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1 Inngangur 
Rétturinn til að fá úr máli skorið á tveimur stjórnsýslustigum með stjórnsýslukæru hefur 

verið talin ein forsenda þess að einstaklingar geti notið réttaröryggis.
1
 Í 26. gr. 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993
2
 hefur verið lögfest almenn kæruheimild til æðra setts 

stjórnvalds. Venja er í stjórnsýslurétti að greina stjórnvöld í tvo flokka. Annars vegar eru 

það þau stjórnvöld þar sem einn maður fer með handhöfn stjórnsýsluvalds og hins vegar 

svokölluð fjölskipuð stjórnvöld þar sem fleiri en einn fara með valdið í sameiningu. 

Síðarnefndu stjórnvöldin sem venja er að vísa til sem stjórnsýslunefnda
3
 geta verið af 

ýmsum toga, ein tegund þeirra eru svokallaðar sjálfstæðar úrskurðarnefndir. Algengt er að 

slíkum nefndum sé fengið úrskurðarvald vegna tiltekinna málaflokka á æðra 

stjórnsýslustigi og verða úrskurðir slíkra nefnda að meginstefnu ekki kærðir til ráðherra 

eða annars stjórnvalds.
4
 Ýmsar ástæður virðast búa því að baki að löggjafinn velji að flytja 

það vald sem annars væri á hendi ráðherra til slíkra sjálfstæðra stjórnsýslueininga. Oft 

virðist vísað til sjónarmiða um réttaröryggi auk þess sem á það er bent að æskilegt sé að 

tilteknir málaflokkar verði teknir undan pólitísku valdi ráðherra. Á velferðarsviðinu gætir 

þessa fyrirkomulags töluvert og hefur löggjafinn komið á fót fjölda slíkra nefnda sem 

starfa á grundvelli ólíkra laga og hafa með hendi misviðamikil verkefni. Þannig starfa á 

málefnasviði velferðarráðuneytisins að minnsta kosti níu slíkar nefndir.
5
 

Með ritgerð þessari er ætlunin að fjalla um þær valdheimildir sem sjálfstæðum 

úrskurðarnefndum eru fengnar og hefur athugunin verið afmörkuð einkum við þrjár nefndir 

sem starfa á sviði velferðarmála og hafa það hlutverk að endurskoða ákvarðanir stjórnvalda 

á fyrra stjórnsýslustigi á málefnasviðinu. Áhugavert er að taka til skoðunar þær nefndir 

sem einna mest mæðir á á velferðarsviðinu og kanna hvernig framkvæmdinni er háttað 

með tilliti til þeirra grundvallarreglna, skráðra og óskráðra, auk þeirra sjónarmiða sem 

endurspeglast í lagaumhverfinu og skrifum fræðimanna.  

Í fyrsta lagi verður sjónum beint að úrskurðarnefnd almannatrygginga
6
 sem starfar 

samkvæmt lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar.
7
 Nefndin gegnir víðtæku hlutverki 

þegar kemur að því að endurskoða ákvarðanir Tryggingastofnunar ríkisins
8
 og 

                                                 
1
 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 335. 

2
 Hér eftir stjórnsýslulög. 

3
 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 561. 

4
 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 90. 

5
 Samkvæmt því sem fram kemur á vef velferðarráðuneytisins; www.velferdarraduneyti.is. 

6
 Hér eftir ÚRAL. 

7
 Hér eftir ATL. 

8
 Héðan í frá verður vísað jöfnum höndum til tryggingastofnunar og TR. 
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Sjúkratrygginga Íslands
9
 á sviði almannatrygginga vegna ákvarðana sem teknar eru á 

grundvelli ATL auk annarra laga. Í öðru lagi verður fjallað um störf úrskurðarnefndar 

atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða
10

 sem starfar skamvæmt lögum nr. 

54/2006, um atvinnuleysistryggingar,
11

 auk þess sem nefndin úrskurðar vegna ákvarðana 

sem teknar eru á grundvelli laga nr. 55/2006, um vinnumarkaðsaðgerðir. Í þriðja lagi 

verður hlutverki úrskurðarnefndar félagsþjónustu- og húsnæðismála gerð skil.
12

 Nefndin 

hefur það hlutverk að endurskoða ákvarðanir sveitarfélaga sem teknar eru á grundvelli laga 

nr. 40/1991, um félagsþjónustu sveitarfélaga.
13

 Auk þess að vísa til nefndarinnar og 

úrlausna hennar í tenglsum við almenna umfjöllun um störf úrskurðarnefnda verður fjallað 

um sérstöðu hennar sem felst í takmörkunum á endurskoðunarvaldi hennar vegna 

sjálfstjórnar sveitarfélaganna. Nánar verður vikið að hlutverki þessara nefnda í sérstakri 

umfjöllun.  

Ástæða framangreindrar afmörkunar er einkum sú að fjöldi nefnda á velferðarsviðinu 

er mikill og ekki raunhæft að fjalla markvisst um þær allar á þessum vettvangi. Til frekari 

glöggvunar á efninu verður þó einnig vikið að öðrum nefndum sem starfa á 

velferðarsviðinu eftir því sem við getur átt. Þá verður leitað í úrlausnir umboðsmanns 

Alþingis er snerta viðfangsefnið auk fræðaskrifa. Við vinnslu þessarar ritgerðar var notast 

við úrskurði framangreindra nefnda sem birtir hafa verið á vefnum www.urskurdir.is. Þá 

fékk höfundur aðgang að úrskurðum úrskurðarefndar almannatrygginga og voru úrskurðir 

ársins 2013 einkum skoðaðir.  

Markmiðið með verkinu er í fyrsta lagi að gera grein fyrir því hvers vegna sjálfstæðum 

úrskurðarnefndum er komið á fót í þeim mæli sem gert hefur verið. Í því skyni verða helstu 

röksemdir raktar auk mótraka. Í öðru lagi er ætlunin að rekja þær reglur sem gilda almennt 

um endurskoðun kærustjórnvalda á stjórnvaldsákvörðunum lægra settra stjórnvalda og 

hvað felst í endurskoðunarheimildum þeirra og hvað takmarkar þær. Þá verður vikið að 

þeim reglum sem gilda um málsmeðferð á kærustigi og hvaða sérsjónarmiða gætir þar. 

Tekið skal fram að ritgerð þessari er ætlað að fela í sér lýsandi úttekt að mestu og er langt 

því frá ætlað að vera tæmandi enda umfjöllunarefnið víðfeðmt og mörgum spurningum 

ósvarað. 

                                                 
9
 Héðan í frá verður vísað jöfnum höndum til sjúkratrygginga og SÍ. 

10
 Hér eftir ÚAV. 

11
 Hér eftir LAT. 

12
 Hér eftir ÚFEL. 

13
 Héðan í frá verður ýmist vísað til laganna sem fþjl. eða lög um félagsþjónustu sveitarfélaga. 

http://www.urskurdir.is/
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2 Um réttaröryggi og réttinn til félagslegrar aðstoðar 

2.1 Inngangur 

Ætla má að árlega taki stjórnvöld ríkisins á borð við TR, SÍ og Vinnumálastofnun og 

sveitarfélög þúsundir ákvarðana um réttindi og skyldur einstaklinga sem eiga það 

sammerkt að varða mikilsverð félagsleg réttindi þeirra. Þó afgreiðsla þessara stjórnvalda sé 

oft einföld og meðferð umsókna ekkert sérstaklega flókin kann afkoma fólks og lífskjör 

engu að síður í sumum tilvikum að velta á ákvörðuninni. Það þarf því vart að fjölyrða um 

mikilvægi þess að vandað sé til verks við meðferð og undirbúningi slíkra mála og að gætt 

sé að reglum stjórnsýsluréttarins í því skyni að tryggja að niðurstaðan verði sem réttust.
14

 

Ekki síst ef litið er til þess að algengt er að lög sem mæla fyrir um slík réttindi hafi að 

geyma matskenndar heimildir og svokölluð rammaákvæði. Í því sambandi hefur 

möguleikinn á að fá úr máli skorið á æðra stjórnsýslustigi verið talinn grundvallaratriði og 

ein forsenda þess að borgarinn njóti réttaröryggis. Sem dæmi um þetta má nefna að í 

athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna 

kemur fram að ein forenda þess að lögin séu í formi rammalöggjafar sé sú að fyrir hendi sé 

sjálfstæð úrskurðarnefnd sem hafi það hlutverk að endurskoða ákvarðanir sveitarfélaga 

sem teknar eru á grundvelli laganna.
15

 

Eins og fram hefur komið er ætlunin með ritgerð þessari að fjalla um valdsvið og 

valdheimildir úrskurðarnefnda sem hafa það hlutverk að endurskoða ákvarðanir stjórnvalda 

og sveitarfélaga sem taka þessar mikilvægu ákvarðanir á fyrsta stjórnsýslustigi. Af þeim 

sökum er nauðsynlegt að víkja nokkrum orðum að grundvelli þeirra réttinda sem fjallað er 

um í störfum þessara nefnda. Verður í því skyni fjallað í stuttu máli um inntak og eðli 

réttindanna sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. Að svo búnu verður 

vikið að inntaki hugtaksins réttaröryggi sem talið hefur verið þýingarmikið í tengslum við 

málsmeðferð á þessu réttarsviði.  

2.2 Rétturinn til félagslegrar aðstoðar, skv. 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar 

Í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 14. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, segir 

orðrétt: „öllum sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, 

örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar, og sambærilegra atriða“. Rétturinn til félagslegrar 

aðstoðar fellur í flokk svokallaðra efnahagslegra réttinda sem ásamt félagslegum og 

menningarlegum réttindum hafa verið skilgreind sem jákvæð réttindi sem skylda ríki til að 

                                                 
14

 Kristian Andenæs, o.fl.: Sosialrett, bls. 28. 
15

 Alþt. 1990, A-deild, bls. 3201. 
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grípa til sérstakra aðgerða í því skyni að tryggja þau.
16

 Meðal annarra réttinda sem falla í 

fyrrgreindan flokk eru ýmis réttindi sem tengjast atvinnu, réttur til almannatrygginga, réttur 

til heilsugæslu, og viðunandi lífsafkomu. Eins og fyrr segir er ákvæðinu ætlað að tryggja 

rétt borgaranna til framfærslu og leggur jafnframt þá jákvæðu skyldu löggjafanum á herðar 

að tryggja þann rétt með lögum.
17

  

Hér áður fyrr gætti tiltekinnar óvissu um inntak og þýðingu stjórnarskrárákvæðisins og 

má segja að margir hafi talið regluna lítið meira en innihaldsrýra stefnuyfirlýsingu sem 

ekki væri unnt að byggja einstaklingsbundinn rétt á.
18

 Sé farið fremur hratt yfir sögu þá var 

það ekki fyrr en með dómi Hæstaréttar í máli Öryrkjabandalags Íslands gegn íslenska 

ríkinu í Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) að staðfest var með dómi að ákvæði 

stjórnarskrárinnar um réttinn til framfærslu af hendi ríkisins fæli í sér efnisleg réttindi 

borgurunum til handa. En í dóminum sagði m.a. eftirfarandi: 

Verður að telja að í 1. mgr. 76. gr. [stjórnarskrárinnar] felist ákveðin lágmarksréttindi, sem 

miðuð séu við einstakling. Þrátt fyrr svigrúm almenna löggjafans til mats á því, hvernig þessi 

lágmarksréttindi skuli ákvörðuð, geta dómstólar ekki vikið sér undan því að taka afstöðu til 

þess, hvort það mat samrýmist grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. 

Dómurinn fól því í sér ákveðna staðfestingu á því að í ákvæðum 76. gr. 

stjórnarskrárinnar fælist ekki einungis að löggjafanum beri að setja reglur sem tryggi rétt til 

aðstoðar heldur fælust í ákvæðinu efnisleg réttindi sem byggja mætti einstaklingsbundin 

rétt á. Dómurinn fól jafnframt í sér viðurkenningu á því að í framfærsluréttinum fælist 

ákveðið lágmark sem ekki yrði gengið á, hvorki með lagasetningu né almennum 

stjórnvaldsfyrirmælum. Taldi Hæstiréttur að þrátt fyrir að játa beri löggjafanum svigrúm til 

útfærslu og mats á því með hvaða hætti sú skylda sem í ákvæðinu fælist væri fullnægt þá 

gæti löggjafinn ekki mælt fyrir um reglur sem skerði rétt borgarans til framfærslu með svo 

viðurhlutamiklum hætti að gengið yrði á stjórnarskrárvarinn rétt einstaklings til 

framfærslu.  

Í athugasemdum við 76. gr. í frumvarpi því er varð að stjórnarskipunarlögum nr. 

97/1995 kemur fram að með 76. gr. sé gengið út frá því að löggjafinn setji í lög nánari 

reglur um félagslega aðstoð af þeim toga sem í ákvæðinu greinir og að með 76. gr. sé 

löggjafanum jafnframt markaður sá rammi að honum beri að tryggja tilvist lagareglna sem 

kveðið á um þessa aðstoð.
19

  

                                                 
16

 Asbjørn Eide: Economic, Social and Cultural Rights, bls. 23. 
17

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur, bls. 612. 
18

 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi. bls. 542. 
19

 Alþt, 1994-95, A-deild, bls. 2109-2010. 
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Umboðsmaður Alþingis fjallaði meðal annars um inntak 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar í bréfi til ráðherra heilbrigðismála og félags- og tryggingarmála vegna 

mála UA 10. júní 2008 (4552/2005), (4593/2003), (4888/2006) og (5044/2007). 

Umboðsmaður ritaði bréfið vegna fjölda erinda og kvartana sem honum höfðu borist og 

lutu að réttarstöðu aldraðra og stjórnsýslu málefna þeirra. Tók umboðsmaður til 

umfjöllunar ákvæði laga og reglna um málaflokkinn og beindi sjónum sínum að því hvort 

þau uppfylltu kröfur stjórnarskrár og alþjóðasamninga sem Ísland væri aðili að. Laut 

athugunin meðal annars að reglum um grunnfjárhæð ellilífeyris, ákvarðanir TR um 

niðurfellingu ellilífeyris og greiðslu vasapenings þess í stað samkvæmt ákvæðum ATL og 

þátttöku vistmanna á hjúkrunar- og dvalarheimilum í dvalarkostnaði samkvæmt sömu 

lögum. Í bréfinu er að finna eftirfarandi ummæli: 

Þá verður að mínu áliti ekki hjá því litið að með ákvæði 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar er 

sú frumskylda lögð á Alþingi að það taki afstöðu í formi löggjafar til þess hvaða rétt menn 

skuli eiga til félagslegrar aðstoðar af hálfu hins opinbera, ríkis og sveitarfélaga, meðal annars 

vegna elli. Það leiðir í eðli sínu ef þessari skyldu að löggjafanum ber að sjá til þess að fyrir 

hendi séu almennar, aðgengilegar og skýrar reglur um inntak þeirrar aðstoðar sem 

einstaklingar eiga rétt á vegna elli og annarra þar tilgreindra atriði. 

