs, taldi rannsóknarnefndin að þær 

upplýsingar sem Árni hafði yfir að ráða í ársbyrjun 2008, bæru með sér tilefni til frumkvæðis 
                                                
353 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 312-313. 
354 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 313. 
355 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 314. 
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af hans hálfu. Átti nefndin þá einkum við þær stjórnskipulegu heimildir, sem fjármálaráðherra 

naut sjálfur sem ráðherra, sbr. 1. mgr. 2. gr. þág. stjrl. nr. 73/1969 og ákvæði 17. gr. 

stjórnarskrárinnar. Einnig þyrfti að hafa í huga möguleika fjármálaráðherra til að stuðla að því 

að aðrir ráðherrar á málefnasviðum, sem hér skiptu máli, gripu til aðgerða á grundvelli sömu 

heimilda. Taldi nefndin því að Árni hefði, líkt og Geir, sýnt af sér vanrækslu í skilningi 1. mgr. 

1. gr. laga nr. 142/2008.356 

 Á því tímabili sem um ræðir var Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra. Hann fór því 

stöðu sinnar vegna með málefni er vörðuðu fjármálamarkað og þar með málefni íslensku 

bankanna. Þá átti ráðuneyti hans aðild að samráðshópi um fjármálastöðugleika. 

Rannsóknarnefndin telur að viðskiptaráðherra hafi í störfum sínum borið að hafa almennt 

eftirlit með framvindu mála í stórum dráttum á málefnasviði sínu, þrátt fyrir að þar störfuðu 

sjálfstæðar ríkisstofnanir. Slíkt eftirlit hafi verið nauðsynlegt til að meta hvort tilefni væru til 

inngripa ráðuneytisins á grundvelli lagareglna eða tilefni til frumkvæðis að lagasetningu teldi 

hann sig skorta valdheimildir. Þá hefði vitneskja um framvindu þessara mála geta leitt til 

umfjöllunar innan ríkisstjórnar sem mikilvægt stjórnarmálefni, sbr. 1. mgr. 2. gr. eldri stjrl. nr. 

73/1969 og ákvæði 17. gr. stjskr.357 Þá segir í skýrslunni: 
 

Þrátt fyrir að Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta væri sjálfseignarstofnun féll 
sjóðurinn og innstæðutryggingar undir málefnasvið viðskiptaráðherra. Meðal þess sem þurfti að 
taka afstöðu til við fjárhagslega greiningu á áhættu vegna fjármálaáfalls var hvernig 
tryggingarsjóðurinn gæti staðið við hina lögbundnu lágmarksgreiðsluskyldu sína og hvort og þá 
hver ætti að vera aðkoma íslenska ríkisins að því að gera sjóðnum það kleift.358 

 
 Rannsóknarnefndin gengur út frá því að viðskiptaráðherra hafi verið upplýstur um þau 

mál sem fram komu á fundi með bankastjórn Seðlabankans þann 7. febrúar 2008, þar sem 

utanríkisráðherra kynnti honum fundarefnið fjórum dögum síðar. Þá tekur nefndin tillit til 

þess að Björgvin skipaði nýjan stjórnarformann Fjármálaeftirlitsins í febrúar 2008, með það 

fyrir augum að bregðast við óróa á fjármálamörkuðum. Hefði í samtölum ráðherrans og 

stjórnarformannsins komið fram að sá síðarnefndi liti á það sem helsta verkefni sitt að koma 

útibúum bankanna erlendis fyrir í dótturfélögum.359 Hins vegar var það metið Björgvini til 

vanrækslu, líkt og Geir og Árna, að hafa ekki aðhafst frekar og fylgt eftir þessum markmiðum. 

Sama á við um þær aðgerðir sem sneru að því að draga úr stærð bankakerfisins og vinnu við 

                                                
356 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 314-315. 
357 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 315. 
358 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 316. 
359 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 309. 
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fjárhagslega greiningu á áhættu vegna fjármálaáfalls. Sýndi hann því af sér vanrækslu í 

skilningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 142/2008, að mati nefndarinnar. 

 Hér er áhugavert að skoða frumkvæði það sem viðskiptaráðherra sýndi á vettvangi 

ríkisstjórnar þann 12. ágúst 2008. Rannsóknarnefndin tekur sérstaklega tillit til þessa og segir 

í skýrslunni að mat hennar eigi því einkum við um atburðarás í aðdraganda falls íslensku 

bankanna fram að því tímamarki. 360 Verður því ekki annað ráðið en að með þessu frumkvæði 

hafi viðskiptaráðherra uppfyllt athafnaskyldur sínar að mati nefndarinnar. Á fundi 

ríkisstjórnarinnar þann 12. ágúst 2008 lagði Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, fram 

minnisblað þar sem vikið er að þeim óróa sem hafði ríkt á fjármálamörkuðum heimsins. Er í 

minnisblaðinu talið nauðsynlegt að bregðast við þessu með því að skipa nefnd stjórnvalda, þar 

sem þekking og reynsla síðasta árs af fjármálamörkuðum nýttist. Nefndin átti að skila 

tillögum, sem ná áttu þeim markmiðum að 1) auka stöðugleika fjármálakerfisins, 2) draga úr 

líkum á því að fjármálafyrirtæki lendi í erfiðleikum og 3) draga úr áhrifum þess, ef 

fjármálafyrirtæki lenda í erfiðleikum. Þá var lagt til að viðskiptaráðherra skipaði formann 

nefndarinnar en í henni ættu einnig sæti fulltrúar forsætis- og fjármálaráðuneytisins, 

Fjármálaeftirlitsins og Seðlabanka Íslands. Skýrði Björgvin hugmynd þessa m.a. á þá leið að 

samráðshópur stjórnvalda væri einungis viðbragðs og samráðsvettvangur en ekki fagleg úttekt. 

Vildi hann bæta úr þessu með tillögunni. Var málið rætt á fundinum, en afgreiðslu þess 

frestað og varð aldrei úr þessu. Virðist það stafa af þeirri skoðun, bæði innan 

ríkisstjórnarinnar og samráðshópsins, að um ótímabæra framhleypni hafi verið að ræða. Þá 

gæti aðgerð sem þessi litið út sem taugaveiklun af hálfu stjórnvalda.361  

Með þessu innleggi ljáði viðskiptaráðherra þannig atbeina sinn að því að ríkisvaldið 

brygðist við fram komnum upplýsingum með skipun nefndar eins og að framan greinir. Ekki 

verður fjölyrt um það hér hvort aðgerð þessi hefði talist fullnægjandi viðbrögð af hálfu 

ráðherrans, enda hlaut hún ekki brautargengi. Þó er ljóst að ráðherrafundur var réttur 

vettvangur til að koma slíkri hugmynd á framfæri, skv. 17. gr. stjskr., en ekki var hægt að 

ætlast til frekari athafna af hálfu viðskiptaráðherra til að koma á markvissara samstarfi milli 

ráðuneyta og stofnana, enda fól það í sér aðkomu samráðherra hans, sem virtust tregir til. Það 

stóð þó ekki í vegi fyrir frekari athöfnum sem hann einn, sem viðskiptaráðherra, gat staðið 

fyrir, líkt og eftirfylgni fundar sem hann átti með fjármálaráðherra Bretlands 2. september 

2008.362 

                                                
360 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 315. 
361 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 6. bindi, bls. 218-219. 
362 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 316. 
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Til skýringar verða nú teknar saman þær ályktanir, sem draga má af skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis, hvað varðar inntak athafnaskyldna ráðherra. Staða ráðherra í 

stjórnkerfinu og málefnasvið þeirra samkvæmt lögum og stjórnsýslufyrirmælum skiptir 

lykilmáli við mat á athafnaskyldum þeirra. Á ráðherrum hvílir sú skylda skv. stjórnlögum, að 

þekkja stöðu og framvinda mála á þeim málefnasviðum, sem þeir fara með yfirstjórn á, og 

hafa almennt eftirlit með þeim. Þannig ber ráðherrum að afla sér frekari upplýsinga hjá lægra 

settum stjórnvöldum eða sjálfstæðum stjórnvöldum, telji þeir sig ekki hafa fullnægjandi yfirlit 

um mikilvæg mál. Ráðherrum er, stöðu sinnar vegna, falið að gæta að almannahagsmunum. 

Þeim ber jafnframt skylda til að beita með raunverulegum og virkum hætti þeim stjórntækjum, 

sem þeir hafa yfir að ráða, til verndar þessum hagsmunum. Ráðherrar bera þá skyldu að 

fylgjast með framvindu þessara aðgerða hjá lægra settum og sjálfstæðum stjórnvöldum og 

tryggja að hún sé markviss. Ef svo er ekki ber þeim að grípa inn í, s.s. með því að leysa 

verkefni til sín. Þá ber ráðherrum að viðhafa fagleg vinnubrögð, einnig þegar þeir tjá sig út á 

við. Eykst sú krafa þegar miklir almannahagsmunir eru í húfi. Skyldan til verndar 

almannahagsmunum kann í sérstökum aðstæðum að knýja ráðherra, sem æðstu handhafa 

framkvæmdarvaldins, til að leggja til hliðar pólitískar skoðanir og stefnur sínar, en ella að 

sækja sérstakt og endurnýjað umboð til Alþingis með framlagningu nýrra upplýsinga. Við mat 

á athafnaleysi kemur til skoðunar hvort að aðgerðir hafi verið ræddar, t.d. á vettvangi 

ríkisstjórnar, eða hvort þær hafi alls ekki komið til umræðu. Það felst í athafnaskyldum 

ráðherra að skipuleggja stjórnsýsluna og láta hana virka hnökralaust og ná til allra þeirra 

málefnasviða sem undir hann heyra. Skortur á samhæfingu stjórnvalda, einnig þeirra sem 

sjálfstæð eru, er á ábyrgð þess ráðherra sem settur er yfir málefnasviðið. Skarist málefnasvið 

ráðherra, ber forsætisráðherra hins vegar ábyrgð á samhæfingu. Hann fer með tilteknar 

skyldur vegna fyrirsvars og almennrar verkstjórnar í störfum ríkisstjórnarinnar. Frumkvæði 

ráðherra, sem felst í tillögu á ríkisstjórnarfundi um aðgerðir, getur uppfyllt athafnaskyldur 

hans, þó svo að hún verði ekki að veruleika vegna andstöðu annarra í ríkisstjórn. Á það 

einkum við aðgerðir, sem krefjast aðkomu fleiri stjórnvalda, en eru á málefnasviði ráðherrans.  

 

5.4.2.3 Inntaki athafnaskyldna lýst í dómi landsdóms 

Með dómi landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde)363 var fengin 

niðurstaða í fyrsta málið, sem Alþingi höfðar gegn ráðherra fyrir landsdómi, skv. 14. gr. 

                                                
363 Dómurinn féll tæplega tveimur vikum fyrir síðasta skiladag ritgerðarinnar. Umfjöllunin, sem á eftir fer, 
verður því að skoðast í ljósi þess stutta tíma sem bauðst til að lesa hann og rannsaka. Dómurinn er á fimmta 
hundrað síður.  
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stjskr., laga um landsdóm nr. 3/1963, með síðari breytingum, og laga um ráðherraábyrgð nr. 

4/1963. Eins og að framan greinir eru málsatvik að mestu leyti þau sömu og í umfjöllun 

rannsóknarnefndar Alþingis, sem tekin var upp hér að framan. Verða þau því ekki rakin hér. 

Helst skilur á milli umfjöllunar dómsins og þeirrar, sem lesa má í rannsóknarskýrslunni, að 

hin fyrrgreinda tekur einkum mið af ákæruatriðum á hendur fyrrum forsætisráðherra, Geir 

Hilmari Haarde, sem einn var ákærður í málinu. 

 Ákæra saksóknara Alþingis var í tveimur hlutum. Fyrsta hluta ákærunnar var skipt í fimm 

liði og hafði fyrstu tveimur liðunum þegar verið vísað frá dómi vegna þess að þeir töldust 

ekki nægjanlega skýrir. Með lið 1.3 var Geir ákærður fyrir að hafa vanrækt að gæta þess að 

störf og áherslur samráðshóps stjórnvalda væru markvissar og skiluðu tilætluðum árangri. Í 

lið 1.4 fyrir að hafa vanrækt að hafa frumkvæði að virkum aðgerðum af hálfu ríkisvaldsins til 

að draga úr stærð bankakerfisins, s.s. að stuðla að minnkun bankanna eða því að einhverjir 

þeirra flyttu höfuðstöðvar úr landi. Í lið 1.5 fyrir að hafa ekki fylgt eftir flutningi Icesave-

reikninganna í Bretlandi yfir í dótturfélag. Var háttsemin heimfærð undir b-lið 10. gr., sbr. 11. 

gr. rábl., en til vara við 141. gr. hgl. Þá var Geir ákærður í 2. hluta fyrir brot á 17. gr. stjskr., 

með því að halda ekki ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni. Hann hafi hvorki átt 

frumkvæði að formlegum ráðherrafundi um ástandið né gefið ríkisstjórninni sérstaka skýrslu 

um vanda bankanna eða hugsanleg áhrif hans á íslenska ríkið. Var þessi háttsemi heimfærð 

undir c-lið 8. gr., sbr. 11. gr. rábl., en til vara við 141. gr. hgl. Verður nú rakinn rökstuðningur 

meirihluta dómara fyrir niðurstöðu sinni. Niðurstöður minnihlutans verða fléttaðar inn í þá 

umfjöllun.  