 

Um réttinn til framfærslu er fjallað víða í löggjöfinni og myndar það lagaumhverfi 

almannatryggingakerfið sem ýmist er hægt að fjalla um í þrengri eða rýmri merkingu. 

Undir almannatryggingakerfið í sinni þrengri merkingu falla lög um almannatryggingar, 

lög um sjúkratryggingar og lög um félagslega aðstoð en í víðustu merkingu sinni 

samanstendur almannatryggingakerfið af ákvæðum ýmissa annarra laga á borð við lög um 

atvinnuleysistryggingar, lög um félagsþjónustu sveitarfélaganna og lög um fæðingar- og 

foreldraorlof.
20

 Framangreindir lagabálkar auk ýmissa annarra stefna að því markmiði sem 

endurspeglast í 76. gr. stjórnarskrárinnar.
21

 

2.3 Hugtakið réttaröryggi 

Í stjórnsýslurétti er oft vísað til hugmynda um réttaröryggi þegar kemur að samskiptum 

borgarans við stjórnvöld. Algengt er að vísað sé til slíkra sjónarmiða þegar fundin er 

réttlæting eða rök fyrir tilteknum ráðstöfunum sem ætlað er að veita borgurunum aukna 

vernd.
22

 Hugtakið réttaröryggi er hins vegar sjaldan skilgreint í sömu andrá og vísað er til 

                                                 
20

 Guðmundur Sigurðsson og Ragnhildur Helgadóttir: Almannatryggingar og félagsleg aðstoð,  bls. 30. 
21

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 612. 
22

 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 29. 
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þess hvort sem er á vettvangi fræðanna eða í lagafrumvörpum.
23

 Í athugasemdum 

frumvarps þess er varð að stjórnsýsulögum segir eftirfarandi: 

Helsta markmiðið með setningu stjórnsýslulaga er að tryggja sem best réttaröryggi manna í 

skiptum við hið opinbera, jafnt ríki sem sveitarfélög.
24

 

Í frumvarpinu er þó ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu réttaröryggi. Virðist inntak 

þess eins og því er beitt í stjórnsýslurétti fremur óljóst þó tíð beiting þess bendi til þess „að 

mönnum blandist ekki hugur um við hvað er átt.“
25

 Hér áður fyrr virtist hugtakið 

réttaröryggi tengjast mjög hugmyndum manna um réttarríki.
26

 Var hugtakið oft notað í því 

skyni að vekja athygli manna á því hversu vel eða illa lög og réttarframkvæmd tryggðu þau 

gæði sem í réttarríkinu fólust.
27

 Réttarríkið hefur að geyma tilteknar reglur um samskipti 

borgarans og ríkisins, þ.e. hvernig lög skulu úr garði gerð til að þau teljist uppfylla kröfur 

réttarríkisins. Virðist hefðbundin nálgun á réttaröryggishugtakið tengjast mjög kröfum 

réttarríkisins um fyrirsjáanleika í lagaframkvæmd á kostnað geðþótta við beitingu opinbers 

valds.
28

  

Hægt er að lýsa réttaröryggi í rýmri og þrengri merkingu. Í rýmri merkingu orðsins er 

átt við að stjórnvöld fari að lögum.
29

 Er þá átt við hagsmuni borgaranna í heild gagnvart 

ríkinu. Í þrengri merkingu réttaröryggishugtaksins er sjónum beint að samskiptum 

einstakra borgara eða lögaðila við stjórnvöld. Í fræðaskrifum er algengt að greint sé á milli 

ólíkra þátta hugtaksins eins og það er skilgreint í þrengri merkingu.
30

 Páll Hreinsson fjallar 

um réttaröryggi í þrengri merkingu og telur það m.a. fela í sér eftirfarandi þrjá þætti sem 

tengjast innbyrðis. Í fyrsta lagi svokallað réttaröryggi við málsmeðferð (d. 

procesretssikkerhed). Í öðru lagi verður réttaröryggi ekki tryggt í samskiptum borgaranna 

við stjórnvöld nema þeim fyrrnefndu sé veitt færi á að kynna sér gildandi reglur fyrirfram. 

Af þeim sökum verður lagaframkvæmd að vera fyrirsjáanleg til að réttaröryggi sé tryggt 

(d. forudseelighedsretsikkerhed). Í þriðja lagi verða stjórnvöld að tryggja borgurunum 

                                                 
23

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 333. 
24

 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3277. 
25

 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 29. 
26

 Sjá Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 30 og Bent Christensen: Forvaltningsret 

hjemmelspørgsmål, bls. 27. og Steen Rønsholdt: Forvaltningsret. retssikkerhed, proces, sagsbehandling, bls. 65. 
27

 Ekki gefst færi á að rekja meginreglur réttarríkisins en um það efni vísast t.d. til Garðar Gíslason: Eru lög 

nauðsynleg?, bls. 144-145. 
28

 Carsten Heinrichsen: Retsikkerhed og moderne forvaltning, bls. 73. 
29

 Sjá Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 335, og Karsten Revsbech: Nyere tendelser i dansk 

forvaltningsretlig teory – systemhensyn eller retssikkerhed, bls. 15. 
30

 Sjá t.d. umfjöllun í Carsten Heinrichsen: Retsikkerhed og moderne forvaltning, bls. 85. Þar er til viðbótar þeim 

þáttum sem hér er fjallað um talað um resultatorientet retsikkerhed og efnislegt réttaröryggi í rýmri og þrengri 

merkingu. 
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þann efnislega rétt sem þeim er tryggður í lögum og mega að sama skapi ekki íþyngja þeim 

án lagaheimildar. Er hér rætt um efnislegan þátt réttaröryggisins (d. materiel 

retsikkerhed).
31

 

Inntaks þess þáttar sem fyrst var vísað til skírskotar til þeirrar nauðsynjar sem felst í því 

að til séu reglur sem skylda stjórnvöld til að viðhafa málsmeðferð sem stuðlar að réttri og 

löglegri niðurstöðu í hverju máli. Er þessi þáttur sérstaklega mikilvægur á þeim 

réttarsviðum þar sem matskenndra heimilda til töku stjórnvaldsákvarðana gætir mjög í 

lögum.
32

 Á sviði velferðarmála sem ritgerð þessi fjallar sérstaklega um gætir slíkra 

matskenndra lagagreglna mjög. Löggjöf á sviði velferðarmála er auk þess sett í því skyni 

að uppfylla tilteknar jákvæðar skyldur gagnvart borgurunum fellur þannig ekki með 

hefðbundnum hætti að formlegri nálgun réttarríkisins sem vikið var að hér að framan.
33

 

Það er að segja í stað þess að gerðar séu ríkar kröfur til efnislega þáttar 

réttaröryggishugtaksins er fremur lögð áhersla á hvernig samskiptum borgarans við 

stjórnvöld er háttað. Þeirrar viðleitni hefur gætt á Norðurlöndunum að Íslandi meðtöldu að 

auka kröfur til undirbúnings og meðferðar stjórnsýslumála í því skyni að koma til móts við 

skort á fastmótuðum reglum sem samræmast kröfum efnislega þáttar 

réttaröryggishugtaksins. Má því segja að málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttarins, sem 

margar hafa verið lögfestar í stjórnsýslulögum, þjóni fyrst og fremst þeim tilgangi að 

treysta réttaröryggi borgaranna. Ekki er nægjanlegt að fyrir hendi séu málsmeðferðarreglur 

sem stuðla eiga að réttri og löglegri niðurstöðu heldur verður að vera fyrir hendi úrræði 

borgaranum til handa til að fá úr máli skorið á tveimur stjórnýslustigum.
34

 Hér á eftir 

verður vikið að grundvelli stjórnsýslulæru auk þess sem nánari grein verður gerð fyrir þeim 

meginsjónarmiðum sem að baki því úrræði býr, m.a. sjónarmiðum um réttaröryggi. 

3 Um stöðu og tilgang sjálfstæðra úrskurðarnefnda 

3.1 Inngangur 

Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni falla, eins og áður segir, í flokk stjórnsýslunefnda eins og 

þær eru nefndar í stjórnsýslulögum. Er með hugtakinu úrskurðarnefnd því átt við þau 

stjórnvöld þar sem fleiri einstaklingar annast í sameiningu tiltekna stjórnsýslu sem felst þá 

í því að úrskurða í kærumálum.
35

 Geta stjórnsýslunefndir ýmist verið sjálfstæðar gagnvart 

viðeigandi ráðherra eða ekki. Þegar með lögum er kveðið á um að stjórnsýslunefnd á borð 

                                                 
31

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 335. 
32

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 336-337. 
33

 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret. Retssikkerhed, proces, sagsbehandling, bls. 67-68. 
34

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 335. 
35

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 285. 
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við úrskurðarnefnd skuli vera sjálfstæð þá hefur það þá þýðingu að nefndin fer með 

málefni á starfssviði ráðherra en er skipað til hliðar við þau stjórnvöld og undirstofnanir 

ráðherra sem heyra undir yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir hans.
36

 Talið er að 

valdheimildir löggjafans til að koma á fót sjálfstæðri stjórnsýslunefnd helgist af 

stjórnskipunarvenju og feli í sér frávik frá meginreglunni um að ráðherrar fari, hver á sínu 

málefnasviði, með yfirstjórn málefna er undir þá heyra, nema lög kveði á um að nefnd 

skuli sjálfstæð.
37

 Það ræðst því af túlkun laga hvort úrskurðarnefnd telst sjálfstæð eða ekki. 

Leiki vafi á því að lokinni túlkun þeirra laga sem fjalla um úrskurðarnefnd hvort ætlun 

löggjafans hafi verið sú að skipa nefndinni sjálfstætt verður almennt að ganga út frá því að 

starfsemi hennar heyri undir yfirstjórn ráðherra í samræmi við þá meginreglu að ráðherra 

sé æðsti handhafi framkvæmdarvalds og beri ábyrgð á stjórnarathöfnum öllum sem undir 

hann heyra. 

3.2 Almennt um eftirlit með sjálfstæðum úrskurðarnefndum 

3.2.1 Inngangur 

Samhengisins vegna er rétt að víkja nokkrum orðum að eftirliti með sjálfstæðum 

úrskurðarnefndum. Sjálfstæðar úrskurðarnefndir eru eftirlitsstofnanir í eðli sínu, en rétt 

eins og við á um önnur stjórnvöld innan stjórnsýslukerfisins þá starfa þær ekki í tómarúmi 

heldur sæta þær eftirliti með störfum sínum. Í skýrslu sinni fyrir árið 2010 fjallaði 

umboðsmaður Alþingis m.a. um stöðu sjálfstæðra úrskurðarnefnda og eftirlit með þeim. 

Þar viðrar hann áhyggjur sínar af því hvernig sú aukning sem orðið hefur á fjölda 

sjálfstæðra kæru- og úrskurðarnefnda hefur leitt til þess að töluverðrar óvissu gætir innan 

ráðuneyta um með hvaða hætti þeim beri að haga eftirlitshlutverki sínu gagnvart slíkum 

stofnunum og nefndum. Í skýrslunni kemst umboðsmaður jafnframt svo að orði: 

Stundum er eins og ráðuneytin vilji helst sem minnst vita af starfi þessara sjálfstæðu stofnana 

og nefnda og á hinn bóginn kæra stjórnendur þessara aðila sig oft lítið um að ráðuneytin séu 

að óska eftir upplýsingum eða fylgjast með almennum framgangi mála hjá viðkomandi 

stofnun eða nefnd.
38

 

Hefur umboðsmaður Alþingis vakið athygli á því að einn megintilgangurinn með því 

að koma á fót slíkum stofnunum sé sá að færa úrskurðarvald ráðherra vegna tiltekinna 

ákvarðana til þessara sjálfstæðu úrskurðarnefnda.
39

 Hvað aðra þætti í störfum þessara 

nefnda snertir getur ráðherra því að meginstefnu ekki vikið sér undan að gefa gaum. Á 

                                                 
36

 Páll Hreinsson: Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir, bls. 561. 
37

 Páll Hreinsson: Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir, bls. 562. 
38

 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2010, bls. 25. 
39

 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2010, bls. 25. 
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komandi síðum verður þess freistað að lýsa meginþáttum í eftirliti ráðherra með starfsemi 

sjálfstæðra úrskurðarnefnda. Þá verður vikið stuttlega að stöðu nefndarmanna í sjáfstæðum 

úrskurðarnefndum og þeirra réttindum og skyldum. Að lokum verða helstu röksemdir fyrir 

því fyrirkomulagi að koma á fót sjálfstæðum úrskurðar rakin auk þess sem vikið verður að 

sjónarmiðum sem teljast mæla því í mót. 

3.2.2 Eftirlitshlutverk ráðherra með sjálfstæðum úrskurðarnefndum 

Sjálfstæðar úrskurðarnefndir falla í flokk sjálfstæðra stjórnvalda sem merkir, eins og áður 

segir, að þeim er skipað til hliðar við hið stigskipta stjórnkerfi og eru þar með undanskildar 

þeim almennu yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum ráðherra sem af þeirri stigskiptingu 

leiða. Þannig verða úrskurðir sjálfstæðra úrskurðarnefnda ekki kærðir til ráðherra og hann 

getur ekki gefið slíkum nefndum bindandi fyrirmæli um meðferð valdheimila þeirra án 

skýrrar lagaheimildar þess efnis.
40

 Ef engri slíkri lagaheimild er til að dreifa verður 

almennt séð að ganga út frá því að úrræði ráðherra til að hafa afskipti af lögbundnum 

verkefnum viðkomandi úrskurðarnefndar séu takmörkuð við að gefa út óbindandi álit, sbr. 

3. mgr. 12. gr. laga nr. 115/2011, um stjórnarráð Íslands.
41

  

Staða úrskurðarnefnda í stjórnsýslukerfinu sem lýst hefur verið hér að framan breytir 

því ekki að þessar nefndir starfa á málefnasviði þess ráherra sem fer með málaflokkinn. 

Sem dæmi má nefna að úrskurðarnefnd almannatrygginga heyrir stjórnarfarslega undir 

eftirlit velferðarráðherra, sbr. forsetaúrskurð nr. 71/2013, um skiptingu stjórnarmálefna 

milli ráðuneyta í stjórnarráði Íslands. Þó að ráðherra hafi við þessar aðstæður ekki heimild 

til að beita almennum yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum gagnvart sjálfstæðum 

úrskurðarnefndum með sama hætti og gagnvart öðrum stofnunum sem eru í svokölluðu 

beinu stjórnsýsluambandi við ráðherra þá þarf að hafa í huga að slíkar nefndir eru engu að 

síður hluti af stjórnsýslukerfinu og þeim fengið tiltekið verkefni og tilteknar valdheimildir 

á málefnasviði ráðherra. Sjálfstæð úrskurðarnefnd er m.ö.o. ekki eyland utan við 

stjórnsýsluna ef svo má að orði komast. 

Samkvæmt lögum er hlutverk sjálfstæðra úrskurðarnefndar að úrskurða í afmörkuðum 

ágreiningsmálum á grundvelli tiltekinni laga, sem jafnframt verða þá ekki borin undir 

ráðherra, og er þeim að sama skapi veitt sjálfstæði við beitingu þessara valdheimilda sinna. 

Í 2. mgr. 13. gr. stjrl. er framangreint áréttað þar sem fram kemur að ráðherra skuli hafa 

almennt eftirlit með starfrækslu, fjárreiðum og eignum þeirra sjálfstæðu stjórnvalda sem 

heyra stjórnarfarslega undir hann og jafnframt að eftirlit með sjálfstæðum stjórnvöldum 

                                                 
40

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 84.  
41

 Hér eftir stjrl.  
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taki ekki til málsmeðferðar eða ákvarðana í einstökum málum. Í athugasemdum í 

frumvarpi því er varð að lögum um stjórnarráð Íslands, nr. 115/2011, er það áréttað að þrátt 

fyrir að tilteknar valdheimildir hafi með lögum verið færðar til sjálfstæðs úrskurðaraðila þá 

beri ráðherra engu að síður skyldu til að hafa eftirlit með þeim atriðum sem í ákvæðinu 

greinir og þar með að stjórnsýsla viðkomandi málaflokks sé í réttu horfi.
42

 Því er oft þannig 

farið að ráðherra beri almenna ábyrgð á framkvæmd tiltekinna laga og því sé það á hans 

ábyrgð að bregðast 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 tilteknu lögbundnu hlutverki á grundvelli laganna. Vegna þessa 

hefur verið talið nauðsynlegt að ráðherra hafi eftirlit með almennri starfsemi sjálfstæðra 

úrskurðarnefnda, fjárreiðum þeirra og eignum.
43

 Til þess að ráðherra sé mögulegt að rækja 

þetta eftirlitshlutverk er honum nauðsynlegt að geta með einhverju móti nálgast 

upplýsingar um starfsemi þessara stofnana. Í því skyni hefur verið lögfest í 2. mgr. 14. gr. 

stjrl. heimild fyrir ráðherra til að krefja þau sjálfstæðu stjórnsvöld, þar á meðal sjálfstæðar 

úrskurðarnefndir, sem stjórnarfarslega heyra undir hann um „hverjar þær upplýsingar og 

skýringar sem þörf er á til að sinna eftirliti skv. 13. gr. og öðrum lögmæltum skyldum 

ráðherra“. Í athugasemdum frumvarps þess er varð að stjrl. kom fram að þar sem ráðherra 

hafi ekki yfir að búa úrræðum til að bregðast við með bindandi hætti láti sjálfstæð stofnun 

undir höfuð leggjast að veita umbeðnar upplýsingar sé nauðsynlegt að ráðherra sé í lögum 

tryggð heimild til að beita forstöðumann starfsmannaréttarlegum viðurlögum.
44

 

Þessu tengt má nefna að umboðsmaður Alþingis hefur, í kjölfar kvartana er lúta að því 

að málshraði hjá sjálfstæðum úrskurðarnefndum sé ekki í samræmi við lögbundin 

afgreiðslutíma, bent á að eðlilegt og æskilegt sé að ráðherra hafi með því reglubundið 

eftirlit hvort t.d. afgreiðslutími hjá úrskurðarnefnd sé í réttu og lögmætu horfi og eftir 

atvikum grípi til þess ráðs að veita nefnd álit eða tilmæli ef út af bregður í starfi hennar, þó 

óbindandi séu.
45

 Það er viðkomandi ráðherra sem býr úrskurðarnefndum er undir 

málefnasvið hans heyra starfsumhverfi og ber almenna ábyrgð á málaflokknum og því 

verður að gera þá kröfu til hans að hann setji sig inní starfsemi slíkra nefnda og sé vakandi 

fyrir þeim vandamálum sem upp koma í starfsemi þeirra og bregðist við þeim með þeim 

                                                 
42

 Sjá einnig starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 84. 
43

 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 45 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
44

 Þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 47 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
45

 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2010, bls. 25. 
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hætti sem honum er unnt, t.d. með því að gera tillögur að lagabreytingum.
46

 Einnig er 

algengt að í lögum sé gert ráð fyrir að ráðherra skipi nefndarmenn í sjálfstæðar 

úrskurðarnefndir og getur hann því jafnframt leyst nefndarmenn frá störfum,
47

 en fyrir því 

þurfa vitanlega að vera málefnalegar ástæður. Þá hefur ráðherra eins og þegar hefur verið 

rakið eftirlit með fjárreiðum sjálfstæðra úrskurðarnefnda og hefur því yfirsýn yfir fjárhag 

nefndar og getur að auki fylgst með því hver verkefna- og málastaða hennar er og 

hugsanlega haft áhrif á fjárveitingar til nefndarinnar sé þörf á að mæta t.a.m. auknum 

málafjölda eða breytingu á verkefnum hennar að öðru leyti eða brugðist við slíkri þróun 

með einhverjum öðrum hætti. 

Þess ber einnig að geta að oft er gert ráð fyrir því í lögum um viðkomandi nefnd að hún 

skili árlega skýrslu um störf sín til ráðherra. Slíkt ákvæði er t.d. að finna í 5. mgr. 65. gr. 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Framangreint ákvæði bættist við lögin með lögum nr. 

66/2010 og kom ákvæðið inn í frumvarpið í meðförum þingsins að tillögu félags- og 

tryggingamálanefndar en í nefndarálitinu kom fram að megintilgangurinn með því að 

skylda nefndina til að afhenda ráðherra skýrslu um störf sín hafi verið sá að veita 

félagsmálanefndum sveitarfélagana betra aðgengi að úrlausnum sínum í því skyni að veita 

leiðbeiningar um fordæmi nefndarinnar og þannig tryggja betur réttaröryggi borgaranna. 

Þrátt fyrir framangreindan tilgang verður engu að síður að telja slíka skýrslugjöf mikilvæga 

enda veitir hún ráðherra mikilvæga innsýn inn í starfsemi nefndarinnar sem væntanlega 

stuðlar að betri yfirsýn yfir málefnasvið hans í heild. Hvorki er í lögum um úrskurðarnefnd 

almannatrygginga né lögum um úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga að finna slíkt 

ákvæði. 
48

 

3.2.3 Um réttindi og skyldur nefndarmanna 

Í þessum kafla er ætlunin að fjalla í stuttu máli um hvernig starfsskilyrðum nefndarmanna í 

sjálfstæðum úrskurðarnefndum er almennt skipað í lögum. Algengast er að þrír menn séu 

skipaðir í úrskurðarnefnd og er það jafnframt algengast að ráðherra sá er með málaflokkinn 

fer skipi nefndarmenn, ýmist að undangenginni tilnefningu eða ekki.
49

 Í 11. gr. LAT kemur 

fram að ráðherra skipi alla nefndarmenn í ÚAV til fjögurra ára í senn, án tilnefningar. Í 2. 

                                                 
46

 Í UA 11. mars 2011 (6083/2010) gagnrýndi umboðsmaður ásamt öðru afgreiðslutíma úrskurðarnefndar 

almannatrygginga. Vegna yfirstjórnunarhlutverks velferðarráðherra gagnvart nefndinni ákvað umboðsmaður að 

senda ráðherranum álitið til kynningar. 
47

 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2006, bls. 110. Í skýrslunni segir m.a. frá því þegar 

dómsmálaráðherra leysti alla meðlimi bótaefndar frá störfum sumarið 2006 og skipaði nýja nefnd þar sem afköst 

nefndarinnar á skipunartímabilinu höfðu verið með eindæmum léleg. 
48

 Tekið skal fram að höfundi er ekki kunnugt um hvort slík skýrslugjöf hafi engu að síður tíðkast hjá þessum 

nefndum. 
49

 Þannig er því farið um ÚRAL, ÚAV og ÚFÉL. 
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mgr 7. gr. ATL kemur fram að ráðherra skipi þrjá menn í ÚRAL og jafnmarga til vara í sex 

ár í senn. Hæstiréttur tilnefnir tvo þeirra en þann þriðja skipar ráðherra án tilnefningar. Í 

ÚFÉL skipar ráðherra þrjá menn til þriggja ára í senn. Samband íslenskra sveitarfélaga 

tilnefnir einn þeirra en hina tvo skipar ráðherra án tilnefningar, sbr. 1. mgr. 65. gr. fþjl. Af 

framangreindu er ljóst að ólíkar reglur gilda um skipun nefndarmanna í þessar nefndir, 

bæði hvað varðar skipunartíma nefnarmanna og hvernig skipuninni er háttað. Bent hefur 

verið á mikilvægi þess að tryggja sjálfstæði úrskurðarnefnda gagnvart 

framkvæmdarvaldinu bæði í reynd og ekki síst í ásýnd. Hluti af þeirri viðleitni er að fela 

t.d. Hæstarétti sem handhafa dómsvalds að tilnefna í nefndir. Þá verður að telja að það hafi 

þýðingu fyrir sjálfstæði nefndarmanna að skipunartími þeirra sé ekki mjög stuttur og fari 

helst ekki saman við setutíma kjörinna fulltrúa á Alþingi. Með því er þess freistað að 

tryggja stöðugleika í störfum nefndanna þannig að seta þeirra verði ekki háð því hvernig 

pólitískir vindar blása. 

Algengast er að gert sé ráð fyrir að nefndarstarf sé aukastarf og falla störf 

nefndarmanna því ekki undir gildissvið laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins.
50

 Það er þó ekki óþekkt að slík störf séu höfð að aðalstarfi en skv. 1. 

mgr. 9. gr. laga nr. 30/1992, um yfirskattanefnd, skulu fjórir nefndarmanna af þeim sex 

sem nefndina skipa hafa starfið að aðalstarfi. Að meginstefnu gilda því reglur 7. gr. 

laganna um auglýsingaskyldu ekki með beinum hætti um nefndarstörf né heldur ákvæði 6. 

gr. laganna er fjallar um almenn hæfisskilyrði til þess að fá ráðningu eða skipun í starf 

nema á annan veg sé mælt í lögm. Af þeim sökum ráðast hæfisskilyrði nefndarmanna af 

sérlögum um viðkomandi nefnd og er það ráðherra sem veitingarvaldshafi sem ábyrgð ber 

á því að meta hvort einstaklingur sem skipa á fullnægi þeim hæfisskilyrðum sem lög kveða 

á um. Sé ekki á annan veg mælt í lögum hvílir samkvæmt framangreindu engin 

auglýsingarskylda á ráðherra þegar skipa á í sjálfstæða úrskurðarnefnd þó að sjálfsögðu sé 

ekkert því til fyrirstöðu að það sé gert í þeim tilvikum þegar ekki er gert ráð fyrir að annað 

stjórnvald tilnefni nefndarmann. Hvað hæfisskilyrðin áhrærir er sjaldnast um mjög ítarlega 

upptalningu á hæfisskilyrðum að ræða en oftast er gert ráð fyrir tiltekinni menntun, einkum 

að nefndarmenn séu allir lögfræðingar, eins og í tilviki ÚAV eða að nefndin sé skipuð 

                                                 
50

 Skv. 1. gr. laganna taka lögin til hvers manns sem er skipaður, settur eða ráðinn í þjónustu ríkisins til lengri 

tíma en eins mánaðar, án tillits til þess hvort og þá hvaða stéttarfélagi hann tilheyrir, enda verði starf hans talið 

aðalstarf. 



 

 

 17  

 

a.m.k. einum lögfræðingi og einnig lækni eins og á við í tilviki ÚRAL. Þá er almennt gerð 

sú krafa að formaður nefndar uppfylli skilyrði til þess að gegna embætti héraðsdómara.
51

  

Eins og lýst var hér að framan falla nefndarmenn í sjálfstæðum úrskurðarnefndum 

almennt utan við gildissvið starfsmannalaganna, a.m.k. samkvæmt beinum orðum þeirra. 

Af því leiðir, sé ekki á annan veg mælt í sérlögum, að ekki er alveg fyllilega ljóst í fyrsta 

lagi hvaða réttinda þessi starfsmenn njóta í störfum sínum né heldur hvaða 

starfsmannaréttarlegu úrræðum skylt er að beita þá komi upp hnökrar í störfum þeirra. Sá 

vafi sem ótvírætt er uppi um réttindi og skyldur einstakra nefndarmanna sem gegna 

störfum sínum í aukastarfi verður að telja óheppilegan. Því hefur verið haldið fram að 

líklega gildi starfsmannalög um starfsmenn sjálfstæðra úrskurðarnefnda þó þau nái ekki til 

þeirra berum orðum og þar með verði að játa ráðherra allar þær sömu heimildir til að beita 

starfsmenn viðurlögum og um opinberan starfsmann í skilningi 1. gr. stml. væri að ræða.
52

 

Það verður hins vegar ekki framhjá því litið að staðan er afar óljós að þessu leyti og 

verðugt verkefni að í fyrsta lagi skýra réttarstöðu þessara starfsmanna og í öðru lagi móta 

tiltekin viðmið um það hvaða kröfur gera eigi í sérlögum um nefndir t.d. hvað 

auglýsingaskyldu snertir þannig að betra samræmi sé til staðar í þessum efnum. 