 Þar sem ákæruatriði fyrsta hluta ákærunnar eru heimfærð undir b-lið 10. gr. rábl. er í 

dómnum að finna áhugaverða umfjöllun um ákvæðið. Segir dómurinn að í því séu sett þrjú 

hlutlæg skilyrði fyrir því að athafnaleysi eins og það, sem ákærði er borinn sökum um í liðum 

1.3, 1.4 og 1.5 í ákæru, teljist refsivert. Í fyrsta lagi að heill ríkisins hafi verið stefnt í hættu. 

Með því er vísað til hagsmuna ríkisins, en meðal þess, sem getur fallið undir þetta orðalag, er 

að fjárhagslegum hagsmunum eða greiðslugetu ríkisins hafi verið stefnt í hættu. Eitt af því, 

sem bakað getur ráðherra refsiábyrgð að þessu leyti, er að hann hafi tekið hagsmuni annarra 

fram yfir hag ríkisins og þar með stofnað heill þess í hættu á ótilhlýðilegan hátt. Með því að 

vísað er í ákvæðinu til þess að heill ríkisins hafi verið stofnað í hættu felst ekki í því að það sé 

skilyrði fyrir refsiábyrgð að ríkið hafi í reynd orðið fyrir tjóni. Í öðru lagi að ráðherra hafi 

látið undir höfuð leggjast, þótt hættan fyrir heill ríkisins hafi verið fyrirsjáanleg, að sinna 

athafnaskyldu og grípa til þeirra aðgerða, sem tilgreindar eru í framangreindum liðum ákæru. 

Í síðari hluta b-liðar 10. gr. laganna, þar sem athafnaleysi ráðherra er lýst refsivert, er það í 
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þriðja lagi gert að skilyrði að athafnir þær, sem honum bar að viðhafa, hefðu getað afstýrt 

slíkri hættu, sem áður greinir. Með þessu er áskilið að ráðherra, eða einhver að hans fyrirlagi, 

hafi raunverulega átt þess kost að bregðast við hættu, sem steðjaði að heill ríkisins, ýmist 

þannig að slíkar aðgerðir hefðu verið fallnar til að bægja hættunni algerlega frá eða að 

minnsta kosti að draga verulega úr henni. 364  Í kjölfarið kemst meirihlutinn, líkt og 

minnihlutinn, að því að b-liður 10. gr. rábl. fullnægi kröfum um skýrleika refsiheimilda, skv. 

1. mgr. 69. gr. stjskr.365 Að því sögðu fjallar meirihlutinn um fyrstu tvö hlutlægu skilyrðin 

sem b-liður 10. gr. rábl setur og minnst var á að framan. Er þannig farið yfir þær upplýsingar 

sem ákærða bárust frá ársbyrjun 2008 og fram á haust það ár og raktar hafa verið hér að 

framan í umfjöllun um rannsóknarskýrsluna. Síðan segir í dómnum: 
 

Í þeirri hættu, sem vofði yfir bönkunum, fólst því að vá var fyrir dyrum varðandi sparnað og 
aðrar innstæður verulegs hluta landsmanna og fyrirtækja. Auk þessara almannahagsmuna voru  í 
húfi margþættir hagsmunir íslenska ríkisins. Þeir tengdust meðal annars kröfum, sem kynnu að 
verða gerðar á hendur Tryggingarsjóði innstæðueigenda og fjárfesta við greiðsluþrot bankanna, 
og versnandi stöðu ríkisins á alþjóðlegum lánsfjármarkaði. Samkvæmt framansögðu telst sannað 
að stórfelld hætta hafi þegar á þessu tímamarki steðjað að íslenskum fjármálastofnunum og 
heill ríkisins. Ákærða hlaut að vera sú hætta ljós.366 (Áh. höf.) 

 
 Dómurinn telur því að fyrstu tvö hlutlægu skilyrði b-liðar 10. gr rábl. hafi verið uppfyllt, 

þ.e. að stórfelld hætta hafi steðjað að almannahagsmunum og ákærða hafi verið hún ljós. Því 

næst fjallar dómurinn um hvern ákærulið fyrir sig við mat á því hvort uppfyllt sé þriðja 

skilyrðið, þ.e. hvort þær athafnir, sem ákærða bar að viðhafa, hefðu getað afstýrt hættunni.367 

 Í umfjöllun um lið 1.3 rakti dómurinn störf samráðshópsins og benti á að þar var ítrekað 

kallað eftir stefnumótun stjórnvalda allt árið 2008 fram að hruni. Jafnframt er gengið út frá 

því að ákærði hafi á hverjum tíma haft vitneskju um starf hópsins. Veitti þessi vitneskja 

honum sem forsætisráðherra tilefni til að eiga frumkvæði að því að hættan yrði rannsökuð 

frekar og að pólitísk ákvörðun yrði tekin um viðbrögð til verndar hagsmunum ríkisins. Hins 

vegar komst dómurinn að því að „ekki [yrði] litið svo á að þær athafnir, sem ákærða er gefið 

að sök að hafa vanrækt í lið 1.3 í ákæru, hefðu einar og sér getað bægt frá þeirri hættu, sem 

                                                
364 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 328. 
365 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 333 og 386. 
366 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 339. 
367 Minnihluti dómara er ósammála þeirri nálgun sem meirihlutinn leggur út frá, þ.e. um ofangreind þrjú 
hlutlægu skilyrði b-liðar 10. gr. Þannig segir í forsendum minnihlutans: „Svo sem hér hefur verið rakið hvílir 
ekki frekari athafnaskylda á ráðherra samkvæmt b. lið 10. gr. laga nr. 4/1963 en að grípa til úrræða sem að öllu 
eða verulegu leyti gátu komið í veg fyrir aðsteðjandi hættu. Verður því ekki fallist á að frekari athafnaskylda 
tengd fyrirsjáanleika hættunnar felist í ákvæðinu, eins og byggt er á í niðurstöðu meirihluta  dómenda, en sú 
skýring á sér enga stoð í orðalagi ákvæðisins.“ (Bls. 390.) 
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vofði yfir, eða megnað að draga verulega úr henni.“368 Var ákærði því sýknaður af sökum um 

að hafa brotið gegn b. lið 10. gr., sbr. 11. gr. laga nr. 4/1963 með þeirri vanrækslu, skv. lið 1.3. 

Þá þótti ekki sýnt að ákærði hefði bakað sér refsiábyrgð skv. 141. gr. hgl. miðað við 

verknaðarlýsingu í lið 1.3.369 

 Í upphafi umfjöllunar um hvort þær athafnir, sem ákærða bar að viðhafa og varða lið 1.4., 

kemur fram áhugavert innlegg dómsins í umfjöllun um athafnaskyldur ráðherra til verndar 

almannahagsmunum. Þar segir: 
 

Ákærða hlaut sem fyrr segir að hafa verið frá 7. febrúar 2008 ljós hætta, sem steðjaði að 
íslenskum fjármálastofnunum og ríkinu. Þegar hér var komið hvíldi á honum sem 
fyrirsvarsmanni ríkisstjórnarinnar og gæslumanni almannahagsmuna skylda til athafna. Sú 
athafnaskylda verður bæði leidd af eðli máls vegna stöðu hans sem forsætisráðherra, en einnig 
sem áður segir af ákvæðum laga nr. 4/1963, þar sem alvarlegt athafnaleysi við aðstæður eins og 
þessar er lýst refsivert.370  (Áh. höf.) 

 
 Þessi fullyrðing dómsins skýtur sterkum stoðum undir það sem sagt hefur verið að framan 

um skyldur ráðherra, einkum þess sem fer með forsæti í ríkisstjórn. Gengur dómurinn út frá 

því að slík skylda hvíli m.a. á grundvelli eðli stöðu ákærða, en einnig á grundvelli rábl. Þótt 

eðli máls sé vart tæk réttarheimild til refsinga ein sér, virðist viðurkennt að ábyrgð ráðherra 

hvíli á slíkum grunni, sem eins og áður segir sækir stoð sína í stjórnskipan landsins og 

lýðræðishugmyndir. 

 Í dómnum er fallist á að auk þeirra aðgerða, sem hafnar voru til að auka gjaldeyrisforða 

Seðlabankans, var nauðsynlegt að grípa til aðgerða til að draga úr stærð bankakerfisins og að 

ákærða hafi verið það ljóst. Er í þessu samhengi vísað til gjaldmiðlaskiptasamnings við 

Norðurlöndin, sem fjallað hefur verið um áður. Telur dómurinn að um skuldbindingu fyrir 

ríkisstjórnina hafi verið að ræða og þar með fyrir ákærða sem forystumann hennar. Vanefnd á 

yfirlýsingu um minnkun bankakerfisins gat leitt til riftunar samningsins, enda var hún skilyrði 

fyrir gerð þeirra. Þá segir jafnframt í dómnum: 
 

Ákærði var forsætisráðherra og sem slíkur fyrirsvarsmaður og verkstjóri í ríkisstjórn. Honum 
bar því að taka málið upp við þá ráðherra, sem einstök atriði þess heyrðu undir, og móta 
pólitíska stefnu í því innan ríkisstjórnarinnar. Það gerði hann ekki. [...] Ákærði getur ekki með 
réttu haldið því fram að hann hafi ekki borið ábyrgð á framkvæmdinni að þessu leyti sökum 

                                                
368 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 347. 
369 Minnihlutinn sýknaði einnig fyrir þennan ákærulið en á öðrum forsendum. „[V]erður ekki annað ráðið en að 
samráðshópurinn hafi fyllilega sinnt því hlutverki sem honum var ætlað í samkomulaginu er lá til grundvallar 
starfi hópsins. Þá hefur ákæruvaldið ekki með nokkru móti rökstutt hvernig hópurinn, sem aðeins var vettvangur 
umræðu en fór ekki með neinar eiginlegar valdheimildir, hefði getað bægt frá þeirri hættu sem steðjaði að 
íslenskum fjármálastofnunum og ríkissjóði þannig að ákærði hafi bakað sér refsiábyrgð samkvæmt b. lið 10. gr. 
laga nr. 4/1963 eða 141. gr. almennra hegningarlaga með því að hlutast ekki til um störf hópsins.“ (Bls. 389.) 
370 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 348. 
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þess að málefnið hafi átt undir viðskiptaráðherra, enda sá ákærði aldrei til þess að 
viðskiptaráðherra, sem Fjármálaeftirlitið heyrði undir, yrði gerð grein fyrir því hvaða skyldur 
hvíldu á honum og stofnuninni samkvæmt yfirlýsingunni.371 
 
Ákærði beitti sér aldrei fyrir því að mótuð yrði stefna í ríkisstjórn, sem þurfti til að unnt yrði að 
beina þeirri kröfu eða tilmælum til Seðlabanka Íslands að bankinn nýtti [...] valdheimildir í því 
skyni að þvinga bankana til að draga úr stærð efnahagsreikninga sinna eða að þeir flyttu 
höfuðstöðvar sínar úr landi. Ákærði gat einnig með stefnumótun í ríkisstjórn haft þau áhrif að 
viðskiptaráðherra kæmi því til leiðar að Fjármálaeftirlitið nýtti valdheimildir sínar í sama 
tilgangi.372  

 
 Af þessu leiddi dómurinn að ákærði hafi ekki, þótt honum hafi verið það skylt og unnt 

hefði verið að beita ýmsum valdheimildum, haft frumkvæði að virkum aðgerðum af hálfu 

ríkisins til að leitast við að dregið yrði úr stærð íslenska bankakerfisins. Þá hafi hann ekki haft 

frumkvæði að aðgerðum til að knýja á um að einhverjir bankanna flyttu höfuðstöðvar sínar úr 

landi. Þrátt fyrir upplýsingar, sem urðu ákærða tiltækar í febrúar 2008, telur dómurinn að 

skylda til athafna, sem beindust að því að bankarnir minnkuðu efnahagsreikning sinn, hafi 

ekki stofnast fyrr en á síðari stigum. Síðan segir í dómnum: 
 

Verður einnig að hafa hugfast að aðgerðir ákærða og annarra stjórnvalda hefðu getað leitt til 
þess að bankarnir hefðu neyðst til að selja eignir á lægra verði en eðlilegt gat talist miðað við 
aðstæður, auk þess sem einhverjar slíkar ráðstafanir hefðu getað haft þau áhrif að fall bankanna 
hefði borið fyrr að. Þá hefur af hálfu ákæruvaldsins engum stoðum verið rennt undir að ákærði 
hefði átt þess kost á tímabili þessu að knýja á um flutning höfuðstöðva einhvers bankanna 
þriggja úr landi, þannig að sá flutningur hefði getað orðið fyrr en löngu eftir að tímabilinu 
lauk.373 

 
Samkvæmt tilvitnuðum orðum taldi dómurinn ekki sannað að þessu skilyrði b. liðar 10. gr. 

rábl. væri fullnægt. Af hálfu ákæruvaldsins var málið ekki reifað þannig að lýst væri hvernig 

sú háttsemi, sem ákærða var gefin að sök samkvæmt framansögðu, færi í bága við 141. gr. hgl. 

Var ákærði því sýknaður af sökum eins og greindi í ákærulið 1.4.374 

 Því næst tók dómurinn til skoðunar ákærulið 1.5, þ.e. hvort þær athafnir, sem ákærða hafi 

verið skylt að grípa til við eftirfylgni að flutningi Icesave-reikninganna í Bretlandi yfir í 

dótturfélag, hefðu getað afstýrt eða dregið verulega úr hættu sem vofði yfir ríkissjóði. Eftir að 

hafa farið yfir samskipti stjórnvalda og Landsbankans um þetta mál, sagði í dómnum: 
 

Samkvæmt því, sem fram er komið, sá ákærði aldrei til þess að mörkuð yrði sérstök stefna 
stjórnvalda í málinu. Til þess hefði þó verið full ástæða í ljósi þess að hagsmunir Landsbanka 

                                                
371 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 353-354. 
372 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 356. 
373 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 359. 
374 Minnihlutinn sýknaði einnig fyrir þennan ákærulið en á öðrum forsendum. Taldi hann að ákæruvaldið hefði 
með engu móti sýnt fram á að stjórnvöld hefðu með valdheimildum sýnum getað þvingað bankana til að minnka 
efnahagsreikning sinn, eða knýja einhvern þeirra til að flytja höfuðstöðvar sínar úr landi. (Bls. 400-402.) 
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Íslands hf. af flutningi Icesave reikninganna til dótturfélags voru einkahagsmunir, sem sneru 
einkum að því að stöðva neikvæða umfjöllun um þessa reikninga í fjölmiðlum og meðal 
fjárfesta, á meðan hagsmunir almennings hér á landi af þessu lutu fyrst og fremst að því að 
skuldbindingar tryggingarsjóðsins yrðu takmarkaðar og fjármálastöðugleiki varðveittur. Að 
þessu virtu mátti ákærði ekki treysta því að Landsbanki Íslands hf. flytti reikningana til erlends 
dótturfélags nema það samrýmdist hagsmunum bankans, óháð því hvað þjónaði hagsmunum 
almennings best.375  

 
Þó benti dómurinn á að málefni viðskiptabanka og Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og 

fjárfesta voru á málefnasviði viðskiptaráðherra. Hann hefði ekki aðhafst, eins og fram kom í 

vitnaskýrslum hans, og sagði dómurinn að ákærði gæti ekki borið refsiábyrgð á þessu 

athafnaleysi viðskiptaráðherra. Síðan segir í dómnum: 
 

Eins og áður greinir verður að leggja til grundvallar að ljóst hafi verið þegar í lok mars 2008 að 
Landsbanki Íslands hf. hafði ekki tiltækar eignir, sem bresk stjórnvöld hefðu fellt sig við, til að 
afhenda dótturfélagi á móti þeim skuldbindingum, sem í innstæðunum fólust. Af hálfu 
ákæruvaldsins hafa ekki verið færð rök fyrir því að aðgerðir, sem ríkið hefði getað framkvæmt 
til að stuðla að flutningi Icesave reikninganna til erlends dótturfélags Landsbanka Íslands hf., 
hefðu getað verið fólgnar í öðru en að verða við óskum bankans um lánveitingar eða ábyrgðir til 
að brúa bil á milli eigna og þessara skuldbindinga dótturfélagsins. Sú krafa verður ekki gerð til 
ákærða að hann hefði átt að hafa frumkvæði að því að ríkið eða Seðlabanki Íslands veitti lán 
eða ábyrgðir til þess að flutningur reikninganna gæti náð fram að ganga.376  (Áh. höf.) 

 
Ósannað þótti því að aðrar ráðstafanir, sem ákærði hefði getað haft frumkvæði að, hefðu 

getað afstýrt hættu, svo sem áskilið er í b-lið 10. gr. rábl. Á sama hátt og áður var lýst 

varðandi lið 1.4 í ákæru gat liður 1.5 ekki varðað við 141. gr. hgl. Var ákærði því sýknaður af 

sakargiftum samkvæmt þessum ákærulið.377 

Í öðrum ákærulið felst að ákærði hafi vanrækt að ræða mikilvæg stjórnarmálefni á 

ráðherrafundum, eins og skylt er samkvæmt 17. gr. stjskr. Dómurinn tekur hér fyrst til 

umræðu um hvert sé inntak 17. gr., aðallega með hliðsjón af 2. mgr. 16. gr. Ekki gefst færi á 

að rekja ítarlega röksemdarfærslu meiri- og minnihluta hvað þetta varðar, en þar er komist að 

öndverðri niðurstöðu. Af lestri lögskýringargagna, og með tilliti til sögulegrar skýringar sem 

og skrifa fræðimanna, er inntaki 17. gr. stjskr. lýst svo í meirihlutaatkvæði dómara:  
 
Samkvæmt þessu hvílir sú skylda á forsætisráðherra, sem er í forystu fyrir ríkisstjórn og stjórnar 
ráðherrafundum, að sjá til þess að mikilvæg stjórnarmálefni, sem honum er kunnugt um, séu 
tekin til umræðu og eftir atvikum afgreiðslu á þeim fundum, svo sem boðið er í 17. gr. 
stjórnarskrárinnar. Þótt það geti í einhverjum tilvikum verið háð mati hvaða einstök mál teljist 

                                                
375 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 365-366. 
376 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 366. 
377 Minnihlutinn sýknaði einnig fyrir þennan ákærulið en á öðrum forsendum. „Af hálfu ákæruvaldsins hefur 
ekki með nokkru móti verið skýrt hvernig ákærði hefði, eins og málið horfði við á ákærutímabilinu, átt að fylgja 
því eftir og fullvissa sig um að unnið væri „með virkum hætti“ að flutningi Icesave reikninganna í breskt 
dótturfélag. Því síður hefur verið leitt í ljós að honum hafi með einhverju móti verið kleift að afstýra þeirri hættu 
sem var fyrir hendi eða draga úr henni svo verulegu máli skipti.“ (Bls. 408.) 
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mikilvæg stjórnarmálefni í merkingu þessa stjórnarskrárákvæðis er það ekki háð sjálfdæmi 
forsætisráðherra hvenær mál er þess eðlis að það skuli tekið fyrir á ráðherrafundi. Þar skiptir 
öðru fremur máli hversu miklu það varðar hagsmuni ríkisins og alls almennings að fjallað sé um 
mál á fundum ríkisstjórnarinnar, en það er sá vettvangur sem ráðherrum ber eftir stjórnarskránni 
að nýta fyrir pólitískt samráð sín á milli um æðstu stjórn ríkisins og stefnumótun í mikilvægum 
málefnum þess.378 
 

 Niðurstaða dómsins er því sú að í 17. gr. stjskr. felist víðtækari merking en í 2. mgr. 16. 

gr., þ.e. að samkvæmt 17. gr. ber forsætisráðherra skylda til að taka til umræðu mikilæg mál á 

ráðherrafundum óháð þeim málum sem bera skal upp í ríkisráði skv. 2. mgr. 16. gr. Á 

umræddum tíma töldust málefni bankanna og efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar til slíkra mála. 

Óformlegt samráð oddvita ríkisstjórnarflokka getur ekki heldur leyst forsætisráðherra undan 

þeirri skyldu sem 17. gr. stjskr. kveður á um. 

 Að þessu sögðu víkur dómurinn að málefnum sem heyra undir ríkisstjórn í heild sinni og 

eru því undantekning á meginreglunni um óskorað vald ráðherra á sínu málefnasviði. Bent er 

á að lögum samkvæmt sé það hlutverk ríkisstjórnarinnar í heild, en hvorki forsætisráðherra né 

annarra ráðherra, að móta efnahagsstefnu ríkisins á hverjum tíma. Í framhaldinu fjallar 

dómurinn um stefnu ríkisstjórnar ákærða og hnykkir á því að framan af hafi efnahagsstefna 

ríkisstjórnarinnar falist í að standa við bakið á íslenskum bönkum og fjármálafyrirtækjum, svo 

að þau gætu sótt inn á ný svið í samkeppni við önnur markaðssvæði. Efla ætti 

Fjármálaeftirlitið, en eigendur og stjórnendur fjármálafyrirtækja yrðu sjálfir látnir glíma við 

þann vanda, sem kynni að steðja að fjármálakerfinu, án beinna afskipta ríkisins. Ályktar 

dómurinn því að „ríkisstjórnin hafi á þessum tíma litið svo á að hagsmunir ríkisins og 

almennings hafi í efnahagslegu tilliti farið saman við hagsmuni þeirra, sem áttu og stýrðu 

fjármálafyrirtækjum hér á landi.“379 Í ljósi þeirra upplýsinga, sem ákærða bárust í ársbyrjun 

2008, bar honum að taka til athugunar hvort breyta þyrfti fyrrgreindri stefnu ríkisstjórnarinnar 

vegna áðurgreindra almannahagsmuna sem í húfi væru.  

Landsdómur telur sannað, með vísun til skýrslu ákærða og fundargerða ríkisstjórnarinnar, 

að sú hætta, sem steðjaði að íslensku bönkunum og ríkissjóði, hafi ekki verið rædd á fundum 

ríkisstjórnarinnar á því tímabili sem ákært er fyrir. Störf samráðshóps um fjármálastöðugleika 

komu ekki heldur til umræðu á ríkisstjórnarfundum. Því síður voru þar kynntar hugmyndir og 

umræður innan hópsins um þörf á pólitískri stefnumótun. Icesave-reikningar Landsbankans, 

og vandamál tengd þeim, voru ekki ræddir sérstaklega í ríkisstjórn, ekki frekar en aðrir fundir 

eða upplýsingar sem fram komu og vörðuðu málefni bankanna. Þá segir í dómnum: 

                                                
378 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 369-370. 
379 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 372. 
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Samkvæmt c. lið 8. gr. laga nr. 4/1963 varðar það ráðherra sem áður segir ábyrgð eftir lögunum 
ef hann lætur farast fyrir að framkvæma nokkuð það, sem fyrirskipað er í stjórnarskránni. Þótt 
líta megi svo á að ákærða hafi ekki verið ljóst fyrr en í byrjun október 2008 hve geigvænleg sú 
hætta væri, sem steðjaði að íslenska bankakerfinu og þar með heill ríkisins, voru upplýsingarnar, 
sem honum voru tiltækar um yfirvofandi háska, engu að síður svo alvarlegar þegar í febrúar 
það ár að á ákærða hvíldi skylda til að taka hann til umfjöllunar á vettvangi ríkisstjórnarinnar. 
[…] Hér var við fordæmalausan og risavaxinn vanda að etja og vegna þess hve ríkir 
almannahagsmunir voru í húfi var án nokkurs vafa um að ræða mikilvæg stjórnarmálefni í 
merkingu 17. gr. stjórnarskrárinnar. Þar að auki gerði hættuástandið, sem magnaðist eftir því 
sem á leið, það að verkum að óhjákvæmilegt var að taka til endurmats þann þátt í 
efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar, sem laut að afstöðu hennar til viðskiptabankanna. Samkvæmt 
2. mgr. 3. gr. laga nr. 36/2001 heyrir það málefni undir ríkisstjórnina í heild, en ekki einstaka 
ráðherra. Af þeim sökum var skylt að taka það til umræðu á ríkisstjórnarfundum svo að öllum 
ráðherrum gæfist þar kostur á að tjá sig og ráða því til lykta.380  (Áh. höf.) 