3.3 Rök með og á móti sjálfstæðum úrskurðarnefndum  

3.3.1 Inngangur 

Á Íslandi og víðar hefur ríkt sú stefna að fela sjálfstæðum úrskurðarnefndum tilteknar 

stjórnunar- og eftirlitsheimildir sem annars myndu koma í hlut viðkomandi ráðherra. Af 

þeim sökum er því almennt ekki svo að verið sé að búa til nýtt úrræði fyrir borgarana 

heldur er úrskurðarvaldið fært á milli stjórnvalda.
53

 Á þetta við sérstaklega í vissum 

málaflokkum og eru velferðarmálin þar áberandi. Niðurstaða þeirrar þróunar er sú að nú 

eru á víð og dreif í stjórnsýslunni fjöldinn allur af úrskurðar- og kærunefndum sem falið er 

að úrskurða í hinum ýmsu málaflokkum ýmist á einu stjórnsýslustigi eða sem æðra 

stjórnvald. Á málefnasviði velferðarráðuneytisins eru, eins og áður segir, starfræktar alls 

níu úrskurðarnefndir. Áður en lengra verður haldið með umfjöllunarefni ritgerðarinnar er 

gagnlegt að velta upp þeim röksemdum sem einna helst búa að baki þeirri löggjafarstefnu, 

ef svo má að orði komast, að fela í svo ríkum mæli sjálfstæðum úrskurðarnefndum 

                                                 
51

 Þess þekkjast dæmi að gerðar séu ríkari kröfur til nefndarmanna úrskurðarnefnda í stjórnsýslunni. Sem dæmi 

má nefna að skv. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 69/2003, um póst og fjarskiptastofnun, skulu formaður og varaformaður 

úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála fullnægja hæfisskilyrðum hæstaréttardómara. Annað dæmi er að skv. 2. 

mgr. 9. gr. samkeppnislaga, nr. 44/2005, skulu formaður og varaformaður áfrýjunarnefndar samkeppnismála 

fullnægja hæfisskilyrðum hæstaréttardómara. 
52

 Friðgeir Björnsson: Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni, bls. 21. 
53

 Páll Hreinsson: „Sjálfstæðar stjórnsýslunefndir“, bls. 563-564. 
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úrskurðarvald í ágreningsmálum sem upp koma sérstaklega í tengslum við löggjöf á sviði 

velferðarmála. Þessi stefna er í samræmi við þá þróun sem átt hefur sér stað annars staðar á 

Norðurlöndunum
54

 þar sem þeirrar tilhneigingar hefur gætt töluvert á síðastliðnum 

áratugum að færa úrskurðarvald vegna stjórnvaldsákvarðana frá ráðherra til sjálfstæðra 

úrskurðarnefnda. Í þessum kafla verður leitast við að gera grein fyrir þeim rökum sem teflt 

hefur verið fram með og á móti slíku fyrirkomulagi en tekið skal fram að með 

umfjölluninni er eingöngu ætlunin að lýsa meginsjónarmiðum að þessu leyti og er 

umfjöllunin því engan veginn tæmandi. 

3.3.2 Helstu rökin með sjálfstæðum úrskurðarnefndum 

Þrátt fyrir stefnu löggjafans að koma í ríkari mæli á fót sjálstæðum úrskurðarnefndum eins 

og að framan hefur verið lýst verður ekki með vissu ráðið hvaða rök búi fyrst og fremst þar 

að baki og hvort að þau séu ætíð þau sömu enda sjaldan að greinargerðir með frumvörpum 

til laga er mæla fyrir um slíkt fyrirkomulag veiti skýrar eða ítarlegar upplýsingar. Þau 

sjónarmið sem helst hefur verið vísað til í þessu sambandi verða rakin.
55

  

Í fyrsta lagi virðast sjónarmið um aukið réttaröryggi oft vega þungt þegar löggjafinn 

velur að koma á fót sjálfstæðri úrskurðarnefnd. Sem dæmi má nefna að í frumvarpi er varð 

að lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, sem m.a. mæltu fyrir um stofnun 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu
56

, kom fram að með fyrirkomulaginu væri ætlunin að 

„treysta réttaröryggi skjólstæðinga félagsþjónustunnar“.
57

 Þar sagði jafnframt að í ljósi 

þess hversu veigamiklu leiðbeiningar- og eftirlitshlutverki félagsmálaráðuneytinu væri 

ætlað væri ekki æskilegt, með vísan til réttaröryggissjónarmiða, að það færi einnig með 

úrskurðarvald í málaflokknum. Í frumvarpi til laga nr. 60/1999, um breytingu á lögum nr. 

117/1993, um almannatryggingar, þar sem m.a. var mælt fyrir um stofnun ÚRAL, kvað við 

svipaðan tón en þar kom fram að ætlunin með lögunum væri sú að „færa Tryggingastofnun 

ríkisins nær nútímaviðhorfum stjórnsýsluréttar“ og auka réttaröryggi viðskiptavina 

stofnunarinnar. Þá var einnig vísað til þess í frumvarpinu að vegna þess að árlega afgreiddi 

tryggingaráð hátt í fjögur hundruð mál þætti full ástæða til að fela sérstakri nefnd þetta 

                                                 
54

 Þó eru útfærslurnar misjafnar, sjá t.d. umfjöllun um úrskurðarnefndir á félagslega sviðinu í Danmörku, en þar í 

landi var farin sú leið að fela einni nefnd, dönsku kærunefndinni  (d. Ankestyrelsen) að endurskoða mikilæg 

fordæmisgefandi mál sem þegar hafa verið afgreidd af sveitarfélögum og félagsmálanefndum (d. det sociale 

nævn) sjá t.d. umfjöllun Kirsten Ketscher: Socialret. Almindelige principper. Retssikkerhed og administration. 

Grundværdier, bls. 346-348.   
55

 Friðgeir Björnsson tók saman þær skýringar sem fram hafa komið í lagafrumvörpum þegar mælt hefur verið 

fyrir um stofnun úrskurðarnefnda og vísast til þeirrar umfjöllunar umfram það sem fram kemur í þessari ritgerð, 

sbr. Friðgeir Björnsson:Úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni, bls. 37-48. 
56

 Sem síðar varð að úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála, sbr. lög nr. 66/2010. 
57

 Alþt. 1990-1991, A-deild, bls. 3200-01. 



 

 

 19  

 

hlutverk. Var í því sambandi vísað til þess að úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefði á 

sama tíma úrskurðað í 36 málum.
58

 Hér er rétt að taka fram að fyrir tíð ÚRAL kvað 

tryggingaráð upp úrskurð ef ágreiningur reis um bætur, sbr. 6. gr. laga nr. 117/1993.
59

 

Tryggingaráð hafði einnig það hlutverk að hafa eftirlit með fjárhag, rekstri og starfsemi TR 

og gætti þess að öðru leyti að hún starfaði í samræmi við lög og reglugerðir á hverjum 

tíma. Í því fólst einnig að leita þurfti samþykkis ráðsins vegna ýmissa ráðstafana TR, t.d. 

vegna fjárhagsáætlana stofnunarinnar, ársreikninga, ákvarðana um iðgjaldaupphæðir svo 

dæmi séu tekin. Þá fór tryggingaráð með reglugerðarvald fram til þess að ráðið var lagt 

niður með lögum nr. 91/2004. Af þessu verður ráðið að samhliða því að úrskurða í 

ágreiningsmálum var tryggingaráði ætlað umfangsmikið aðhalds og eftirlitshlutverk með 

fjárhag TR sem gegndi því lögbundna hlutverki, líkt og nú að annast greiðslu bóta 

almannatrygginga eins og lög mæla fyrir um. Auk þess að gegna umfangsmiklu 

eftirlitshlutverki gagnvart TR var ráðið einnig skipað með þeim hætti að ráðsmenn í 

tryggingaráði voru kjörnir af Alþingi eftir hverjar almennar þingkosningar. Það er því 

engin tilviljun að með lögum nr. 60/1999 hafi verið ætlunin að færa TR nær 

„nútímaviðhorfum stjórnsýsluréttar.“
60

  

Í öðru lagi má nefna að oft er í fræðaskrifum um efnið að finna samanburð á 

sjálfstæðum úrskurðarnefndum og dómstólum. Er þá vísað til þess að með tilkomu 

sjálfstæðra úrskurðarnefnda sé borgurunum tryggt skjótvirkt og ódýrt úrræði þegar upp 

koma ágreiningsmál í stjórnsýslunni. Sjálfstæðar úrskurðarnefndir eru þannig fýsilegri 

kostur fyrir einstaklinga sem fella sig ekki við niðurstöðu stjórnvalda heldur en 

dómstólaleiðin sem oft er löng, ströng og kostnaðarsöm.
61

 Sérstaklega á þetta sjónarmið 

við í málum á félagslega sviðinu þar sem oft er um veigamikla hagsmuni einstaklinga að 

tefla sem sjálfir hafa ekki endilega bolmagn eða fjárhagslega burði til að leita til dómstóla 

með mál sín. Þá hafa úrskurðarnefndir í stjórnsýslunni að auki almennt víðtækari heimildir 

en dómstólar til að endurskoða stjórnvaldsákvarðanir og hafa ekki einungis heimildir til að 

ógilda ákvarðanir heldur geta þær einnig breytt ákvörðunum. Þetta sjónarmið verður ekki 

talið eiga vel við í þessu samhengi enda velta möguleikar borgarans á því að fá úr máli 

skorið á tveimur stjórnsýslustigum ekki á því að fyrir hendi sé sjálfstæð úrskurðarnefnd 

enda kærurétturinn tryggður í 26. gr. stjórnsýslulaga um almennan kærurétt til æðra setts 

stjórnvalds. Sá kæruréttur verður ekki afnumin nema með lögum. Þegar leiða á í ljós rökin 

                                                 
58

 Alþt. 1998-99, A-deild. bls. 3375. 
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 Ákvæði sama efnis hafði verið í lögum um almannatryggingar frá því lög nr. 24/1956 voru samþykkt. 
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fyrir sjálfstæðum úrskuðarnefndum verður því að telja samanburð við dómstóla 

þýðingarlítinn. Mikilvægara er að varpa ljósi á tilefni þess að úrskurðarvaldið er fært frá 

ráðherra og hans ráðuneyti til sjálfstæðs og óháðs úrskurðaraðila og þá jafnframt hvort 

réttindum borgarans sé betur borgið með því fyrirkomulagi.  

Þá má í þriðja lagi benda á sjónarmið sem leiða í rauninni af, réttaröryggi, og varða 

mikilvægi þess að fá úr máli skorið fyrir óháðum og óhlutdrægum úrskurðaraðila í stað 

ráðherra en á það hefur verið bent að ráðherra beri fremur að einbeita sér að almennri 

stefnumótun sem oftar en ekki er af pólitískum toga
62

 en staðreyndin er sú að ráðherra 

gegnir oft viðamiklu hlutverki við setningu stjórnvaldsfyrirmæla sem gætir töluvert innan 

almannatryggingakerfisins í víðu samhengi auk þess sem ráðherra sér um samskipti við 

Alþingi vegna málaflokksins og getur t.a.m. lagt fram frumvörp til breytinga á lögum.
63

 

Hér er rétt að hafa í huga að á tilteknum sviðum hefur ráðherra verið falin tiltekin 

hagsmunagæsla í tengslum við fjárstjórn ríkisins. Slík hagsmunagæsla fer tæplega á 

trúverðugan hátt saman við það hlutverk sem felst í að endurskoða stjórnvaldsákvarðanir 

undirstofnana hans á óháðan hátt með tilheyrandi lagatúlkun og hlutlægu mati á atvikum.
64

 

Þetta sjónarmið verður að telja þungvægt þegar kemur að ákvörðunum um rétt til bóta og 

annars konar aðstoðar á grundvelli almannatryggingalöggjafarinnar í víðu samhengi. Þegar 

borgurunum hefur með lögum verið tryggð slík réttindi sem auk þess grundvallast á 

ákvæðum 76. gr. stjórnarskrárinnar verður að telja að kröfum um óháðan og óhlutdrægan 

úrskurðaraðila verði ekki að fullu mætt, a.m.k. út á við, nema úrskurðaraðilinn sé sjálfstæð 

stjórnsýslunefnd.  

Að auki skiptir hér máli sú áhersla sem Evrópunefnd um félagsleg réttindi
65

 hefur 

lagt  á að samningsríki tryggi einstaklingum kærurétt vegna ákvarðana um félagslega 

aðstoð. Hvað í þeim rétti felst er ekki alveg ljóst en nefndin hefur lagt áherslu á nauðsyn 

þess að unnt sé að kæra ákvarðanir til sjálfstæðs dómstóls. Þegar hins vegar er gert ráð 

fyrir kæruleiðum til annars konar stjórnvalds, t.d. sjálfstæðrar kærunefndar hefur nefndin 

óskað eftir ýmsum upplýsingum er varða sjálfstæði þess, t.d. með hvaða hætti skipað er í 

slíka nefnd, hvaða hæfniskröfur gerðar séu til nefndarmanna, hver skipunartíminn sé og 

einnig með hvaða ráðum stjórnvöld leitist við að tryggja sjálfstæði hennar bæði gagnvart 

öðrum handhöfum framkvæmdarvalds og hvað varðar aðila máls og einnig hvernig eftirliti 
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með slíkri nefnd sé háttað.
66

 Segja má að krafan um óháðan og sjálfstæðan úrskurðaraðila í 

þessum málum tengist beint kröfum um aukið réttaröryggi og réttarvernd borgaranna. Er 

þá hvoru tveggja átt við að borgarinn njóti í reynd aukins réttaröryggis og auk þess sem 

ekki sé síður mikilvægt hvernig stjórnkerfið horfi við borgaranaum út á við að þessu 

leyti.
67

 

Í beinu framhaldi af umfjöllun um sjálfstæði úrskurðarnefnda má benda í fjórða lagi á 

þá þýðingu sem þjóðréttarsamningar sem Ísland á aðild að kunna að hafa í þessu sambandi. 

Sem dæmi um slíkt má geta að eitt þeirra atriða sem litið var til við stofnun ÚFÉL voru 

þær alvarlegu athugasemdir sem Evrópuráðið hafði á þeim tíma gert við framkvæmd 

Íslands á ákvæði 13. gr. félagssáttmála Evrópu og hefur ráðið raunar haldið áfram að lýsa 

tilteknum áhyggjum af fyrirkomulaginu hér á landi að þessu leyti, þrátt fyrir að nú sé fyrir 

hendi sjálfstæð úrskurðarnefnd.
68

  

Í fimmta lagi eru oft nefnd sjónarmið um mikilvægi þess að tryggja aðkomu sérfróðra 

aðila
69

 að ákvörðunartökunni t.d. með því gera tilteknar kröfur um sérþekkingu til þeirra 

sem skipaðir eru í úrskurðarnefnd.
70

 Auk þess sem ekki sé alltaf fyrir hendi nauðsynleg 

sérþekking inn í ráðuneytunum og að auðveldara sé að fá helstu sérfræðinga á hverju 

málefnasviði til að taka að sér slíka nefndasetu þar sem almennt sé það gert sem aukastarf. 