 
 Af tilvitnuðu texta má sjá að alvarlegar upplýsingar, sem berast forsætisráðherra, geta 

verið sjálfstæður grundvöllur ráðherrafunda. Þegar ríkir almannahagsmunir eru undirliggjandi 

í máli telst það mjög líklega til mikilvægra stjórnarmálefna í merkingu 17. gr. stjskr. og því 

ber að ræða það á ráðherrafundum. Heyri málefni undir ríkisstjórn í heild, meðal annars þau 

málefni, sem háð eru pólitískri stefnumörkun ríkisstjórnar, er skylt að ræða það á 

ríkisstjórnarfundum. Þá má af dómnum álykta að framangreind skylda aukist, sé upplýsingum 

ekki miðlað á annan hátt til fagráðherra, líkt og átti við um viðskiptaráðherra í máli þessu. Um 

brot gegn 17. gr. stjskr., um að fjalla ekki um mikilvæg stjórnarmálefni á ríkisstjórnarfundum, 

segir jafnframt í dómnum: 
 

Sú háttsemi ákærða að láta farast fyrir að hlíta fyrirmælum 17. gr. stjórnarskrárinnar um að 
halda ráðherrafundi um þau mikilvægu stjórnarmálefni, sem lýst hefur verið hér að framan, varð 
ekki eingöngu til þess að brotin væri formregla, heldur stuðlaði hún að því að ekki var á 
vettvangi ríkisstjórnarinnar mörkuð pólitísk stefna til að takast á við þann mikla vanda, sem 
ákærða hlaut að vera ljós í febrúar 2008. Ef slík stefna hefði verið mörkuð og henni síðan fylgt 
eftir á skipulegan hátt, þar á meðal af Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitinu, má leiða að því 
rök að draga hefði mátt úr því tjóni, sem hlaust af falli bankanna í byrjun október 2008. Enn 
fremur er líklegt að stjórnvöld hefðu þá verið betur undir það búin að taka afstöðu til beiðni 
Glitnis banka hf. um fjárhagsaðstoð í lok september 2008 þannig að greiða hefði mátt úr vanda 
þess banka á yfirvegaðri hátt en gert var.381 

 
 Ljóst er að það að halda ekki ráðherrafundi eða fjalla um mikilvæg málefni á þeim, er í 

sjálfu sér formbrot á stjórnarskránni. Þannig gæti forsætisráðherra fullnægt efnislegum 

skyldum sínum skv. 17. gr. stjskr. með óformlegum fundum og upplýsingamiðlun til ráðherra 

og markað pólitíska stefnu er varðaði efnahagsvandann. Hins vegar fólst í athafnaleysi ákærða 

í þessu máli ekki eingöngu framangreint formbrot, heldur leiddi það af sér að efnislega var 

                                                
380 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 381-382. 
381 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 383. 
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ekki tekið á aðsteðjandi vanda innan ríkisstjórnarinnar. Hér þarf að hafa í huga að með 

formreglum er iðulega stefnt að ákveðnu markmiði, oftast til að auka líkur á að farið sé eftir 

efnisreglum. Á þetta t.d. við um hæfisreglur stjórnsýslulaga, sem sagðar eru brjóstvörn hinna 

almennu efnisreglna.382 

 Dómurinn telur að virða verði ákærða það til stórkostlegs gáleysis að fjalla ekki um 

framangreind mál á ráðherrafundum. Vegna athafnaleysis ákærða var hann sakfelldur fyrir 

brot gegn c. lið 8. gr. laga nr. 4/1963, sbr. 11. gr. sömu laga, vegna þeirrar háttsemi, sem 

honum er gefin að sök í lið 2 í ákæru. 

Minnihluti dómara vildi sýkna ákærða af 2. lið ákærunnar. Var sú niðurstaða einkum 

byggð á ólíkri túlkun á 17. gr. stjskr., með vísan til lögskýringargagna og sögulegrar skýringar. 

Í henni felist ekki skylda til að bera upp mál á ráðherrafundum önnur en þau sem bera á upp í 

ríkisráði, þau sem ráðherrar sérstaklega biðja um og mál sem ráðherrar þurfi að afla sér 

pólitísks stuðnings við áður en þau eru lögð fram á Alþingi. Þannig hafi háttsemi ákærða ekki 

brotið í bága við 17. gr. stjskr. og af þeim sökum ekki heldur rábl. og hgl.383 Þó ber að geta 

þess að minnihlutinn er í nokkrum vafa um skilning 17. gr. stjskr. Er hún túlkuð sakborningi í 

hag í samræmi við meginreglu refsiréttar, in dubio, pars mitior est sequenda.384 Því er ekki 

útilokað að minnihluti dómara í málinu féllist á skilning meirihluta á 17. gr. stjskr. út frá 

sjónarhóli stjórnskipunar- og stjórnsýsluréttar, ef ekki væri um refsimál að ræða. 

Af dómi landsdóms má draga ályktanir er varða inntak athafnaskyldu ráðherra til verndar 

almannahagsmunum. Í fyrsta lagi virðist dómurinn staðfesta þau fræðilegu sjónarmið sem 

fram koma í rannsóknarskýrslunni um þetta efni. Hins vegar eru gerðar auknar kröfur um 

alvarleika vanrækslu í starfi, þar sem um refsimál sé að ræða. Þannig eru það aðeins 

alvarlegar ávirðingar í starfi, sem leitt geta til þess að ráðherra verði gerð refsing. 

Samkvæmt því getur það eitt, að háttsemi hans sé gagnrýnisverð eða ámælisverð, ekki fallið 

undir þá lagalegu ábyrgð sem fjallað er um í dómnum. Hér þarf meira að koma til.385 Í öðru 

lagi veitir dómurinn ítarlegar upplýsingar um inntak b-liðar 10. gr. rábl. Í henni felast þrjú 

hlutlæg skilyrði; að heill ríkisins hafi verið stefnt í hættu, að ráðherra hafi verið það ljóst en 

ekki aðhafst og að athafnir þær, sem honum bar að viðhafa, hefðu getað afstýrt slíkri hættu. Í 

tilviki ákærða var síðasta skilyrðið ekki uppfyllt og hann því sýknaður vegna brots á 

ákvæðinu. Hafa þarf þó í huga að minnihluti dómara fellst ekki á þennan skilning 

                                                
382 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 373. 
383 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 408-415. 
384 Sjá t.d. Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 405 o.áfr. 
385 Sjá dóm landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 327. 



 112 

meirihlutans. Í þriðja lagi má draga þá ályktun af dómnum að í 17. gr. stjskr. felist 

athafnaskylda forsætisráðherra til að halda ráðherrafundi um mikilvæg stjórnarmálefni. 

Honum sé ekki sjálfsvald sett hvað málefni falli hér undir. Séu ríkir almannahagsmunir 

undirliggjandi aukast líkur á að mál skuli rætt á ráðherrafundum. Hið sama má segja ef mál 

eða stefnumótun máls heyrir undir ríkisstjórn í heild. Að lokum verður tekið upp orðalag í 

dómnum sem virðist renna stoðum undir það sem að framan hefur verið ritað um 

athafnaskyldur ráðherra til verndar almannahagsmunum: 
 

Af þeim ákvæðum laga nr. 4/1963, sem leggja refsingu við athafnaleysi ráðherra, verður dregin 
sú ályktun að við vissar aðstæður, svo sem ef hætta steðjar að heill ríkisins, sbr. b. lið 10. gr. 
laganna, hvíli sú stjórnskipulega skylda á ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvaldsins 
á stjórnsýslusviði sínu, að sýna frumkvæði og beita sér fyrir aðgerðum til að afstýra slíkri hættu. 
Þegar þeim tilvikum sleppir er það á hinn bóginn almennt undir mati ráðherra sjálfs komið 
hvernig hann eða þeir, sem undir boðvald hans heyra, bregðast við aðstæðum, hvort sem er með 
athöfnum eða athafnaleysi, nema sérstaklega sé kveðið á um athafnaskyldu ráðherra í lögum. 
Það ræðst af atvikum hverju sinni, meðal annars af mikilvægi máls fyrir hagsmuni alls 
almennings, hvort og þá hvenær fyrrgreind stjórnskipuleg skylda ráðherra til að hefjast handa 
verður virk. Ef aðsteðjandi vandi er þess eðlis að honum verður aðeins ráðið til lykta af 
stjórnvöldum með pólitískri ákvörðun aukast líkurnar á því að slík athafnaskylda stofnist eftir 
því sem almannahagsmunirnir eru ríkari og lengri tími líður án þess að vandinn leysist af 
öðrum ástæðum en með aðgerðum ríkisins.386 (Áh. höf.) 

 
 Í þessum orðum landsdóms er í stuttu máli dregið saman inntak athafnskyldunnar sem 

leiða má af lögum um ráðherraábyrgð. Þar er vísað til þess, að ef aðsteðjandi vandi verður 

ekki leystur nema með aðkomu stjórnvalda, aukast líkur á því að athafnaskylda ráðherra 

stofnist. Hið sama má segja ef almannahagsmunir eru ríkari og ef lengri tími líður án þess að 

vandinn leysist. Þar sem um refsiábyrgð ráðherra er að ræða, má gera ráð fyrir að skyldan sé 

víðtækari í samræmi við það sem áður segir um annars konar ábyrgð ráðherra. 

 

5.4.3 Dönsk réttarframkvæmd og fræði 

Í kafla 5.2.2 hér að framan voru reifaðar helstu embættisskyldur ráðherra, sem lesa má úr 

danskri réttarframkvæmd, þ.e. af þeim málum þar sem sérstök rannsókn hefur farið fram á 

störfum ráðherra. Ein þessara skyldna er frumkvæðisskylda ráðherra. Ályktanir um 

embættisskyldur ráðherra byggir Jens Peter Christensen á rannsókn á 14 málum frá síðari 

hluta 20. aldar, þar sem embættisverk ráðherra voru rannsökuð. Í einu tilviki, Tamílamálinu 

svokallaða frá upphafi 10. áratugarins, endaði rannsókn með ákæru danska þjóðþingsins á 

hendur ráðherra fyrir ríkisréttinum og sakfellingu árið 1995. Þess ber að geta að skoðun 

                                                
386 Dómur landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde), bls. 330. 
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Christensen tekur einkum til gildissviðs dönsku ráðherraábyrgðarlaganna,387 þ.e. lítur að 

refsiábyrgð ráðherra og því frumkvæði sem þeir verða að sýna til að komast hjá henni. Hér er 

því um ræða þrengri merkingu á ráðherraábyrgð en er til umfjöllunar í ritsmíðinni og var t.d. 

fjallað um í skýrslu rannsóknarnefndarinnar, sbr. kafla 5.4.2.2.  

 Frumkvæðisskylda ráðherra hefur ákaflega óskýr mörk. Sem æðsti embættismaður 

stjórnsýslunnar hvílir á ráðherra stjórnunarleg skylda að sjá til þess að ráðuneytið starfi, bæði 

inn á við og er varðar undirstofnanir, á hagkvæman og skilvirkan máta.388 Þessi skylda hefur 

einnig verið orðuð með nákvæmari hætti, þ.e. að í henni felist að tryggja skipulag 

vinnutilhögunar á þann hátt, að ráðherra verði upplýstur um öll mikilvæg mál innan 

málefnasviðs síns. Ráðherra, sem tekur við embætti, má þó almennt gera ráð fyrir því að það 

vinnulag, sem er til staðar í ráðuneyti sem hann tekur við, sé fullnægjandi. Kröfur um inngrip 

af hans hálfu eru því veikari þegar um er að ræða venju í vinnulagi ráðuneytis en þegar til 

skoðunar er framfylgni breytinga á fyrri framkvæmd eða ákvörðun um tilhögun stjórnsýslu 

vegna nýrrar löggjafar.389 Við heimfærslu upp á dönsku ráðherraábyrgðarlögin verður inntak 

frumkvæðisskyldu ráðherra að falla innan þeirrar skyldu sem leiða má af eðli stöðu hans.390 

Jafnframt getur skortur á frumkvæði ráðherra verið brot gegn 3. mgr. 3. gr. laganna, sem 

kveður á um ábyrgð ráðherra á athöfnun undirstofnana eða starfsmanna, hafi hann stutt 

framkvæmdina án þeirra leiðbeininga eða eftirlits sem ætla má af honum. 

 Christensen fjallar um fjögur mál sem komu upp í Danmörku á níunda áratug síðustu aldar 

í sambandi við frumkvæðisskyldu ráðherra. Í póstskandalsmálinu391 var m.a. fjallað um skort 

á frumkvæði þeirra fimm samgönguráðherra sem rannsóknin snerist að, í samhengi við þann 

tíma sem þeir höfðu verið í embætti. Þannig taldi rannsóknardómstóllinn að þar sem 

ráðherrarnir hefðu einungis setið í embætti í tvo og hálfan mánuð til tveggja ára, hefðu þeir 

ekki getið öðlast þá þekkingu á málefnum Pósts- og símamálastofnunarinnar, til að sérstök 

frumkvæðisskylda myndaðist hjá þeim. Með þessu móti yrði að ætla ráðherrunum sanngjarnt 

svigrúm til að setja sig inn í öll málefni, sem heyrðu undir málefnasvið þeirra, áður en ætlast 

sé til sjálfstæðs frumkvæðis að þessu leyti.392 Afleiðing þessarar niðurstöðu verður sú að við 

tíð ráðherraskipti á tilteknu málefnasviði slitni ábyrgðarkeðjan með óásættanlegum hætti. Í 
                                                
387 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 359. 
388 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 376-377. 
389 Peter Germer: Statsforfatningsret, bls. 35. 
390 Ministerstillingens beskaffenhed sbr. 1. mgr. 5. gr. dönsku ráðherraábyrgðarlaganna. 
391 Rannsókn var hleypt af stokkunum eftir að Ríkisendurskoðun gerði verulegar athugasemdir við fjárhag Póst- 
og símamálastofnunarinnar og benti á að stofnunin hefði farið langt fram úr fjárheimildum. Sneri rannsóknin m.a. 
að almennri og fjárhagslegri stjórnun stofnunarinnar og þeirra sem yfir hana voru settir. Jens Peter Christensen: 
Ministeransvar, bls. 180. 
392 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 377. 
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málinu var jafnframt vísað til þess að málefnasvið umferðarráðherra væri mjög yfirgripsmikið. 

Christensen telur, að sé málefnasvið ráðherra svo víðtækt að ekki sé innan sanngjarnra 

tímamarka hægt að ætlast til að hann fái yfirsýn um sviðið, hvíli skylda á ráðherranum til að 

skipuleggja málefnasviðið og minnka þennan vanda. Þessi skylda kann einnig að hvíla á 

forsætisráðherra, þ.e. að skipuleggja Stjórnarráðið með þeim hætti að ráðherrar hafi yfirsýn 

um málefnasviðin, sbr. einkum 15. gr. stjskr. og 4. gr. stjrl.393  

Í dagpeningamálinu394  taldi rannsóknardómstóllinn að ráðherrarnir hefðu ekki verið 

upplýstir af embættismönnum sínum um þau vandamál, sem lágu fyrir, og af þeim sökum 

hefðu þeir ekki haft hvata til að bregðast við. Skortur á ráðgjöf af hendi embættismannanna 

leiddi til þess að skilyrði um saknæmi ráðherra var ekki til staðar. Hins vegar afmarkaði 

dómstóllinn ekki nánar hversu víðtæk skylda hvíldi á embættismönnunum til að upplýsa 

ráðherrana og felldi ekki á þá ábyrgð. Af þessu leiðir Christensen að til staðar sé tiltekið 

tómarúm upplýsingaskorts og vanþekkingar milli embættismanna og ráðherra, sem leiði af sér 

ábyrgðarleysi allra.395 Þetta mætti orða með þeim hætti að undirmenn og -stofnanir ráðherra 

geti látið hjá líða að veita ráðherra upplýsingar án þess að fella á sig ábyrgð, upp að vissu 

marki. Áður en þessu marki er náð, þ.e. á meðan brot embættismannnanna telst enn 

minniháttar, getur ráðherra samt borið fyrir sig upplýsingaskort og þar með komist hjá 

ábyrgð vegna athafnaleysis. Vera kann að sambærilegar aðstæður kynnu að koma upp í 

íslenskum rétti. Í rannsóknarskýrslunni var talið að ráðherrar hefðu fengið nægar upplýsingar 

og þar með ekki fjallað frekar um vanrækslu ráðuneytisstjóra.396 

Í málinu um óskimað gjafablóð var tekið til skoðunar hvort tveir innanríkisráðherrar hefðu 

borið skyldu til að taka frumkvæði í sambandi við breytingar á notkun óskimaðs 

gjafablóðs.397 Niðurstaða rannsóknardómstólsins var sú að sá ráðherra, sem gegnt hafði 

embættinu upphaflega, hefði mátt draga þá ályktun af kynningu sem hann fékk hjá 

embættismönnum sínum, að ekkert vandamál væri til staðar við framkvæmd blóðgjafar. Er 

vísað sérstaklega til þeirrar fagþekkingar á læknavísindum sem ráðherrann varð að treysta á. Í 

tilviki síðari innanríkisráðherrans taldi dómstóllinn að hann hefði ekki fengið nægjanlegar 

upplýsingar frá embættismönnum sínum og því ekki þekkt til þeirra breytinga á skimun 

                                                
393 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 378. 
394  Málið snerist um það hvort ríkinu hefði verið heimilt að veita tilteknar greiðslur úr 
atvinnuleysistryggingasjóði sem dagpeninga. Deilt var um hvort túlkun lagaákvæðis og reglugerðar settrar á 
grundvelli þess, væri rétt, og þar með einnig áralöng framkvæmd, í ljósi aukinna útgjalda sjóðsins. Jens Peter 
Christensen: Ministeransvar, bls. 194-195. 
395 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 378. 
396 Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis, 7. bindi, bls. 294. 
397 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 221. 
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gjafablóðs sem til rannsóknar voru. Þetta varð niðurstaðan þrátt fyrir að ráðherrann hefði á 

fundi fengið minnisblað þar sem fram kom að slíkar breytingar stæðu yfir, en ráðherrann 

hafði einungis lesið útdrátt minnisblaðsins þar sem þetta kom ekki fram. Það taldi dómstóllinn 

fullnægjandi af hálfu ráðherrans.398  

Verður að telja að afar litlar kröfur hafi verið gerðar til ráðherra í ofangreindu máli. 

Nákvæmir mælikvarðar á hversu ítarlega ráðherra beri að kynna sér einstök mál verða hins 

vegar seint fundnir. Þeir eru vafalaust breytilegir eftir aðstæðum hverju sinni, m.a. með tilliti 

til mikilvægis málsins, og þess hvort embættismenn ráðherra leiti sérstaklega til hans til að fá 

niðurstöðu eða málið sé einungis kynnt honum stuttlega ásamt fleiri málum. Viss sjónarmið 

eru þó líkleg til að hafa áhrif við slíkt mat. Þannig þarf að skoða hvort mál geti haft í för með 

sér afdrifarík réttaráhrif á borgarana, hvort mál feli í sér kostnaðarsama ráðstöfun, hvort mál 

eða önnur atriði því tengd muni fara fyrir þingið, s.s. í formi lagafrumvarps eða skýrslu, eða 

hvort mál feli í sér mikilvægar nýjungar, s.s. pólitískt umdeild efni. Eins kunna að vera 

fordæmi fyrir afgreiðslu slíkra mála. Hvað sem þessu líður var í málinu um óskimað gjafablóð 

lögð höfuðáhersla á þá kynningu sem ráðherra fékk frá embættismönnum sínum.399 Sama má 

segja um niðurstöðu rannsóknardómstólsins í Hartling-reikningamálinu.400 Þar var talið að 

skortur á vitneskju um staðreyndir málsins fríaði ráðherrana, sem til rannsóknar voru, ábyrgð. 

Í málinu var sérstaklega tekið til skoðunar hvort það gæti talist einum ráðherranna til 

vanrækslu að hafa ekki verið upplýstur um málið. Taldi dómstóllinn að ráðherranum hefði 

verið kynnt málið á þann hátt að hann hefði ekki getað gert sér grein fyrir þeim lögbrotum 

sem áttu sér stað.401 

Af ofangreindum málum dregur Christensen þá ályktun að skylda ráðherra til sjálfstæðs 

frumkvæðis sé við venjulegar aðstæður mjög takmörkuð.402 Ber hér að hafa í huga þá áherslu 

sem rannsóknardómstólarnir hafa lagt á þær kynningar sem ráðherra fær frá embættismönnum 

sínum. Af umfjöllun Christensen virðist mega draga þá ályktun að inntak 

frumkvæðisskyldunnar, eins og hann afmarkar hana, sé nokkuð þrengra en þegar talað er um 

athafnaskyldur ráðherra í þessari ritgerð. Þannig fjallar hann t.d. ekki um Tamílamálið í 

                                                
398 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 379-380. 
399 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 380. 
400  Málið snerist um hvort að til staðar væri fjárveitingarheimild fyrir notkun á framlagi Dana til 
menntunarstarfsemi Sameinuðu þjóðanna, til annarrar starfsemi, líkt og hafði viðgengist árum saman. Taldi 
dómstóllinn að svo væri ekki og að reglur hefðu ekki verið virtar í þeim efnum. Var talið að tilteknir 
embættismenn hefðu gerst brotlegir en einnig var tekin til skoðunar ábyrgð ráðherra. Jens Peter Christensen: 
Ministeransvar, bls. 264. 
401 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 380-381. 
402 Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 381. 
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tengslum við frumkvæðisskyldur, þó að ljóst sé að þar gerði ráðherra sig sekan um vísvitandi 

athafnaleysi við afgreiðslu dvalarleyfa flóttafólks. 

Ekki er þess kostur á að rekja hér allt Tamílamálið. Verður einblínt á þann þátt málsins 

sem snýr að athafnaleysi dómsmálaráðherrans Erik Ninn-Hansen. Í stuttu máli voru málsatvik 

þau að í september 1987 var því slegið á frest að taka afstöðu til umsókna fjölskyldna frá Sri 

Lanka um dvalarleyfi. Ástæðan lá í sjónarmiðum um að fólkinu yrði gert kleift að snúa aftur 

heim. Um mánaðamótin nóvember-desember sama ár er ljóst orðið að fólkinu verður ekki 

fært að snúa heim. Er því áfram veitt hæli, og því enn frestað að taka afstöðu til dvalarleyfa 

þess.403 Ráðherrann dró afgreiðslu umsóknanna eins lengi sem hann gat, eða þar til hann lét af 

embætti í ársbyrjun 1989. Flóttafólk þetta átti ættingja í Danmörku sem þegar höfðu flust 

þangað. Tilgangur ráðherrans var sá að þeir flóttamenn, sem þegar höfðu fengið dvalarleyfi, 

flyttust burt sökum þess að þeir gætu ekki sameinast fjölskyldum sínum. Þetta gekk þvert á 

lagaákvæði um útlendinga. Höfðu embættismenn ráðherrans varað hann við þessari lögleysu. 

Dómur var kveðinn upp í málinu árið 1995.404 

Meirihluti dómenda taldi að skýra bæri 1. mgr. 5. gr. dönsku ráðherraábyrgðarlaganna 

sem vísireglu, í ljósi hinnar almennu tilvísunar til skyldna ráðherra samkvæmt lögum eða 

stjórnskipulegri stöðu hans sem felst í ákvæðinu. Refsiábyrgð stofnist þegar brot ná vissum 

lágmarks-alvarleika, enda verði pólitísk ábyrgð talin nægja til minniháttar brota. Í þessu 

samhengi þurfi að líta til þess hvort ráðherrann hafi stefnt að ólögmætu markmiði með athöfn 

eða athafnaleysi sínu, hvort háttsemin hafi varað lengi og hvort hún hafi haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér. Allt átti þetta við um framferði ákærða. Var hann fundinn sekur um 

refsivert brot gegn 1. mgr. 5. gr. ráðherraábyrgðarlaganna og dæmdur í fjögurra mánaða 

skilorðsbundið fangelsi.405  

Umfjöllunin að ofan gefur mynd af mörkum refsiábyrgðar vegna brota á athafnaskyldum 

annars vegar og hinnar almennu og víðtæku ráðherraábyrgðar, sem lýst er í ritsmíðinni, hins 

vegar. Fram koma m.a. takmarkanir á frumkvæðisskyldu ráðherra, sem mikilvægt er að hafa í 

huga við afmörkun þessara skyldna, sérstaklega hvað refsiábyrgð snertir. Ljóst er að þó ekki 

séu gerðar miklar kröfur um að ráðherra sýni frumkvæði að því að beita sér í mikilvægum 

málum innan síns stjórnsýslusviðs, sbr. niðurstöður rannsóknardómstólanna, stafar það fyrst 
                                                
403 Henrik Zahle: „Efnisþáttur Tamílamálsins. Ráðherrábyrgð í ljósi Tamílamálsins“, bls. 306-307. 
404 Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama 
efni“, bls. 136-137. Sjá einnig Jens Peter Christensen: Ministeransvar, bls. 302-356; Carsten Henrichsen: 
Tamilsagen I – Analyser og kommentarer og Tamilsagen II – Afgørelser og indstillinger og Henning Koch: 
„Riksretten i Danmark. Erfaringer og reformbehov på grundlag af Tamil-sagen“, bls. 30-39. 
405 Eiríkur Tómasson: „Íslensk lög um ráðherraábyrgð og samanburður á þeim og dönskum lögum um sama 
efni“, bls. 137. 
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og fremst af skorti á upplýsingum frá undirmönnum. Í Tamílamálinu var óumdeilt að 

ráðherrann hafði verið varaður við af embættismönnum sínum og hann látið mál flóttafólksins 

sitja á hakanum, m.a. vegna þess að hann taldi sig hafa fyrir því stuðning í þinginu. Meðvitað 

athafnaleysi af slíkum toga er því annað og meira en skortur á frumkvæði af hálfu ráðherrans 

og má að fullu jafna við ólögmæta athöfn. Er því nokkur munur á athafnaskyldum ráðherra, 

sem hér er fjallað um, og þeirri frumkvæðisskyldu sem Jens Peter Christensen fjallar um í bók 

sinni Ministeransvar.  