Þá er ekki óþekkt að sjónarmið um að með því að fá úrskurðarnefnd úrskurðarvald í 

tilteknum málaflokkum sé „létt“ af ráðherra óvinsælum ákvörðunum kunni hugsanlega að 

búa að baki þó einungis sé eitt dæmi þess að slíkt ómálefnalegt sjónarmið sé beinlínis 

orðað í greinargerð eftir því næst verður komist.
71

 

Hvað sem líður vangaveltum um hugsanlegar röksemdir fyrir stofnun sjálfstæðra 

úrkurðarnefnda þá hefur verið lögð á það áhersla á allra síðustu árum að mikilvægt sé að 

fyrir liggi skýr rök og greining á nauðsyn þess að komið sé á fót sjálfstæðri 
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 Andrzeij M Swiatkowski: Charter of Social Rights of the Council of Europe, bls. 283. 
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 Kirsten Ketscher: Socialret. Almindelige principper. Retssikkerhed og administration. Grundværdier, bls. 346. 
68

 Þá má nefna sem dæmi að í nýsamþykktu frumvarpi til laga nr. 64/2014, um breytingar á lögum nr. 96/2002, 
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 Í þeirri skýrslu er áhersla lögð á mikilvægi 

þess að hælisleitendur geti átt þess kost að kæra ákvarðanir Útlendingastofnunar til sjálfstæðs aðila sem 

jafnframt hafi heimildir til að taka umsóknir þeirra til efnislegrar meðferðar, sbr. skýrslu ECRI um Ísland frá 21. 

febrúar 2012, bls. 9-10. 
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 Bent Christensen: Forvaltningsret, prøvelse, bls. 235. 
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 Sem dæmi má nefna að úrskurðarnefnd almannatrygginga skal skipuð þremur mönnum þar á meðal einum 

lækni, sbr. 2. mgr. 7. gr. ATL. 
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úrskurðarnefnd
72

 í hverju tilfelli fyrir sig enda sé með því gerð undantekning frá 

meginreglu íslenskrar stjórnskipunar um ábyrgð ráðherra á stjórnarathöfnum öllum.
73

 

Samandregið verður sú ályktun dregin að í vissum tilvikum sé ekki unnt að tryggja að fullu 

það réttaröryggi, sem felst í hinni óskráðu meginreglu stjórnsýsluréttarins um almenna 

kæruheimild til æðra setts stjórnvalds, nema til sé að dreifa sjálfstæðri úrskurðarnefnd, sem 

bæði sé óháð þeirri stofnun hvers ákvarðanir skulu endurskoðast sem og ráðherra og hans 

ráðuneyti. 

3.3.3 Helstu rökin gegn sjálfstæðum úrskurðarnefndum 

Mikil fjölgun sjálfstæðra úrskurðarnefnda hérlendis á síðastliðnum árum hefur vakið upp 

umræðu um hvort stefni í óefni í þessum efnum og vilja margir snúa þróuninni við. Í fyrsta 

lagi hafa þrengingar í ríkisfjármálum í kjölfar hrunsins leitt til þess að í ríkari mæli er 

kallað eftir hagræðingu og sameiningu ríkisstofnana og virðast sjálfstæðar 

úrskurðarnefndir liggja vel við höggi í því sambandi þar sem slíkar nefndir hafa 

óumflýjanlega í för með sér aukin fjárútlát ríkisins.
74

 Sem dæmi má nefna að með lögum 

nr. 66/2010, um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga o.fl.,
75

 voru sameinaðar 

fimm úrskurðarnefndir sem heyrðu undir þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra í 

tvær en í almennum athugasemdum við frumvarp það er varð að lögunum sagði m.a: „Í 

ljósi þeirrar stöðu sem uppi er í ríkisfjármálum var ákveðið að kanna hvort unnt væri að 

hagræða á þessu sviði án þess þó að skerða það réttaröryggi sem felst í skipan slíkra nefnda 

fyrir almenning.“
76

 Var í frumvarpinu ennfremur lögð áhersla á að ekki væri ætlunin að 

gera efnislegar breytingar á rétti fólks til málskots. 

Í öðru lagi hafa verið færð fram þau rök að óæskilegt sé að rjúfa stjórnsýslusambandið 

á milli lægra setta stjórnvaldsins og ráherra og hans ráðuneytis með því að koma á fót 

sjálfstæðri úrskurðarnefnd. Með því sé ábyrgð ráðherra á störfum slíkrar nefndar afnumin, 

sbr. 14. gr. stjórnarskrárinnar. Þannig glatist einnig sú yfirsýn sem ráðherra er nauðsynleg 

við eftirlit sitt með málaflokkum sem undir hann heyra og fæst m.a. með úrlausn 

kærumála.
77

 Telja veður að gagnrýni þessi eigi við rök að styðjast enda hefur gætt tiltekins 

stefnuleysis af hálfu stjórnvalda í þessum efnum. Til þess að sjálfstæðar úrskurðarnefndir 
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þjóni tilgangi sínum þarf að koma til bæði virkt eftirlit af hálfu ráðherra með starfsháttum 

slíkra nefnda og til að tryggja yfisýn hans og ráðuneytis hans yfir málaflokkinn er honum í 

lófa lagið að tryggja sér slíkar upplýsingar t.d. í formi árlegra skýrslna frá nefndum þeim er 

undir málefnasvið hans heyra og er sú skylda í vissum tilvikum lögbundin.
78

 Að öðru leyti 

vísast til umfjöllunar í kafla 3.2 um eftirlit með úrskurðarnefndum. 

4 Um endurskoðunarheimildir kærustjórnvalda 

4.1 Inngangur 

Samhengisins vegna er rétt að víkja í upphafi að skipulagi stjórnsýslunnar og þar með 

staðsetja þær sjálfstæðu úrskurðarnefndir sem hér eru til umfjöllunar innan þeirrar 

skipulagsbundnu heildar sem nefnd er stjórnsýslukerfi.
79

 Í 2. gr. stjórnarskrárinnar er mælt 

fyrir um þrískiptingu ríkisvaldsins en þar kemur fram í 2. málsl. ákvæðisins að forseti og 

önnur stjórnarvöld fari með framkvæmdarvaldið. Í 11. gr. stjórnarskrárinnar segir að forseti 

sé ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum en láti ráðherra framkvæma vald sitt, sbr. 13. gr. Þá er 

í 14. gr. stjórnarskrárinnar mælt fyrir um að ráðherra beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum 

öllum og að um ráðherraábyrgð skuli kveðið í lögum. Stigskiptingu stjórnsýslunnar má 

lýsa með þeim hætti að æðra sett stjórnvöld hafa yfirstjórn og eftirlit með þeim sem lægra 

sett eru. Efstir í valdaröðinni eru ráðherrar og fara þeir með æðsta vald í stigskiptri 

stjórnsýslu hver á sínu málefnasviði. Ráðherrar hafa jafnframt eftirlit og bera ábyrgð á 

starfsemi ráðuneyta sinna og þeirra stjórnvalda sem teljast lægra sett gagnvart þeim. Þá eru 

völd og ábyrgð ráðherra jafnframt bundin við hann persónulega.
80

 Á grundvelli þeirrar 

stigskiptingar sem að framan er lýst er fyrir að fara svokölluðu stjórnsýslusambandi 

stjórnvalda á milli.
81

 Frá framangreindri meginreglu um ráðherrábyrgð er víða að finna 

undantekningar sem ýmist leiða af lögum eða eftir atvikum af sjálfstæði sveitarfélaganna 

sem síðar verður vikið að.  

Þegar fyrir liggur stjórnvaldsákvörðun í tilteknu máli sem málsaðili fellir sig ekki við 

standa honum viss úrræði til boða. Hann getur t.d. freistað þess að fá ákvörðunina 

endurupptekna með tilheyrandi endurskoðun hjá því stjórnvaldi sem hana tók. Ýmist á 

grundvelli lögfestu heimildarinnar í 24. gr. stjórnsýslulaga eða á grundvelli ólögfestra 
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heimilda stjórnsýsluréttarins. Í 24. gr. stjórnsýslulaga er að finna almenna heimild 

stjórnvalda til að endurupptaka mál ef ákvörðun hefur byggst á röngum eða ófullnægjandi 

upplýsingum eða ef ákvörðun um boð eða bann hefur byggt á atvikum sem breyst hafa 

verulega frá því ákvörðun var tekin. Þá hefur verið talið að stjórnvaldi sé heimilt að 

endurupptaka mál komi fram beiðni þess efnis frá aðila máls á grundvelli óskráðrar 

meginreglu t.a.m. hafi ákvörðunin verið haldin verulegum annmarka.
82

 Stjórnsýslukæra og 

endurupptaka eiga það sammerkt að frumkvæðið er hjá borgaranum sem ýmist kærir 

ákvörðun eða óskar eftir endurupptöku. Sem dæmi um endurskoðun stjórnvaldsákvarðana 

sem hefjast að frumkvæði stjórnvalda má nefna afturköllun skv. 25. gr. stjórnsýslulaga og 

frumkvæðisheimildir sem ýmist byggjast á ólögfestum eða lögfestum grunni.
83

 Áður en 

lengra verður haldið verður vikið nokkrum orðum að grundvelli og tilgangi 

stjórnsýslukæru.  

4.2 Almennt um endurskoðun í formi stjórnsýslukæru  

4.2.1 Inngangur 

Uppbyggingu stjórnkerfisins er gjarnan hagað með þeim hætti að hægt sé að fá 

stjórnvaldsákvarðanir endurskoðaðar hjá öðrum aðila en því stjórnvaldi sem upphaflegu 

ákvörðunina tók og er það úrræði nefnt stjórnsýslukæra.
84

 Stjórnsýslukæra hefur að geyma 

tiltekin stjórnunar- og eftirlitsúrræði kærustjórnvalda sem úrskurða vegna ágreinings er rís 

á fyrsta stjórnsýslustigi. Eins og áður segir leiða slíkar heimildir ýmist af stigskiptingu 

stjórnsýslukerfisins og/eða af sérstakri lagaheimild þar að lútandi. Með hugtakinu 

stjórnsýslukæra er átt við það þegar sá aðili er stjórnvaldsákvörðun beinist að er fenginn 

réttur til að bera þá ákvörðun undir annað stjórnvald, að vissum formskilyrðum uppfylltum, 

í formi stjórnsýslukæru og er því stjórnvaldi að sama skapi skylt að taka afstöðu til 

kærunnar með úrskurði.
85

 Með öðrum orðum hvílir á æðra setta stjórnvaldinu svokölluð 

úrskurðarskylda. Meginmarkmiðið með slíku fyrirkomulagi er annars vegar að tryggja 

réttaröryggi borgaranna og hins vegar að tryggja möguleika æðra setts stjórnvalds til þess 

að beita stjórnunar- og eftirlitsúrræðum sínum gagnvart þeim stjórnvöldum sem undir þau 

heyra. Hvert innbyrðisvægi framangreindra sjónarmiða eiga að vera eru fræðimenn ekki 

sammála en nánar er vikið að því álitefni síðar.
86
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Meginreglan um réttinn til að fá úr máli skorið á tveimur stjórnsýslustigum 

endurspeglast í 26. gr. stjórnsýslulaganna þar sem kveðið er á um rétt aðila máls til að kæra 

stjórnvaldsákvörðun til æðra setts stjórnvalds í því skyni að fá hana fellda úr gildi eða 

henni breytt, nema annað leiði af lögum eða venju. Í niðurlagi ákvæðisins er gert ráð fyrir 

að frá meginreglunni megi víkja ef um það er mælt í lögum eða ef það leiðir af venju. 

Þannig kann löggjafinn að ákveða að afnema kærurétt til viðkomandi ráðherra með lögum, 

sem dæmi um slíkt má nefna að samkvæmt 49. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur 

opinberra starfsmanna, verður ákvörðunum stjórnvalda samkvæmt lögunum ekki skotið til 

æðri stjórnvalda, nema öðruvísi sé fyrir mælt í einstökum ákvæðum laganna. Þá kann það 

að leiða af venju að ákvarðanir tiltekins stjórnvalds séu ekki kæranlegar samkvæmt 26. gr. 

stjórnsýslulaga. Ætla má að hér sé einkum vísað til heimildar löggjafans til að koma á fót 

sjálfstæðu stjórnvaldi. Að auki er algengt að í lögum sé að finna sérstakar heimildir til að 

fá ákvörðun stjórnvalds endurskoðaða á grundvelli stjórnsýslukæru.
87

 Í þessu sambandi má 

geta að stundum er það gert að kröfu í lögum að aðili máls tæmi þau réttarúrræði sem 

honum standa til boða áður en leitað er með ákvörðun til aðila utan stjórnsýslunnar á borð 

við dómstóla eða umboðsmanns Alþingis. Þess ber þó að geta að almennt er heimilt að 

bera ákvarðanir undir dómstóla til þess að fá hana ógilta,
88

 og er sú heimild að meginstefnu 

óháð því hvort viðkomandi hafi tæmt þau réttarúrræði sem honum standan til boða þó þess 

þekkist dæmi í löggjöf að gerð sé slík krafa.
89

 Í 3. mgr. 6. gr. laga nr. 85/1997, um 

umboðsmann Alþingis, kemur fram að ekki sé unnt að kvarta til umboðsmanns fyrr enn 

æðra sett stjórnvald hefur fellt úrskurð sinn í málinu, ef skjóta má því til æðra stjórnvalds. Í 

athugasemdum við framangreint ákvæði í frumvarpi því er varð að lögum nr. 85/1997 segir 

að ákvæðið byggi á því sjónarmiði að stjórnvöld skuli sjálf fyrst fá tækifæri til þess að 

leiðrétta ákvarðanir sem hugsanlega eru rangar áður en farið er til aðila utan stjórnkerfis 

þeirra með kvartanir.
90

 Í þessum ummælum endurspeglast á vissan hátt meginröksemdirnar 

fyrir endurskoðunarheimildum æðra settra stjórnvalda, þ.e. annars vegar sjónarmiðið um 

réttaröryggi og hins vegar það eftirlits- og stjórnunarúrræði sem stjórnsýslukæra er og 

vikið er að hér að neðan. 
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4.2.2 Um stjórnsýslukæru og réttaröryggi 

Til þess að réttaröryggi sé tryggt í samskiptum borgarans við stjórnvöld er rétturinn til að 

fá úr máli skorið á tveimur stjórnsýslustigum býsna mikilvægur.
91

 Er þetta úrræði 

sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að æðra sett stjórnvöld hafa almennt rúmar heimildir til 

að endurskoða ákvarðanir að undangenginni stjórnsýslukæru sem teknar eru á lægra stigi.
92

 

Þá ber að hafa í huga þegar kæruheimild er túlkuð og inntak hennar afmarkað að slíkt 

úrræði grundvallast á sjónarmiðum um réttaröryggi borgaranna og ber því að skýra slíkar 

heimildir rúmt í því sjónarmiði að þær nái því markmiði sem að er stefnt.
93

 Er þá jafnan átt 

við að ákvæði er fjalla um valdsvið kærustjórnvalda
94

 beri ekki að túlka of þröngt sem og 

önnur atriði á borð við kærufresti. Má segja að þýðing stjórnsýslukæru sé ekki eingöngu sú 

að mál hljóti tvær afgreiðslur heldur fer kærustjórnvald gagngert yfir málið í því skyni að 

kanna hvort ákvörðun skuli standa eða henni breytt.
95

 

Danski fræðimaðurinn Bent Christensen leggur í skrifum sínum um stjórnsýslukæru 

ríka áherslu á hvernig stjórnsýslukæra horfir við borgaranum og telur sjónarhorn borgarans 

meginrökin fyrir slíku úrræði. Að hans mati er sjórnsýslukæra fyrst og fremst vopn í 

höndum þess borgara sem ekki sættir sig við stjórnvaldsákvörðun enda tryggir úrræðið 

möguleika einstaklinga á því að fá réttlætinu framgengt í hverju og einu máli og þar með 

réttaröryggi hvers og eins.
96

 Stjórnsýslukæra er einnig ódýrt og skilvirkt úrræði sem 

tryggja á borgaranum greiða leið að óháðum úrlausnaraðila þar sem hann getur freistað 

þess að fá bót mála sinna telji hann að lægra sett stjórnvald hafi brotið á rétti hans eða hann 

hlunnfarinn að öðru leyti. Þetta kristallast vissulega í þeirri staðreynd að afar óalgengt er að 

á álitamál vegna þeirra málaflokka sem hér eru til umfjöllunar rati til dómstólanna. Í ljósi 

þess að stjórnsýslukæra er almennt talin grundvallast á sjónarmiðum um réttaröryggi er 

talið mikilvægt að málsmeðferðarreglur og formreglur sem um þær gilda séu túlkaðar í því 

ljósi og hefur umboðsmaður Alþingis í úrlausnum sínum lagt áherslu á það 

réttaröryggishlutverk sem kærustjórnvöld gegna, sbr. t.d. UA 15. mars 2011 (5924/2010)
97

. 