 

5.4.4 Samantekt á inntaki athafnaskyldna 

Af umfjölluninni hér að framan verður nú reynt að draga ályktanir um hvert sé inntak þeirra 

athafnaskyldna sem hvíla á ráðherra. Í skýrslu rannóknarnefndar Alþingis kemur fram að 

ráðherrum er, stöðu sinnar vegna, falið að gæta að almannahagsmunum. Þá er einnig ljóst af 

skýrslunni og álitum umboðsmanns Alþingis að staða ráðherra í stjórnkerfinu og málefnasvið 

þeirra skv. lögum og stjórnsýslufyrirmælum skiptir lykilmáli við mat á athafnaskyldum þeirra. 

Á ráðherrum hvílir sú skylda skv. stjórnlögum að þekkja stöðu og framvinda mála á 

málefnasviðum, sem þeir fara með yfirstjórn á, og hafa almennt eftirlit með þeim. 

Athafnaskyldur ráðherra eru í fyrsta lagi fyrir hendi þegar athafnaleysi leiðir til 

refsiábyrgðar skv. rábl. Umfjöllun um lögin má finna í kafla 5.3.3. Henni til viðbótar er 

hugtakið góð ráðsmennska tekið til sérstakrar skoðunar í kafla 5.4.2.1. Þá er ítarlega fjallað 

um b-lið 10. gr. laganna í kafla 5.4.2.3. Hér þarf að hafa í huga þær takmarkanir sem leiða af 

skilyrðum 1. mgr. 69. gr. stjskr. um skýrleika refsiheimilda, þá helst að inntaki skyldna verður 

að vera lýst með einhverjum hætti í lögum. Aðeins alvarlegar ávirðingar í starfi geta leitt til 

þess að ráðherra verði gerð refsing. Gagnrýnisverð eða ámælisverð háttsemi getur ekki fallið 

undir refsiábyrgð sbr. dóm landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde). 

Þá hvíla víðtækari athafnaskyldur á ráðherrum þó refsingu verði ekki komið fram vegna 

vanrækslu slíkra skyldna. Hér ber fyrst að nefna að einfalt gáleysi dugir til að koma fram 

skaðbótaábyrgð á hendur ráðherra, skv. 13. gr. rábl. Þá má sjá af álitum umboðsmanns 

Alþingis, einkum UA 7. júlí 2009 í máli nr. 5718/2009 (einelti), að á ráðherrum hvílir skylda 

til að bregðast við á grundvelli yfirstjórnunarheimilda, ef samskiptaörðugleikar eru það miklir 

að undirstofnun getur ekki sinnt þeim verkefnum sem henni eru falin að lögum. Jafnframt ef 

það ástand hefur skapast að innra skipulag undirstofnunar og málsmeðferð hjá henni er ekki 

með þeim hætti sem áskilið er í lögum.  

Þá er ljóst að upplýsingar, sem ráðherra eða ráðuneyti hans býr yfir, eru lykilþáttur í að 

afmarka hvenær skylda til athafna myndast, sbr. álit UA (einelti) og dóm landsdóms (Geir H. 
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Haarde). Þannig ber ráðherrum að afla sér frekari upplýsinga hjá lægra settum stjórnvöldum 

eða sjálfstæðum stjórnvöldum, telji þeir sig ekki hafa fullnægjandi yfirlit um mikilvæg mál, 

sbr. skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Hins vegar hefur verið lögð áhersla á það í dönskum 

rétti að ráðherra þurfi að treysta á þá kynningu á málefnum, sem hann fær hjá 

embættismönnum sínum. Ekki sé hægt að ætlast til frumkvæðis af hálfu ráðherra, ef hann gat 

ekki með þeim gögnum sem hann sannanlega bjó yfir, áttað sig á vandkvæðum í 

stjórnsýslunni, jafnvel þó að þau gögn eða upplýsingar hafi verið til staðar hjá undirmönnum 

hans eða -stofnunun. 

 Við mat á inntaki athafnaskyldna ráðherra þarf að líta til þess hvers eðlis sá annmarki er, 

sem er á starfsemi stofnunar, t.d. hvort um viðvarandi ástand er að ræða eða afmörkuð tilvik. 

Athafnaskylda ráðherra felst því í að meta hvort slíkum tilvikum sé ætlaður tiltekinn farvegur 

að lögum, þ.e. sérstök lögbundin úrræði. Ráðherra ber því ábyrgð á því að sú vernd, sem 

ákvæði kveður á um, sé raunhæf og virk. Ef hins vegar er um að ræða viðvarandi ástand, sem 

er í andstöðu við lög, verður að ganga út frá því að á ráðherra hvíli skylda til að gera virkar 

ráðstafanir til að koma starfsemi stofnunarinnar í lögmætt horf. Ráðherra þarf að tryggja að 

þau úrræði, sem borgurunum standa til boða, séu raunveruleg og virk, ella verður hann ekki 

talinn hafa uppfyllt athafnaskyldur sínar. Ráðherra getur borið ábyrgð á athafnaleysi lægra 

settra stofnana á málefnasviði sínu og verður þá að líta til þess hvort hann hafi beitt 

stjórntækjum sínum til hins ítrasta til að knýja stjórnvaldið til athafna. Það felst í 

athafnaskyldum ráðherra að skipuleggja stjórnsýsluna og láta hana virka hnökralaust og ná til 

allra þeirra málefnasviða sem undir hann heyra. Skortur á samhæfingu stjórnvalda, einnig 

þeirra sem sjálfstæð eru, er á ábyrgð þess ráðherra sem settur er yfir málefnasviðið. Skarist 

málefnasvið ráðherra, ber forsætisráðherra hins vegar ábyrgð á samhæfingu. Hann fer með 

tilteknar skyldur vegna fyrirsvars og almennrar verkstjórnar í störfum ríkisstjórnarinnar, sbr. 

skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og dóm landsdóms (Geir H. Haarde). 

 Af öllu framansögðu má greina vissa keðju stjórnunar, eftirlits og ábyrgðar. 1) Alþingi 

gegnir tilteknu hlutverki við vernd samfélagslegra hagsmuna, bæði með lagasetningu og 

eftirliti með stjórnsýslunni. Þessir möguleikar Alþingis útiloka hins vegar ekki skyldur og 

ábyrgð stjórnsýslunnar til hins sama, enda býr hún yfir þeim upplýsingum og vitneskju sem 

þarf til að gæta samfélagslegra hagsmuna. Stjórnsýslan starfar og til hagsbóta fyrir almenning 

á hverjum tíma. 2) Ráðherrar bera að meginstefnu til ábyrgð á stjórnarframkvæmdum skv. 14. 

gr. stjskr. Til þess að þeir geti axlað þá ábyrgð hafa þeir einnig víðtækar stjórnunarheimildir 

til þess að skipuleggja og stýra undirmönnum og stofnunum sem þeir bera ábyrgð á. 

Stjórnunarheimildir þessar leiða af sér eftirlitsskyldur með sömu aðilum, sem einnig eru 
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nauðsynlegar til að ábyrgðinni sé fullnægt. 3) Skipulag þessa eftirlits verður að vera 

fullnægjandi svo að upplýsingar geti borist upp ábyrgðarkeðjuna til ráðherra. Með öðrum 

orðum verður skipulag stjórnsýslunnar að vera fullnægjandi. Ef svo er ekki hvílir 

athafnaskylda á ráðherra til að bregðast við þeim vanda. 4) Viðvarandi eftirlit leiðir þannig til 

þess að upplýsingar berast ráðherra eða þeirra er aflað sérstaklega. Með þessar upplýsingar í 

höndunum má álykta af framangreindu að athafnaskylda sé fyrir hendi ef a) um lögbrot er að 

ræða í starfsemi stofnana á málefnasviði ráðherra, b) kerfisvandi er til staðar hjá stofnunum 

eða c) yfirvofandi er almannahætta á málefnasviði ráðherra. Þetta leiðir aftur að 

upphafspunktinum, því að ráðherra getur í tilvikum sem þessum ekki treyst því að aðrir, s.s. 

Alþingi, aðhafist. Af þeim sökum hvílir á honum þessi skylda. Hér kann að myndast skylda 

ráðherra til að óska eftir því að Alþingi taki afstöðu til þess hvort veita eigi 

framkvæmdarvaldinu betri lagaheimildir eða fjárheimildir til að takast á við þau 

samfélagslegu verkefni og vanda sem koma upp. Alþingi og framkvæmdarvaldið verða því að 

vinna saman að gæslu hinna samfélagslegu hagsmuna almennings. 

Að lokum er rétt að víkja aftur að umfjöllun um fyrirsvar opinberra hagsmuna í kafla 2.5.3. 

Af því, sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndarinnar og áliti umboðsmanns í 

eineltismálinu, verður ekki betur séð en að þar sé staðfestur sá skilningur að á stjórnsýslunni 

hvíli skylda til að standa vörð um samfélagslega hagsmuni og almannahagsmuni. Þetta er 

jafnframt staðfest í dómi landsdóms (Geir H. Haarde), þar sem segir að forsætisráðherra sé 

gæslumaður almannahagsmuna. Í rannsóknarskýrslunni er til skoðunar málefnasvið sem að 

heyrir að öllu leyti til einkaréttarins, þ.e. bankakerfið. Hins vegar er fjármálastarfsemi að 

miklu leyti lögbundin og fjölmargar ríkisstofnanir starfa á því sviði við eftirlit, auk þess sem 

málefnasvið þriggja ráðuneyta tóku skýrt til þessara mála. Það vekur því óneitanlega upp 

spurningar hvort skylda stjórnsýslunnar til verndar almannahagsmunum sé bundin við svið 

sem eru að miklu leyti lögbundin og háð eftirliti opinberra aðila að einhverju leyti. Fallist var 

á það í kafla 2.5.3 að við mat á því hvort vernd samfélagslegra hagsmuna væri á könnu 

stjórnsýslunnar, þyrfti að líta til þess hvort slík hagsmunagæsla hvíldi yfirhöfuð á ríkisvaldinu. 

Þar eð stjórnarskráin veitir ekki miklar leiðbeiningar um það til hvaða málefna ríkisvaldið 

skuli taka, verður það helst markað með lögum og framkvæmd hverju sinni. Mætti því ætla að 

á þeim sviðum, þar sem löggjafinn hefur lagt grunn að afskiptum ríkisvaldsins, geti hvílt 

skylda á stjórnsýslunni til verndar samfélagslegum hagsmunum, en tæplega á algerlega 

ólögfestum sviðum. Hins vegar virðist ljóst að lög eða reglugerðir þurfa ekki að kveða skýrt á 

um framangreinda skyldu, heldur má í mörgum tilfellum leiða hana af stjórnskipuninni, 

lögum og uppbyggingu stjórnsýslunnar. 
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6 Niðurstöður 
Íslenska stjórnkerfið byggist á lýðræðisfyrirkomulagi þar sem valdhafar sitja í umboði 

almennings og bera ábyrgð í samræmi við völd sín. Uppbygging stjórnsýslunnar og 

megineinkenni hennar taka mið af þessu fyrirkomulagi, líkt og fjallað var um í 2. kafla (2.2-

2.4). Stjórnsýslan er í fyrsta lagi lögbundin á þann hátt að stjórnvöld geta að meginstefnu til 

ekki athafnað sig án lagaheimildar. Lögmætisreglan felur í sér tvo þætti, formþátt og 

heimildarþátt. Í formþætti lögmætisreglunnar felst að ákvarðanir stjórnvalda mega ekki ganga 

í berhögg við stjórnarskrá, lög eða reglugerðir, þar sem það eru rétthærri réttarheimildir, sbr. 

Hrd. 1997, bls. 1544 (kennarastaða). Samkvæmt heimildarþætti lögmætisreglunnar verða 

ákvarðanir stjórnvalda, sem og reglugerðir, að styðjast við heimild í settum lögum frá Alþingi, 

sbr. UA 2. desember 2005 í máli nr. 4388/2005 (löggilding rafverktaka). Þessi regla, sem 

felur í sér áskilnað um lagaheimild, hefur einnig verið kölluð lagaáskilnaðarreglan. Fram kom 

í umfjölluninni að framan að gerðar eru breytilegar kröfur til lagaáskilnaðarreglunnar eftir eðli 

ákvarðana stjórnvalda. Þannig eru að jafnaði gerðar minni kröfur, ef ákvarðanir snerta nær 

eingöngu innra skipulag stjórnsýslunnar, sjá þó Hrd. 1998, bls. 4552 (Landmælingar Íslands). 

Er það oftast raunin við beitingu þeirra valdheimilda sem hér voru til umfjöllunar. 

 Í 2. gr. stjskr. kemur fram að forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskránni og 

öðrum landslögum fari með framkvæmdarvaldið. Í 13. gr. stjskr. er kveðið svo á að forsetinn 

láti ráðherra framkvæma vald sitt. Í 14. gr. stjskr. er mælt svo um að ráðherrar beri ábyrgð á 

stjórnarframkvæmdum öllum. Af þessum ákvæðum stjórnarskrárinnar hefur verið leitt að í 

íslenskri stjórnskipan fari ráðherrar, hver á sínu sviði, í reynd með æðstu yfirstjórn 

stjórnsýslunnar. Hefur framangreind skipan verðið nefnd ráðherrastjórnsýsla, sem fjallað var 

um í kafla 2.3. Í henni felst að ráðherrar tróna á toppi embættismannakerfis sem byggist á 

stigveldi. Ráðherrar sitja aftur á móti í umboði Alþingis og bera gagnvart því þinglega ábygð. 

Í þingræðinu felst því að þeir einir geta setið á ráðherrastóli, sem löggjafinn í hið minnsta 

þolir í embætti. Ráðherrar eru sjálfráðir í störfum sínum, þ.e. á þeim hvílir ekki hlýðniskylda 

gagnvart neinum og ríkisstjórn fer með mjög takmörkuð stjórnskipuleg völd. Að lokum felur 

ráðherrastjórnsýslan í sér svokallað stigveldi. Með því er átt við að stjórnsýsla ríkisins sé 

stigskipt þannig að æðri stjórnvöld hafi yfirstjórn og eftirlit með lægra settum stjórnvöldum. 

Slíka stigskiptingu má oftast leiða af túlkun laga. Í stigveldinu felst að ráðherra hefur 

yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir, ekki eingöngu gagnvart ráðuneyti sínu og starfsmönnum 

þess, heldur einnig þeim lægra settu stjórnvöldum sem starfa á málefnasviði hans. Eitt 

megineinkenna íslenskrar stjórnsýslu er faglegt embættiskerfi, sbr. kafla 2.4. Með því er átt 
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við að embættismenn, aðrir en ráðherrar, eru ráðnir út frá faglegum forsendum og ráðningar- 

og skipunartími þeirra er óháður starfstíma ráðherra. Í faglegu embættiskerfi er því gerð sú 

krafa að stjórnsýslan sýni pólitískt hlutleysi í störfum sínum, m.a. með því að fylgja lögum. 

 Yfirferð um helstu hlutverk stjórnsýslunnar má finna í kafla 2.5. Grunnhlutverk 

stjórnsýslunnar er vissulega framkvæmd laga og annarra fyrirmæla löggjafans. Helstu 

verkefni þessu tengd eru reglusetning til að stýra háttsemi borgaranna, fjármögnun ríkisins 

með innheimtu skatta og annarra gjalda og síðan útdeiling þess fjármagns, einkum með 

þjónustustarfsemi. Var þessum verkefnum stuttlega lýst í kafla 2.5.2. Því næst var sjónum 

beint að því hvort og hvernig stjórnsýslan sinni daglegu fyrirsvari opinberra hagsmuna og 

hvort á henni hvíli skylda til þess, sbr. kafla 2.5.3. Með þessu er átt við gæslu samfélagslegra 

hagsmuna og almannahagsmuna eins og lögin og stjórnarskrá afmarka þá. Af samanburði 

ríkisvaldshafanna þriggja má sjá að framkvæmdarvaldið er líklegast til að ná árangri við að 

vernda framangreinda hagsmuni. Þó verður að gæta að hlutverki þingsins í þessum efnum. Í 

kaflanum var varpað fram nokkrum spurningum, er tengjast þessu hlutverki, sem reynt var að 

svara í síðari köflum. Ber þar helst að nefna hvort framangreint hlutverk hvíli á stjórnsýslunni, 

hversu víðtækt það sé og hvaða aðilar innan stjórnsýslunnar beri þá helst ábyrgð á því. 

Jafnframt hvort möguleikar löggjafans til að sinna slíkum verkefnum útiloki athafnaskyldur 

stjórnsýslunnar og hvort verndun samfélagslegra hagsmuna hvíli yfirhöfuð á ríkisvaldinu. 

Einnig var í kaflanum fjallað um tvíþætt hlutverk ráðherra, sbr. UA 21. febrúar 2003 í máli nr. 

3409/2002 (flugumferðarstjórar). 

 Í 3. kafla var fjallað um verkskipulagsvald, þ.e. vald til að deila verkefnum 

stjórnsýslunnar milli þeirra stjórnvalda og starfsmanna sem hana mynda. Í þessu felst 

jafnframt ákvörðunarvald um hvaða stofnunum skuli koma á fót eða leggja niður, hvaða 

verkefni skuli unnin í stjórnsýslunni og hver skuli vera verkaskiptingin innan tiltekinna 

stjórnvalda. Segja má að tvær meginreglur gildi um handhöfn verkskipulagsvaldsins. Í fyrsta 

lagi þarf að líta til þess að stjórnsýslan er lögbundin. Verkskipulagsvaldið er því, vegna 

lögmætisreglunnar og sjónarmiða um rétthæð réttarheimildanna, í höndum löggjafans, sbr. 

kafla 3.2.1 og UA 26. mars 1992 í máli nr. 561/1992 (Menningarsjóður). Þar sem 

verkskipulagsvaldi hefur ekki verið beitt með lagasetningu, færist heimild til þess niður 

réttarheimildarstigann og framkvæmdarvaldshafar geta útfært það með stjórnvaldsfyrirmælum 

eða ákvörðunum um einstaka tilvik. Þegar þessu sleppir gildir sú regla að verkskipulagsvald 

fylgir almennt stigskiptingu stjórnsýslunnar. Þannig fara ráðherrar almennt með 

verkskipulagsvald innan þeirra marka sem stjórnarskrá, lög og reglugerðir setja, sbr. kafla 

3.2.2 og UA 6. febrúar 2007 í máli nr. 4456/2005 (skipurit LSH). Á verkskipulagsvaldi 
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löggjafans eru takmarkanir, sem leiða má af stjórnarskránni, bæði er varða beitingu þess, sbr. 

t.d. 78. gr. stjskr. um sjálfstæði sveitarfélaga, og heimild til að framselja valdið, sbr. UA 15. 

febrúar 1996 í máli nr. 1395/1995 (yfirstjórn málefna fatlaðra). Verkskipulagsvald ráðherra 

takmarkast einkum af lögum og túlkun þeirra laga sem kveða á um tiltekna verkaskiptingu. Þá 

hvíla á ráðherra skyldur til að beita verkskipulagsvaldi sínu með þeim hætti að stjórnsýslan á 

málefnasviði hans virki hnökralaust. 

 Verkskipulagsvald ráðherra er einn angi af stjórnunarheimildum þeim, sem ráðherrar hafa 

í krafti þeirrar ábyrgðar, sem þeir bera á stjórnarframkvæmdum, skv. 14. gr. stjskr. Um 

stjórnunar- og eftirlitsheimildir ráðherra var almennt fjallað í 4. kafla ritsmíðarinnar. Með 

hugtakinu stjórnun er átt við að einstaklingur eða stjórnvald getur með bindandi hætti 

fyrirskipað öðrum einstaklingi eða stjórnvaldi að beita valdheimildum sínum með tilteknum 

hætti. Hugtakið var þó einnig látið ná til óbindandi fyrirmæla sem geta haft mikil áhrif í 

stjórnsýslunni. Með stjórnun innan hinnar opinberu stjórnsýslu er ráðherrum gert kleift að 

gæta þess að stjórnsýslan starfi í samræmi við lög og reglur sem og þau pólitísku sjónarmið 

sem lýðræðislega kjörnir fulltrúar á Alþingi setja. Stjórnunar- og eftirlitsheimildir hvíla á 

tvenns konar grunni; annaðhvort á stjórnsýslusambandi, sem fær stoð í stigveldisuppbyggingu 

stjórnsýslunnar, eða lagaheimild. Heimildir, sem byggja á stjórnsýslusambandi, nefnast 

almennar stjórnunar- og eftirlitsheimildir. Hinar, sem byggja á lagaheimild, nefnast sérstakar. 

Almenna lýsingu á inntaki stjórnunarheimilda má finna í IV. kafla stjrl. Til að að gera frekari 

grein fyrir inntaki almennra stjórnunarheimilda var í kafla 4.3 tekið til skoðunar hverjir hafa 

slíkar heimildir, hvaða verkefni falli þar undir, hver séu úrræðin og hvernig þeim verði beitt. Í 

kafla 4.4 var inntaki eftirlitsheimilda ráðherra skipt í tvo flokka. Annars vegar eftirlit í formi 

endurskoðunar á tiltekinni ákvörðun og hins vegar viðvarandi skylda til eftirlits. Ráðherrar 

hafa ekki einungis heimildir til valdbeitingar að þessu leyti, heldur hvílir einnig á þeim skylda 

til þess, sbr. UA 17. nóvember 2010 í máli nr. 5347/2008 (innflutningur á eggjum). Þannig 

helst eftirlit með lægra settum stjórnvöldum í hendur við skyldu til að beita 

stjórnunarheimildum þegar út af bregður í starfseminni. Á stjórnunarheimildum ráðherra 

kunna að vera ýmsar takmarkanir, einkum er lúta að sjálfstæði stjórnvalda, takmarkanir sem 

leiða má af lögum, meginreglunni um endurskoðun á tveimur stjórnsýslustigum og fag- og 

sérþekkingu innan stjórnsýslunnar. Sömu sjónarmið gilda ekki um takmarkanir á 

eftirlitsheimildum og -skyldum ráðherra, og eru þær því mjög víðtækar. 

 Í 5. kafla var að lokum tekið fyrir meginumfjöllunarefni ritsmíðarinnar, athafnaskyldur 

ráðherra til verndar almannahagsmunum. Í kafla 5.2 var farið yfir almennar embættisskyldur 

ráðherra, fyrst út frá stjórnskipuninni. Í þeim felast m.a. þingseta, ríkisráðsseta og að sækja 
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ráðherrafundi, sbr. kafla 5.2.1. Að því loknu var farið yfir þær skyldur sem leiða má af 

danskri réttarframkvæmd. Var þar fjallað um sannleiksskyldu ráðherra gagnvart Alþingi, 

skyldu til að leita upplýsinga um mikilvæg málefni, skyldu til að virða verkaskiptingu milli 

ráðherra og embættismanna, skyldu til að virða meginreglu stjórnsýsluréttarins, skyldu til að 

fara að og fylgja lögum, frumkvæðisskyldur ráðherra og sérstaka eftirlitsskyldu 

forsætisráðherra, sbr. kafla 5.2.2. Í kafla 5.3 var farið yfir lagagrundvöll athafnaskyldna 

ráðherra. Í upphafi kafla 5.3.2 var fjallað um stjórnarskrána og þingræðisregluna. Að því búnu 

var farið niður réttarheimildastigann. Fjallað var sérstaklega um lög um ráðherraábyrgð nr. 

4/1963 í kafla 5.3.3. og önnur lög í kafla 5.3.4, en stjórnsýslufyrirmæli í kafla 5.4.5. Þá voru 

sérstaklega teknar fyrir óskráðar réttarheimildir, líkt og meginreglur laga og eðli máls, í kafla 

5.3.6. Af álitum umboðsmanns, UA 19. desember 1989 í máli nr. 53/1988 (úttektarskýrsla) og 

UA 7. júlí 2009 í máli nr. 5718/2009 (einelti), má sjá að almennur lagagrundvöllur 

athafnaskyldna er stjórnarskráin sjálf og stjórnarráðslög. Að auki geta aðrar réttarheimildir 

verið lagagrundvöllur í vissum tilvikum.  