Hefur umboðsmaður jafnframt í úrlausnum sínum lagt áherslu á þær auknu kröfur sem gera 
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verður til málsmeðferðar á kærustigi auk þess sem strangari kröfur virðast gerðar til hæfis 

starfsmanna kærustjórnvalda.
98

 

4.2.3 Stjórnsýslukæra sem stjórnunar- og eftirlitsúrræði 

Eins og að framan hefur verið rakið geta stjórnunar- og eftirlitsheimildir æðra settra 

stjórnvalda gagnvart þeim sem lægra sett eru verið af ólíkum toga og grundvallast ýmist af 

stigskiptingu stjórnýslunnar eða sérstakri lagaheimild. Almennt er litið svo á að 

stjórnsýslukæra sé einn þáttur í stjórnunarheimildum æðra setts stjórnvalds hvort sem þær 

eru á hendi ráðherra eða fengnar sjálfstæðri úrskurðarnefnd.
99

 Það að í stjórnsýslukæru 

felist að auki heimild til eftirlits leiðir í raun af þeirri megin röksemd að baki 

stjórnsýslukæru sem er að tryggja réttaröryggi borgaranna.
100

 Stjórnsýslukæra sem 

stjórnunar- og eftirlitsúrræði greinir sig þó frá annars konar eftirlitsheimildum að því leyti 

að frumkvæðið liggur hjá borgaranum en ekki hjá eftirlitsstjórnvaldinu sem getur og ber að 

virkja sínar eftirlitsheimildir óháð því hvort að fram komi kæra eða ábending af hálfu 

borgarans. Þó eiga mörkin það til að vera óljós þar sem í mörgum tilvikum hefur sami 

aðilinn með höndum úrskurðarvald og annars konar eftirlit.
101

 Sem dæmi um framangreint 

má nefna eftirlit innanríkisráðuneytisins með starfsemi sveitarfélaganna. Samkvæmt 1. 

mgr. 2. gr. sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011.
102

 er kveðið á um að ráðuneyti 

sveitarstjórnarmála fari með málefni sveitarfélaga.
103

 Í 109. gr. svsl. er kveðið á um 

almennt stjórnsýslueftirlit innanríkisráðuneytisins með sveitarfélögunum og segir í 1. mgr. 

ákvæðisins að ráðherra hafi eftirlit með því að sveitarfélög gegni skyldum sínum og 

samkvæmt 111. gr. sveitarstjórnarlaganna er unnt að kæra þær ákvarðanir sem teknar eru á 

sveitarstjórnarstigi til ráðuneytisins sem ekki eru kæranlegar til annars úrskurðaraðila.  

 Þá er talin í gildi sú meginregla að stjórnvöld verði að haga sinni 

stjórnsýsluframkvæmd í samræmi við úrskurði sem kveðnir eru upp af kærunefndum eða 

úrskurðaraðilum á æðra stjórnsýslustigi sem hafa þannig fordæmisgildi að þessu leyti.
104

 Er 

þá átt við hvort tveggja lægra setta stjórnvaldið sem og kærustjórnvaldið sem úrskurðinn 

felldi. Það að úrskurðir æðra settra stjórnvalda, t.d. úrskurðarnefnda, hafi fordæmisgildi og 

séu þar með bindandi gagnvart þeim stjórnvöldum sem eru lægra sett og þeim sjálfum felur 
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í sér tiltekið stjórnunarúrræði fyrir hið æðra setta stjórnvald.
105

 Í þessu sambandi má vísa til 

Hrd. 1998 bls. 2821 þar sem þessi óskráða meginregla stjórnsýsluréttarins er orðuð auk 

þess sem vísað hefur verið til framangreindrar meginreglu í álitum umboðsmanns Alþingis 

sbr. t.d. UA 24. október 2002 (3344/2001) en þar er að finna eftirfarandi ummæli: 

Samkvæmt óskráðum reglum stjórnsýsluréttar um stöðu lægra stjórnvalds gagnvart æðra 

stjórnvaldi eru lægri stjórnvöld almennt bundin af niðurstöðum æðri stjórnvalda í 

kærumálum. Ef æðra stjórnvald hefur tekið efnislega afstöðu til kærumáls er sú niðurstaða 

því að jafnaði endanleg innan stjórnsýslunnar og lægra stjórnvald getur þá ekki tekið nýja 

ákvörðun í málinu [...].
106

 

Í stjórnunarheimildum úrskurðaraðila á æðra stigi felst einnig að þegar sú staða er uppi 

að lægra sett stjórnvald hefur til að mynda ekki aðlagað framkvæmd sína að breyttu 

lagaumhverfi eða ef ákvarðanir þess hafa að geyma rangan skilning á lögum að þá ber 

kærustjórnvaldinu í fyrsta lagi að taka til meðferðar þær kærur sem varða slíka annmarka 

og í öðru lagi leggja fyrir hið læra setta stjórnvald að haga framkvæmd sinni og 

málsmeðferð í samræmi við gildandi rétt. Þannig eru úrlausnir æðra settra stjórnvalda ekki 

einungis bindandi vegna þess einstaka máls sem til meðferðar er heldur hefur hún einnig að 

geyma leiðbeiningar sem stjórnvaldinu ber framvegis að fylgja við meðferð sambærilegra 

mála.
107

 

4.2.4 Samspil stjórnsýslukæru og annarra endurskoðunarheimilda 

Þar sem aðila máls standa fleiri en eitt úrræði til boða til að fá ákvörðun endurskoðaða geta 

komið upp tilvik þar sem reynir á samspil slíkra úrræða. Almenna viðhorfið er að hafi 

stjórnvaldsákvörðun verið kærð til kærustjórnvalds beri lægra settu stjórnvaldi að vísa máli 

frá komi fram beiðni um endurupptöku.
108

 Að sama skapi ber kærustjórnvaldi að vísa kæru 

frá hafi mál þegar verið endurupptekið af hinu lægra setta stjórnvaldi.
109

 Aðstaðan sem að 

framan er lýst eru svokölluð litis pendens áhrif sem fela það í sér að sama stjórnsýslumálið 

geti ekki samtímis verið til meðferðar á tveimur stjórnsýslustigum. 

Framangreind aðstaða verður talin eiga við um þau tilvik þegar aðili sjálfur óskar 

endurskoðunar ýmist á grundvelli stjórnsýslukæru eða endurupptöku. Þegar hins vegar 

kemur að samspili stjórnsýslukæru og annarra heimilda sem stjórnvöld hafa til að 
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endurskoða ákvarðanir að eigin frumkvæði vandast málið. Þar sem ekki er við mikla 

framkvæmd að styðjast er erfitt að draga skýrar ályktanir af úrskurðum úrskurðarnefnda. 

Þegar sú aðstaða hefur komið upp að lægra sett stjórnvald hefur að eigin frumkvæði breytt 

hinn kærðu ákvörðun eftir að málið kom til kasta úrskurðarnefndar virðist þó fremur að 

úrskurðarnefndirnar líti svo á að hendur lægra settra stjórnvalda séu afar bundnar í þessum 

efnum enda geti þau ekki án viðhlítandi stoðar í lögum eða óskráðum meginreglum 

stjórnsýsluréttarins leiðrétt, breytt eða afturkallað ákvörðun, sjá t.d. eftirfarandi úrskurð: 

ÚFÉL 31. október 2012 (175/2011)
110

 Í málinu fjallaði úrskurðarnefndin um ákvörðun 

Íbúðarlánasjóðs um endurútreikning lána kæranda hjá sjóðnum. Á meðan málið var til 

meðferðar hjá úrskurðarnefndinni tilkynnt Íbúðalánasjóður nefndinni að ákveðið hafi verið 

að endurskoða fyrri afgreiðslu og endurmeta hlutabréfaeign kæranda. Í niðurstöðu 

úrskurðarnefndarinnar kom fram að skorður væru reistar við því með hvaða hætti stjórnvöld 

gætu endurskoðað fyrri ákvarðanir. Þá sagði m.a. eftirfarandi í úrskurðinum: „Ákvörðun 

stjórnvalds, sem komin er til aðila máls, verður ekki tekin aftur nema skilyrði afturköllunar 

séu fyrir hendi. Ýmis sjónarmið ráða niðurstöðu um það hvort afturköllun sé lögmæt. Takast 

þar einkum á ástæður stjórnvalds til afturköllunar og þýðing ákvörðunarinnar fyrir þann sem 

hún beinist að. Í máli þessu verður hins vegar ekki litið hjá því að þegar Íbúðalánasjóður tók 

ákvörðun, dags. 6. janúar 2012, var málið til meðferðar hjá úrskurðarnefnd félagsþjónustu og 

húsnæðismála á grundvelli kæru, dags. 18. nóvember 2011. Af þeim sökum mun 

úrskurðarnefndin ekki víkja sérstaklega að því hvort skilyrði afturköllunar og töku nýrrar 

ákvörðunar í máli þessu hafi verið uppfyllt. Rétt er að benda á að áður en stjórnvald á lægra 

stjórnsýslustigi endurskoðar eigin ákvörðun er grundvallaratriði að gengið sé úr skugga um 

að málið sé ekki til meðferðar hjá æðra stjórnvaldi enda verður ekki fjallað um mál á tveimur 

stjórnsýslustigum á sama tíma. Í ljósi þess að málið var til meðferðar hjá úrskurðarnefnd 

félagsþjónustu og húsnæðismála var Íbúðalánasjóður því ekki bær til að taka málið til 

meðferðar og endurskoða ákvörðunina. Eins og hér stendur á er því um valdþurrð að ræða.“ 

Niðurstaða nefndarinnar var þó sú að fella úr gildi fyrri ákvörðun Íbúðalánasjóðs þar sem 

slík niðurstaða væri kæranda í hag og veita kæranda færi á að koma að athugasemdum við 

hina nýju ákvörðun sem þá yrði litið á sem nýja stjórnsýslukæru. 

Af úrskurðinum verður ráðin sú afstaða að almennt geti stjórnvöld ekki breytt ákvörðun 

efnislega eftir að mál er til meðferðar hjá æðra settu stjórnvaldi. Hins vegar hafi sjónarmið um 

að um hin síðari ákvörðun fæli í sér meira ívilnandi niðurstöðu ráðið því að ákvörðunin var 

látin standa en hin fyrri felld úr gildi. Eins og áður segir er ekki við ríka 

stjórnsýsluframkvæmd að styðjast og því varasamt að draga of víðtækar ályktanir af 

framangreindri niðurstöðu.  

                                                 
110

 Sjá einnig ÚFÉL 31. október 2012  (120/2011), (177/2011) og  (195/2011) þar sem niðurstaðan varð sú sama 

í sambærilegum málum.  



 

 

 30  

 

4.3 Hvaða ákvarðanir verða endurskoðaðar? 

4.3.1 Inngangur 

Það eru vissulega ekki allar ákvarðanir sem stjórnvöld taka kæranlegar til æðra settra 

stjórnvalda.
111

 Er kærurétturinn almennt bundinn við svokallaðar stjórnvaldsákvarðanir
112

 í 

skilningi 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga.
113

 Annars konar ákvarðanir t.d. er varða 

þjónustustarfsemi hins opinbera eru að meginstefnu ekki kæranlegar.
114

  

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga kemur fram að lögin gildi þegar stjórnvöld, 

þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. Þau gilda þó 

ekki um samningu reglugerða eða annarra stjórnvaldsfyrirmæla. Í ákvæðinu er vísað til 

svokallaðra stjórnvaldsákvarðana.
115

 Í stjórnsýslulögum er ekki að finna skilgreiningu á 

hugtakinu stjórnvaldsákvörðun en Páll Hreinsson hefur sett fram skilgreiningu á hugtakinu 

og er hún svo hljóðandi: 

Stjórnvaldsákvörðum er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er beint 

milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á bindandi hátt 

um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli. Þá er það yfirleitt einkennandi 

fyrir stjórnvaldsákvarðanir að þær eru teknar einhliða af stjórnvöldum og oftast á skriflegan 

hátt.
116

 

Ekki verður farið nánar út í skilgreiningu á hugtakinu stjórnvaldsákvörðun á þessum 

vettvangi þó slík hugtaksafmörkun hafi vissulega þýðingu enda eingögnu slíkar ákvarðanir 

eru kæranlegar á grundvelli 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga. Það er hins vegar almennt ekki 

mikill vafi á því hvaða ákvarðanir teljist stjórnvaldsákvarðanir og hverjar ekki,
117

 

sérstaklega í því samhengi sem hér um ræðir. Þá skal tekið fram að í stjórnsýslulögunum er 

gerður greinar munur á stjórnvaldsákvörðunum sem teknar eru af lægra settum 

stjórnvöldum og þeim sem teknar eru af kærustjórnvöldum og eru ákvarðanir þeirra 

síðarnefndu almennt kallaðar úrskurðir.
118

 Stjórnvaldsákvarðanir geta ýmist verið 

íþyngjandi eða ívilnandi. Ákvarðanir þær sem teknar eru á grundvelli 
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 Jens Garde, o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 305. 
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 Það er þó ekki algilt en sem dæmi má nefna að skv. 1. gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin. Skýringarrit, bls. 44. 
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almannatryggingalöggjafarinnar geta ýmist falið í sér að tekin er ákvörðun um að veita eða 

synja umsækjanda um tiltekin réttindi oft í formi peningagreiðslna en einnig í formi 

tiltekinnar þjónustu. Þá geta slíkar ákvarðanir einnig falið í sér beitingu 

stjórnsýsluviðurlaga sem oft eru afar íþyngjandi.
119

 Aðal einkenni þessara ákvarðana er að 

þær snerta tiltekin grundvallarréttindi sem tryggð eru í 1. mgr. 76. gr. og ætlað er að standa 

undir afkomu fólks og snerta því lífsskilyrði þeirra með beinum hætti. 