Í lok kafla 5.3 var því velt upp hvort framangreindur lagagrundvöllur fæli í sér 

sambærilegar skyldur ráðherra til að beita stjórnunarheimildum sínum, við almenna 

stefnumótun í stjórnsýslunni og þegar undirliggjandi hagsmunir eru almennari. Með þessu er 

m.a. átt við öryggis- og viðbragðsáætlanir vegna yfirvofandi eða líklegrar hættu, s.s. á sviði 

efnahags- og peningastjórnunarmála, utanríkismála, heilbrigðismála, t.d. varðandi 

smitsjúkdóma, náttúruhamfarir, óeirðir og landvarnir. Einnig skyldur ráðherra til að bregðast 

við þegar framangreind tilvik koma upp. Vandamálið við athafnaskyldu ráðherra í þessum 

tilfellum er hversu óáþreifanleg þessu mál kunna að vera og ábyrgð dreifð á marga 

einstaklinga í stjórnkerfinu. Í samræmi við þá ábyrgð, sem ráðherra ber á málefnasviði sínu, 

var talið ljóst að hann verði að skipuleggja stjórnsýsluna með þeim hætti að upplýsingar berist 

honum um mikilvæg mál og að stjórnsýslan virki hnökralaust. Sé til staðar kerfislægur vandi 

getur athafnaskylda myndast til að greiða úr honum, sbr. UA 7. júlí 2009 í máli nr. 5718/2009 

(einelti). Ber ráðherra þá að beita þeim víðtæku stjórnunarheimildum, sem fjallað var um í 4. 

kafla, oft á grundvelli þess eftirlits sem honum er skylt að sinna. Í ráðherraábyrgðarlögunum 

er víða að finna tilvísun til almannahagsmuna, s.s. í 2. gr. og b-lið 10. gr. um hagsmuni og 

heill ríkisins. Af því var ráðið að lagagrundvöllur athafnaskyldna gæti einnig náð til þess 

hlutverks stjórnsýslunnar að vernda samfélagslega hagsmuni. Þá var bent á að ábyrgð 

ráðherra einskorðaðist ekki við refsiábyrgð. Getur þannig t.d. bæst við skaðabótaábyrgð eða 

pólitísk ábyrgð gagnvart Alþingi. Til viðbótar því verður einnig að gera ráð fyrir að á ráðherra 

hvíli víðtæk ábyrgð, í samræmi við þau völd sem hann hefur, burtséð frá því hvort honum 
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verði gerð refsing, hann dæmdur til greiðslu skaðabóta eða vikið frá störfum með vilja 

þingsins. Ábyrgð sem þessi birtist m.a. í eftirliti umboðsmanns Alþingis með stjórnsýslunni, 

skv. 1. mgr. 2. gr. laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997. 

Í kafla 5.4 var inntaki athafnaskyldna ráðherra að lokum lýst. Fyrst var fjallað um 

hugtakið góð ráðsmennska í kafla 5.4.2.1. Hugtakið hefur verið notað um brot á 

ráðherraábyrgðarlögunum, sem hvorki teljast til stjórnarskrárbrota né brota á landslögum, þ.e. 

að brot gegn 10. gr. laganna sé brot á góðri ráðsmennsku. Hugtakið felur í sér að beita skuli 

valdi á forsvaranlegan hátt. Jafnframt að fylgja beri lögum og öðrum settum reglum. Þar sem 

skýran texta laga þrýtur hvað framangreindar skyldur varðar, tekur góð ráðsmennska 

ennfremur til meginsjónarmiða að baki slíkum reglum og almenns siðferðis. Hér mætti eflaust 

hafa til hliðsjónar siðareglur ráðherra, þar sem segir m.a. að ráðherra skuli sinna starfi sínu af 

alúð, trúmennsku og heiðarleika. Hann eigi að beita því valdi, er fylgir embættinu, á 

grundvelli laga og stjórnarskrár, af hófsemi og sanngirni og án tillits til eigin hagsmuna. Að 

auki er ljóst að í góðri ráðsmennsku felst að stofna ekki heill ríkisins í fyrirsjáanlega hættu. 

Því næst var skoðuð íslensk réttarframkvæmd, þar sem fjallað hefur verið um inntak 

athafnaskyldna ráðherra. Í kafla 5.4.2.2 voru skoðuð álit umboðsmanns Alþingis, í kafla 

5.4.2.3 var rýnt í niðurstöður skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og í kafla 5.4.2.4 var gerð 

grein fyrir dómi landsdóms 23. apríl 2012 í máli nr. 3/2011 (Geir H. Haarde). Í kafla 5.4.3 

var að endingu fjallað um frumkvæðisskyldu ráðherra í ljósi danskrar réttarframkvæmdar. 

Inntak athafnsskyldna, sem leiða má af ofangreindum heimildum, var síðan tekið saman í 

kafla 5.4.4.  

Af þeirri skoðun virðist ljóst að á ráðherrum, sem æðstu yfirmönnum stjórnsýslunnar, 

hvílir athafnaskylda til verndar almannahagsmunum. Hún er vissulega breytileg eftir 

aðstæðum, en eykst eftir því sem að hagsmunirnir verða ríkari og einnig ef ríkisvaldið virðist 

vera eini aðilinn sem tekið getur á aðsteðjandi vanda. Af umfjöllun rítsmíðarinnar í heild var 

síðan dregin ályktun um keðju stjórnunar, eftirlits og ábyrgðar. 1) Alþingi gegnir tilteknu 

hlutverki við vernd samfélagslegra hagsmuna. Slíkt útilokar hins vegar ekki skyldur og 

ábyrgð stjórnsýslunnar til hins sama. Stjórnsýslan starfar og almenningi til hagsbóta. 2) Til að 

ráðherrar geti axlað þá ábyrgð, sem fram kemur í 14. gr. stjskr., hafa þeir víðtækar 

stjórnunarheimildir til að skipuleggja og stýra undirmönnum og stofnunum. 

Stjórnunarheimildir þessar leiða af sér eftirlitsskyldur með sömu aðilum sem einnig eru 

nauðsynlegar til að fullnægja ábyrgðinni. 3) Skipulag þessa eftirlits verður að vera 

fullnægjandi svo að upplýsingar berist upp ábyrgðarkeðjuna til ráðherra. Með öðrum orðum 

verður skipulag stjórnsýslunnar að vera fullnægjandi. Ef svo er ekki hvílir athafnaskylda á 
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ráðherra til að bregðast við þeim vanda. 4) Viðvarandi eftirlit leiðir þannig til þess að 

upplýsingar berast ráðherra eða þeim er aflað sérstaklega. Með þessar upplýsingar í 

höndunum má álykta að athafnaskylda sé fyrir hendi ef a) um lögbrot er að ræða í starfsemi 

stofnana á málefnasviði ráðherra, b) kerfisvandi er til staðar hjá stofnunum eða c) yfirvofandi 

er almannahætta á málefnasviði ráðherra. Hér kann að myndast skylda á ráðherra að óska 

eftir afstöðu Alþingis um hvort veita eigi framkvæmdarvaldinu betri lagaheimildir eða 

fjárheimildir til að takast á við þau samfélagslegu verkefni og vanda sem koma upp. 
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Lög um landsdóm nr. 3/1963 
 1. gr.  
 
Lög um ráðherraábyrgð nr. 4/1963 
 1. gr. 
 2. gr. 
 3.-7. gr. 
 7. gr. 
 8. gr. 
 9. gr. 
 10. gr. 
 11. gr. 
 13. gr. 
 
Lög um rannsóknir í þágu atvinnuvega nr. 
64/1965 
 III. kafli 
 
Lög um Stjórnarráð Íslands nr. 73/1969 
 2. gr. 
 4. gr. 
 9. gr. 
 
Útvarpslög nr. 19/1971 
 6. gr. 
 
Lög um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 
 3. gr. 
 
Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 
 29. gr. 
 30. gr. 
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Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 
 IV. kafli 
 24. gr. 
 49. gr. 
 57. gr. 
 
Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991 
 25. gr. 
 
Lög um Lánasjóð íslenskra námsmanna nr. 
21/1992 
 7. gr. 
 16. gr. 
 
Lög um yfirskattanefnd nr. 30/1992 
 9. gr. 
 
Lög um gjaldeyrismál nr. 87/1992 
 7. gr. 
 15. gr. 
 
Samkeppnislög nr. 8/1993 
 2. mgr. 5. gr. 
 
Stjórnsýslulög nr. 37/1993 
 1. gr. 
 9. gr. 
 11. gr. 
 24. gr. 
 25. gr.  
 26. gr. 
 
Skaðabótalög nr. 50/1993 
 26. gr. 
 
Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 
62/1994 
 
Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 
4/1995 
 
Stjórnarskipunarlög um breytingu á 
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 
33/1944, með síðari breytingum nr. 
97/1995 
 15. gr. 
 
Upplýsingalög nr. 50/1996 
 2. gr. 
 3. gr. 

 
Lög um réttindi og skyldur opinberra 
starfsmanna nr. 70/1996 
 VI. kafli 
 15. gr.  
 19. gr. 
 21. gr. 
 26. gr. 
 34. gr.  
 36. gr. 
 38. gr. 
 49. gr. 
 
Lög um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna 
og raffanga nr. 146/1996 
 
Sóttvarnalög nr. 19/1997 
 4. gr. 
 
Lög um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 
 2. gr. 
 
Lög um Ríkisendurskoðun nr. 86/1997 
 1. gr. 
 
Lög um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997 
 V. kafli 
 7. gr. 
 20. gr. 
 21. gr. 
 30. gr. 
 33. gr. 
 40. gr.  
 49. gr. 
 
Lög um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi nr. 87/1998 
 14. gr. 
 
Lög um breytingu á skaðabótalögum, nr. 
50 19. maí 1993, sbr. lög nr. 42 13. maí 
1996 nr. 37/1999 
 
Lög um kosningar til Alþingis nr. 24/2000 
 1. gr. 
 
Lög um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga nr. 77/2000 
 19. gr. 
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Lög um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 
 V. kafli 
 3. gr.  
 
Barnaverndarlög nr. 80/2002 
 6. gr. 
 
Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 
 101. gr.  
 
Samkeppnislög nr. 44/2005 
 8. gr. 
 9. gr. 
 
Lög um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 
 3. gr. 
 
Lög um gatnagerðargjald nr. 153/2006 
 1. gr. 
 
Lög um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007 
 III. kafli 
 
Bráðabirgðalög um notkun raflagna og 
raffanga í núverandi ástandi á íbúðar- og 
skólasvæði fyrrum varnarsvæðis á 
Keflavíkurflugvelli 
 
Lög um notkun raflagna og raffanga í 
núverandi ástandi á íbúðar- og skólasvæði 
fyrrum varnarsvæðis á Keflavíkurflugvelli 
nr. 135/2007 
 
Lög um Hagstofu Íslands og opinbera 
hagskýrslugerð nr. 163/2007 
 I. kafli 
 
Lög um almannavarnir nr. 82/2008 
 2. mgr. 27. gr. 
 
Lög um rannsókn á aðdraganda og 
orsökum falls íslensku bankanna 2008 og 
tengdra atburða nr. 142/2008 
 1. gr. 
 
Skipulagslög nr. 123/2010 
 10. gr. 
 22. gr. 
 29. gr. 
 

Lög um breytingu á lögum nr. 55/1991, um 
þingsköp Alþingis (nefndaskipan, 
eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.) nr. 84/2011 
 13. gr. 
 24. gr. 
 28. gr. 
 
Lög um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 
 II. kafli 
 IV. kafli 
 V. kafli 
 VI. kafli 
 VII. kafli 
 3. gr. 
 4. gr. 
 8. gr. 
 12. gr. 
 13. gr. 
 14. gr. 
 15. gr.  
 17. gr. 
 20. gr. 
 22. gr. 
 24. gr.  
 
Lög um greiðsluþjónustu nr. 120/2011 
 II. kafli 
 V. kafli 
 
Lög um breytingu á ýmsum lögum vegna 
heildarendurskoðunar á lögum um 
Stjórnarráð Íslands nr. 126/2011 
 
Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 
 1. gr. 
 9. gr.  
 42. gr. 
 112. gr. 
 114. gr.  
 128. gr. 
 
Fjárlög fyrir árið 2012 
 1. gr. 
 
Íslensk stjórnvaldsfyrirmæli: 
 
Forsetaúrskurður nr. 58/1953 
 
Reglugerð nr. 264/1971 
 1.8.1. gr. 
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Reglugerð nr. 285/1998 
 
Forsetaúrskurður um skiptingu 
Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti nr. 
124/2011 
 
Forsetaúrskurður um skiptingu 
stjórnarmálefna milli ráðuneyta í 
Stjórnarráði Íslands nr. 125/2011 
 1.-10. gr.  
 11. gr. 
 
Siðareglur ráðherra nr. 360/2011 
 1. gr. 
 
Reglugerð um Lánasjóð íslenskra 
námsmanna nr. 478/2011 
 

Dönsk lög: 
 
Straffeloven nr. 1062 frá 17. nóvember 
2011 
 159. gr. 
 
Danmarks Riges Grundlov nr. 169 frá 5. 
júní 1953. 
 82. gr. 
 
Lov om ministres ansvarlighed nr. 117 frá 
15. apríl 1964. 
 3. gr. 
 5. gr. 
 
Alþjóðasamningar: 
 
Parísarsáttmála um hina nýju Evrópu frá 
1990. 

 
 