Aðrar ákvarðanir en stjórnvaldsákvarðanir, t.d. formákvarðanir er lúta að meðferð 

málsins verða að meginstefnu ekki kærðar til æðra setts stjórnvalds fyrr en fyrir liggur 

endanleg stjórnvaldsákvörðun, sbr. 2. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga.
120

 Frá þessu eru þó 

undantekningar sem leiða m.a. af 4. mgr. 9. gr. stjórnsýslulaga þar sem fram kemur að 

heimilt sé að kæra óhæfilegan drátt máls til þess stjórnvalds sem ákvörðun í málinu verður 

kærð til og 2. mgr. 19. gr. stjórnsýslulaga um um heimild til að kæra synjun eða takmörkun 

á aðgangi að gögnum máls til þess stjórnvalds sem ákvörðun í máli verður kærð til.
121

 

Þannig verða ýmsar ákvarðanir eða athafnir stjórnvalda sem lúta að meðferð máls en binda 

ekki enda á stjórnsýslumál á borð við álitsumleitan stjórnvalda hvort sem er frjáls eða 

lögbundin ekki kærðar til æðra setts stjórnvalds, sbr. eftirfarandi úrskurð: 

ÚFÉL 14. ágúst 2013 (24/2013) A kærði niðurstöðu svokallaðs SIS mats sem unnið er af 

sérfræðiteymi á grundvelli 3. mgr. 5. gr. laga laga nr. 59/1992, um málefni fatlaðs fólks, í því 

skyni að meta heildstætt þörf fatlaðs einstaklings fyrir þjónustu en niðurstaða slíks mats felur 

ekki í sér stjórnvaldsákvörðun sem kæranleg er á grundvelli laga nr. 59/1992. Ákvarðanir 

sveitarfélaga sem byggja á slíku mati teljast hins vegar stjórnvaldsákvarðanir í skilningi 

stjórnsýslulaga. Þar sem ekki lá fyrir endanleg ákvörðun sveitarfélagsins var kæru A vísað 

frá nefndinni.  

Þá eru valdmörk úrskurðarnefnda bundin við málefnasvið, m.ö.o. takmarkast valdsvið 

þeirra við tiltekin málefnaleg valdmörk.
122

 Af því leiðir að úrskurðarnefnd getur ekki 

úrskurðað í málum sem rísa á grundvelli laga sem falla utan við þau valdmörk. Sem dæmi 

má nefna að krafa aðila máls um að málskostnaður verði úrskurðaður honum í hag getur 

ekki náð fram að ganga nema um það sé sérstaklega mælt í lögum.
123

 Það ræðst því 

almennt af þeirri lagaheimild sem mælir fyrir um kæruheimild til kærustjórnvalds hvaða 

ákvarðanir eru kæranlegar á þeim grundvelli. Með slíkum kæruheimildum er mælt fyrir um 

tiltekin málefnaleg valdmörk sem kærustjórnvöldunum ber að virða.
124

 Verður nú stuttlega 
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vikið að því hvernig kæruheimildir eru afmarkað í þeim lögum sem fjalla um ÚRAL, ÚAV 

og ÚFÉL. 

4.3.1.1 Úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða 

Samkvæmt 11. gr. LAT er hlutverk úrskurðarnefndarinnar að kveða upp úrskurði um 

ágreiningsefni sem kunna að rísa á grundvelli laganna. Þrátt fyrir að ekki segi berum 

orðum í lögunum að eingöngu séu stjórnvaldsákvarðanir kæranlegar til nefndarinnar þá 

leiðir það af 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga að með fyrirkomulaginu er kæruheimild til 

ráðherra til rofin vegna ákvarðana sem teknar eru á grundvelli framangreindra laga.
125

 Í 

greininni er ekki að finna tilgreiningu á þeim ágreiningi sem kærður verður til 

nefndarinnar. Af því leiðir að allar stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru á grundvelli laga 

nr. 54/2006 og 55/2006, um vinnumarkaðsaðgerðir, verða kærðar til nefndarinnar. 

4.3.1.2 Úrskurðarnefnd almannatrygginga 

Í 1. mgr. 7.gr. ATL kemur fram að rísi ágreiningur um grundvöll, skilyrði eða upphæð bóta 

eða greiðslna samkvæmt lögunum kveði sjálfstæð og óháð nefnd, úrskurðarnefnd 

almannatrygginga upp úrskurð í málinu. Sama gildir um ágreining um endurkröfurétt, 

ofgreiðslur og innheimtur þeirra, sbr. 55. gr. sömu laga. Af því leiðir að varði kæra 

annarskonar ágreining eða önnur atriði en þau er upp eru talin í 1. mgr. 7. gr. myndi 

nefndin almennt vísa slíku mál frá og eftir atvikum framsenda málið til ráðherra. Þannig er 

því eins farið með ÚRAL og ÚAV að þrátt fyrir að hvergi sé berum orðum minnst á að 

einvörðungu séu stjórnvaldsákvarðanir kæranlegar til nefndarinnar þá er ljóst að ÚRAL 

hefur litið svo á, í samræmi við 26. gr. stjórnsýslulaga, að einvörðungu slíkar ákvarðanir 

séu kæranlegar til hennar.
126

 Í 1. mgr. 7. gr. ATL er farin önnur leið en í tilviki ÚAV þar 

sem í greininni eru tilgreind sérstaklega þau ágreiningsefni sem valdsvið nefndarinnar nær 

til. Slík afmörkun getur haft þá hættu í för með sér að nefndin túlki kæruheimildina þrengra 

en eðlilegt er og var raunar sú staða uppi fyrir gildistöku laga nr. 120/2009 sem fjölluðu 

m.a. um breytingar á valdsviði nefndarinnar, sbr. eftirfarandi álit: 

UA 11. mars 2011 (6083/2010) A sem sat í óskiptu búi eftir B kvartaði yfir tveimur 

úrskurðum úrskurðarnefndar almannatrygginga þar sem tveimur kröfum hans, f.h. dánarbús 

B, var vísað frá nefndinni. Byggðu úrskurðirnir báðir á því að nefndin taldi sig ekki bæra að 

lögum til að skera úr ágreiningnum þar sem dánarbú væri aðili máls en ekki bótaþeginn 

sjálfur. Meðal þeirra sjónarmiða sem nefndin byggði á var að úrskurðarvald nefndarinnar 

fæli í sér undantekningu frá þeirri meginreglu „að dómstólar leysa almennt úr ágreiningi 
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aðila.“ Taldi nefndin að túlka bæri slíka undantekningarreglu þröngt samkvæmt almennum 

lögskýringarsjónarmiðum. Vegna þessa sjónarmiðs vísaði umboðsmaður til þeirrar 

meginreglu sem lögfest er í 26. gr. stjórnsýslulaga. að sá sem eigi lögvarða hagsmuni af 

úrlausn máls megi bera stjórnvaldsákvarðanir lægra setts stjórnvalds undir æðra sett 

stjórnvald. Benti umboðsmaður á að þó að ákvæði 7. gr. ATL fæli vissulega í sér 

undantekningu frá þeirri meginreglu að ákvarðanir lægra setts stjórnvalds verði bornar undir 

ráðherra þá hefði það ekki þá þýðingu sem nefndin lagði til grundvallar. 

Framangreint álit er áhugavert vegna þeirrar afstöðu nefndarinnar til valdsviðs síns 

gagnvart úrskurðarvaldi dómstóla sem lýst er hér að ofan. Í álitinu er einnig áréttað að 

kæruréttur til úrskurðarnefndar feli ekki í sér undantekningu sem skýra beri þröngt heldur 

beri að skýra kæruréttinn samkvæmt 1. mgr. 7. gr. ATL í ljósi þeirra sjónarmiða sem 

meginreglan um að fá úr máli skorið á tveimur stjórnsýslustigum hvílir á, sbr. 26. gr. 

stjórnsýslulaga, en af henni leiðir að kæruréttinum verður ekki sniðinn of þröngur stakkur. 

 Með lögum nr. 120/2009, um breytingar á lögum um almannatryggingar o.fl., voru 

gerðar tilteknar breytingar á lögum um nefndina. Með 1. gr. laganna var farin sú leið að 

skerpa á heimildum nefndarinnar þannig að ótvírætt yrði að nefndinni bæri að úrskurða í 

málum er lúta að öðrum greiðslum en bótum en fyrir breytinguna náði valdsviðið 

einvörðungu skv. orðalagi eldra ákvæðisins til ágreinings um grundvöll skilyrði eða 

upphæð bóta. Þá var einnig mælt fyrir um að nefndin fengi það hlutverk að úrskurða í 

málum er varða endurkröfurétt og innheimtu ofgreiddra bóta á grundvelli ATL og laga nr. 

99/2007, um félagslega aðstoð.
127

 Þar með var tekin af allur vafi að framangreind atriði 

heyrðu undir valdsvið nefndarinnar en fram að því hafði stjórnsýsluframkvæmd 

nefndarinnar falið í sér til að mynda að vísa frá kærum frá dánarbúum er lutu að ofgreiðslu 

eða vangreiðslu bóta skv. lögunum þar sem kærurétturinn skv. 7. gr. hafi falið í sér 

persónubundin réttindi sem féllu niður við andlát bótaþega. Af orðalagi í almennum 

athugasemdum frumvarps þess er varð að framangreindum lögum nr. 120/2009 verður 

ráðið að ætlunin hafi verið að „rýmka“ valdsvið nefndarinnar frá því sem áður var. Í 

framangreindu áliti umboðsmanns lýsir umboðsmaður þeirri afstöðu sinni að samkvæmt 

eldra ákvæði 7. gr. ATL hafi úrskurðanefndinni borið að úrskurða í málum þar sem deilt 

væri um túlkun eða beitingu þeirra réttarheimilda sem ákvörðun um að veita eða hafna 

greiðslu bóta byggðust á, þ.m.t. að hvort skilyrði fyrir greiðslu bóta væru uppfyllt og hvort 

fjárhæð þeirra væri rétt ákvörðuð. Ágreiningur um ofgreiðslu eða vangreiðslubóta hljóti að 

snúa beinlínis að fjárhæð bótagreiðslnanna og eftir atvikum grundvelli þeirra og skilyrðum. 

Taldi umboðsmaður því að stjórnsýsluframkvæmd nefndarinnar að þessu leyti fram að 

gildistöku lafa nr. 120/2009 hafi ekki verið í samræmi við lög. 
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Að lokum ber að nefna að samkvæmt 1. mgr. 36. gr. laga nr. 112/2008, um 

sjúkratryggingar, er unnt að kæra til nefndarinnar ákvarðanir þar sem deilt er um 

grundvöll, skilyrði eða upphæð bóta skv. III. kafla laganna. Þá segir í 14. gr. laga nr. 

99/2007, um félagslega aðstoð, að ákvæði ATL gildi um bætur félagslegrar aðstoðar eftir 

því sem við eigi, m.a. um kærurétt til ÚRAL og um hækkun bóta. 

4.3.1.3 Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála 

Eins og áður segir er fjallað um úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála í lögum 

um félagsþjónustu sveitarfélaga. Í 63. gr. laganna kemur fram að málsaðili geti skotið 

ákvörðun félagsmálanefndar til úrskurðarnefndarinnar innan þriggja mánaða frá því 

viðkomandi barst vitneskja um ákvörðun. Þá eru í 1.-4. tölul. 64. gr. laganna tilgreind þau 

atriði sem sæta endurskoðun nefndarinnar en þau eru í fyrsta lagi öll atriði er lúta að 

málsmeðferð, í öðru lagi öll atriði er varða rétt til þjónustu og aðstoðar skv. IV. kafla 

laganna, í þriðja lagi er heimilt að bera undir nefndina hvort samþykkt þjónusta og upphæð 

fjárhagsaðstoðar sé í samræmi við reglur sem viðkomandi sveitarfélag setur sér. Í fjórða 

lagi fjallar nefndin um greiðslur fjárhagsaðstoðar aftur í tímann í samræmi við 3. mgr. 21. 

gr. laganna en þar segir að fjárhagsaðstoð sé aldrei hægt að veita lengra aftur í tímann en 

fjóra mánuði frá því umsókn er lögð fram. Ákvæðið kom inn í fþjl. með lögum nr. 34/1997 

og var ætlað að taka af allan vafa um það að úrskurðarnefndin hefði úrskurðarvald um 

greiðslu fjárhagsaðstoðar aftur í tímann enda eru verkefni nefndarinnar tæmandi talin í 66. 

gr.
128

 laganna.
129

  

 Áður en fþjl. tóku gildi var engri sérstakri kæruleið til að dreifa vegna ákvarðana 

sveitarfélaga um félagslega aðstoð og var lögunum meðal annars ætlað að bæta úr því 

ástandi. Er t.a.m. vikið að því í athugasemdum við 68. gr. frumvarps þess er varð að lögum 

nr. 40/1991
130

 að Evrópuráðið hafi gert verulegar athugasemdir við það ástand sem ríkti 

fyrir gildisstöku laganna. Í skýrslu ráðsins kom fram að skortur á lögbundinni heimild til 

að áfrýja ákvörðunum um félagslega aðstoð samrýmdist ekki þeim kröfum sem 13. gr. FSE 

hefur að geyma.  

 Þá endurskoðar nefndin einnig ákvarðanir Íbúðarlánasjóðs, húsnæðisnefndar eða 

þeirrar nefndar á vegum sveitarfélags sem falið hefur verið verkefni húsnæðisnefndar sem 

teknar eru á grundvelli laga nr. 44/1998, um húsnæðismál. Samkvæmt lögunum 

endurskoðar nefndin því annars vegar ákvarðanir sjálfstæðrar stjórnsýslustofnunar sem 
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nefnist Íbúðalánasjóður og í öðru lagi kunna að koma til kasta nefndarinnar ákvarðanir 

húsnæðisnefndar sveitarfélags.  

4.3.2 Kæra varðar ágreining sem fellur undir valdsvið úrskurðarnefndarinnar 

Eins og að framan er lýst ræðst það af kæruheimild hverju sinni hvaða ákvarðanir teljast 

kæranlegar til úrskurðarnefndar. Berist úrskurðarnefnd kæra vegna ákvörðunar eða 

athafnar sem ekki fellur undir úrskurðarvald nefndarinnar ber henni að vísa slíkri kæru frá. 

Þannig er hægt að hugsa sér ýmsar ákvarðanir eða athafnir lægra setts stjórnvalds sem ekki 

eru teknar á grundvelli viðkomandi laga heldur á grundvelli annarra laga eða á ólögfestum 

grundvelli og falla þannig utan við kæruheimild til viðkomandi nefndar. Slík valdþurrð 

úrskurðarnefndar leiðir þó ekki til þess að ómögulegt sé að leita endurskoðunar á slíkri 

ákvörðun. Ef um er að ræða stjórnvaldsákvörðun yrði slík ákvörðun kærð á grundvelli 

almennra reglna, sbr. 26. gr. stjórnsýslulaga, til þess ráðherra sem fer með yfirstjórn 

málaflokksins. Varði kæra eða erindi ákvörðun eða athöfn sem ekki felur í sér 

stjórnvaldsákvörðun, heldur lýtur t.d. almennt að starfsháttum Vinnumálastofnunar þá væri 

unnt að beina kæru eða eftir atvikum erindi þar að lútandi til velferðarráðuneytisins sem fer 

með yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildir gagnvart stofnuninni.
131

 Berist úrskurðarnefnd slík 

kæra eða eftir atvikum erindi sem fellur utan við úrskurðarvald nefndarinnar leiðir það af 

leiðbeiningarskyldu 7. gr. stjórnsýslulaga að nefndinni ber að veita þeim er ber fram 

kæruna upplýsingar um hvort kæran kunni að heyra undir annað stjórnvald og eftir 

atvikum áframsenda erindið þangað, sbr. 2. mgr. 7. gr., sbr. t.d. UA 18. ágúst 2002 

(3592/2002).
132

 Í ÚFÉL 11. september 2012 (76/2012) hafði úrskurðarnefndin fengið kæru 

framsenda frá innanríkisráðuneytinu og laut hún að framkvæmd laga um félagsþjónustu hjá 

sveitarfélaginu B. Nánar tiltekið varð af kærunni ráðið að hún lyti að því að 

Fasteignarfélag B hafi rift húsaleigusamningi við A vegna vangoldinnar leigu. Niðurstaða 

nefndarinnar var sú að vísa málinu frá þar sem ákvörðun um innheimtu vangoldinnar leigu, 

riftun leigusamnings og aðfararbeiðnir væri ekki kæranleg á grundvelli 63. gr. fþjl. Að 

öðru leyti var aðilanum engar frekari leiðbeiningar veittar og ekki fjallað um það hvers 

vegna ráðuneytið hafi ranglega framsent kæruna til nefndarinnar. 
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4.4 Um aðild að kærumálum 

4.4.1 Inngangur 

Þegar úrskurðarnefnd berst kæra þarf hún að sjálfsdáðum að ganga úr skugga um hvort um 

sé að ræða kæranlega ákvörðun og hvort að hún sé borin fram af þar til bærum aðila.
133

 

Óhætt er að fullyrða að sjaldnast leiki nokkur vafi á því hvort að framangreindu skilyrði sé 

fullnægt enda almennt svo að aðili máls á lægra stjórnsýslustigi eigi einnig kæruaðild að 

því máli. Sem dæmi má nefna aðila sem synjað hefur verið um tiltekna fyrirgreiðslu frá 

Tryggingastofnun leitar eftir því að ÚRAL endurskoði þá niðurstöðu í samræmi við 

kæruheimild 1. mgr. 7. gr. ATL og á það við um flestar þær ákvarðarnir sem teknar eru af 

þeim úrskurðarnefndum sem hér eru til umfjöllunar. Engu að síður má hugsa sér raunhæf 

dæmi þar sem kann að reyna á framangreint skilyrði og komið verður inná hér að neðan.  

4.4.2 Hver getur átt aðild? 

Hvorki stjórnsýslulög né önnur lög hafa að geyma almenna skilgreiningu á því hverjir geti 

átt kæruaðild að stjórnsýslumáli.
134

 Æði ólíkt er hvernig kæruheimildir eru útfærðar lögum 

samkvæmt og verður sjaldnast af þeim ráðið hver eða hverjir eigi kæruaðild. Sem dæmi má 

nefna að í 1. mgr. 7. gr. ATL þar sem mælt er fyrir um kæruheimild til ÚRAL er ekki 

tilgreint nákvæmlega hver það er sem á kæruaðild. Ræðst því niðurstaða um það hver eigi 

aðild að stjórnsýslumáli af almennum sjónarmiðum. Í stjórnsýslurétti hefur verið gengið út 

frá því að sá eigi kæruaðild fyrir æðra settu stjórnvaldi sem eigi beina, einstaklega, 

verulega, og lögvarða hagsmuni af úrlausn máls.
135

 Af þessu leiðir að ekki getur hver sem 

er (actio popularis) borið ákvörðun undir æðra sett stjórnvald en hins vegar ber við 

afmörkun á kæruaðild að hafa í huga að kærurétturinn er mikilvægt réttaröryggisúrræði 

sem ekki verða settar of þröngar skorður. Að baki þessum almennu skilyrðum búa 

meginröksemdir um réttaröryggi sem rétturinn til að fá stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða 

á tveimur stjórnsýslustigum m.a. byggir á.
136

 Um þetta var fjallað í UA 11. mars 2011 

(6083/2010)  sem áður hefur verið reifað en þar var meðal annars fjallað um kæruaðild 

dánarbús hjá ÚRAL. Í álitinu tók umboðsmaður til athugunar hvort að niðurstaða 

úrskurðarnefndarinnar um að vísa kæru frá þar sem hún teldi dánarbú ekki geta átt aðild að 

máli fyrir nefndinni stæðist lög. Eins og rakið er hér að framan var það niðurstaða 

umboðsmanns að sú niðurstaða stæðist ekki lög. Á meðan málið var til meðferðar hjá 

umboðsmanni var lögum nr. 100/2007 breytt með lögum nr. 120/2009 þannig að ótvírætt 

                                                 
133

 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur II, bls. 147. 
134

 Sjá t.d. UA 7. apríl 2006  (4474/2005). 
135

Jens Garde o.fl: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 307 og Jon Andersen. Forvaltningsret. 

Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse, bls. 208. 
136

 Jens Garde o.fl: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 308. 



 

 

 37  

 

er nú að endurkröfuréttur vegna ofgreiddra bóta getur verið á hendur dánarbúi, sbr. 55. gr. 

ATL, auk þess sem dánarbú geta nú átt endurgreiðslukröfu vegna vangreiddra bóta, sbr. 4. 

mgr. sömu greinar.
137

  

 Eins og að framan er rakið er sá talinn eiga kæruaðild að stjórnsýslumáli sem á 

einstaklegra, verulegra og lögvarða hagsmuni af úrslausn máls. Þegar aðili kærumáls fellur 

frá við meðferð máls er eðli máls samkvæmt ekki lengur um slíka lögvarða hagsmuni að 

ræða sbr. t.d. ÚFÉL 19. júní 2013 (72/2012). Í málinu hafði A kært synjun 

Reykjavíkurborgar á beiðni hans um fjárhagsaðstoð vegna sérstakra erfiðleika. Á meðan 

málið var til meðferðar féll A frá og var það „því mat úrskurðarnefndarinnar að lögvarðir 

hagsmunir kæranda af efnislegri úrlausn málsins [væru] ekki lengur til staðar. Af þeim 

sökum [var] kærunni vísað frá úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála.“ 

Meginreglan er því sú að falli málsaðili frá þá ber kærustjórnvaldi að vísa málinu frá. Frá 

framangreindri meginreglu kunna þó að vera undantekningar sbr. framangreinda umfjöllun 

um mögulega aðild dánarbúa að kærumálum og verður því að ætla úrskurðarnefnd beri að 

tilkynna aðstandendum eða forsvarsmönnum dánarbús hins látna um að nefndin hafi haft 

mál hins látna til meðferðar í því skyni að veita dánarbúinu færi á að halda kærunni til 

streitu, sé það á annað borð mögulegt.  

Þegar um réttindi félagslegs eðlis er að ræða sem byggja á ákvæði 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar og fela jafnframt í sér afar persónubundin réttindi verður að telja að 

aðeins sé unnt í undantekningartilvikum að játa öðrum aðild að slíkum kærumálum enda 

eðli málsins samkvæmt erfitt að sýna fram á að aðstandendur eða dánarbú geti átt lögvarða 

hagsmuni af því að fá úr því skorið hvort tiltekinn einstaklingur sem nú er fallinn frá eigi 

rétt til tiltekinnar aðstoðar af hálfur ríkisins. 

 Til viðbótar við það sem að framan er rakið um aðild dánarbúa að stjórnsýslsumálum 

þá kann þriðja aðila að vera heimilt eða beinlínis skylt að koma fram fyrir hönd annars 

aðila gagnvart stjórnvaldi. Þannig ráða foreldrar barns, sem ólögráða er fyrir æsku sakir, 

eða eftir atvikum þeir sem barni koma í foreldra stað og fara með forsjá þess persónulegum 

högum þess og koma fram sem fyrirsvarsmenn gagnvart stjórnvöldum fyrir þess hönd þó 

barnið sé engu að síður aðili málinu, lúti málið beinlínis að hagsmunum þess, sbr. t.d. 

úrskurð ÚRAL 2. nóvember 2011 (262/2010).
138

 Er framangreind ályktun leidd af 
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ákvæðum barnalaga nr. 76/2003.
139

 Öðru máli gegnir um mál er varða t.d. greiðslur 

umönnunarbóta til foreldris eða forráðamanns vegna umönnunar barns sem býr við fötlun 

eða sjúkleika í þeim tilvikum eru foreldrarnir sjálfir aðilar að málinu. 

Um aðkomu umboðsmanna að rekstri kærumála fyrir úrskurðarnefndum fyrir hönd 

aðila máls gilda að meginstefnu engar skráðar reglur. Sú óskráða meginregla er talin í gildi 

að aðila máls sé heimilt á hvaða stigi málsins sem er að fela öðrum að fara með slíkt mál 

fyrir sína hönd eða vera sér til aðstoðar.
140

 Er reglan talin hafa mikla þýðingu fyrir 

réttaröryggi einstaklinga enda meginmarkmiðið með reglum um aðstoðar- og umboðsmenn 

að tryggja möguleika aðila á að gæta hagsmuna sinna.
141

 Ekki er að finna í lögum almenna 

reglu um form umboða. Ætla má að stjórnvöldum sé heimilt en ekki skylt að óska eftir 

skriflegu umboði
142

 og fer slíkt væntanlega eftir avikum hverju sinni og eðli þeirra mála 

sem um ræðir. Í tilvikum þegar mál varða persónubundin réttindi einstaklings og sem oft á 

tíðum eru viðkvæm líkt og gjarnan á við um mál á félagslega sviðinu er æskilegt að óska 

eftir skriflegu umboði rísi minnsti vafi um það hvort meintur umboðsmaður hafi 

fullnægjandi umboð.
143

 

Þá ber einnig að geta þess að stjórnvöld kunna við sérstakar aðstæður að eiga aðild að 

málum hjá æðra settum stjórnvöldum.
144

 Meginreglan er hins vegar sú að lægra sett 

stjórnvöld eiga ekki aðild að kærumálum hjá æðra settum stjórnvöldum í málum sem lúta 

að beitingu efnislegra valdheimilda þeirra á lægra stjórnsýslustigi enda erfitt að sjá hvernig 

slíkir aðilar geti haft „þá hagsmuni að þeim sé þörf að öðlast þau réttindi sem aðilum máls 

eru veitt samkvæmt stjórnsýslulögum“, sbr. t.d. UA 17. desember 2003 (3852/2003). Ekki 

verður heldur séð að stjórnvöld geti átt slíkra hagsmuna að gæta í málum af félagslegum 

toga sem hér eru til umfjöllunar.
145

 Það er því sérstaklega athyglisvert að stundum hafi 

þessi sömu stjórnvöld uppi eins konar kröfur í málum sem þau eiga í raun enga aðild að og 

krefjast t.a.m. frávísunar eða staðfestingar á ákvörðun sinni. En þess ber að geta að skv. 1. 
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tölul. 31. gr. stjórnsýslulaga skal í úrskurði koma fram kröfur aðila. Þannig verður ekki séð 

á hvaða grundvelli stjórnvald geti án lagaheimildar haft uppi kröfu í kærumáli. 

 Um atriði þessu tengd fjallaði umboðsmaður Alþingis í skýrslu sinni vegna ársins 

2012 þar sem hann kvað nokkuð hafa borið á því, í þeim málum sem hann fengi til 

umfjöllunar, að kærustjórnvöld settu úrskurði sína fram með þeim hætti að hið lægra setta 

stjórnvald hefði að því er virðist sjálfstæða stöðu í málinu, líkt og það hefði sjálfstæða 

hagsmuni af niðurstöðu málsins. Taldi umboðsmaður slíkt ganga gegn markmiði 

stjórnsýslunnar og kynni að vera til þess fallið að skapa borgaranum þá ímynd að 

stjórnvöld séu honum andsnúin. Oftar en ekki er staðan sú að borgarinn stendur fremur 

veikburða gagnvart því stjórnvaldi sem ákvörðun tók á fyrra stigi ekki síst með tilliti til 

þekkingar og fjármagns.
146

 Þessi ummæli umboðsmanns Alþingis eru ekki úr lausu lofti 

gripin enda algengt að úrskurðarnefndir setji beinlínis úrskurði sína fram með þeim hætti 

að ætla megi að skorið sé úr ágreiningi t.d. „A gegn Tryggingastofnun ríkisins“ svo dæmi 

sé tekið. Það er einkennilegt enda hlýtur það að vera markmið stjórnvalda hvort sem þau 

starfa á lægra eða æðra stjórnsýslustigi að leiða mál til lykta með efnislega réttri niðurstöðu 

og er þáttur lægra setts stjórnvalds í úrlausn máls á kærustigi væntanlega fyrst og fremst sá 

að stuðla að því markmiði með upplýsingagjöf en ekki að standa vörð um hagsmuni eða 

orðspor þess. 

5 Um Efnislegt valdsvið úrskurðarnefnda 

5.1 Inngangur 

Áður hefur verið vikið að því að þegar málsaðili kærir ákvörðun sem tekin er af stjórnvaldi 

á fyrra stigi hvílir úrskurðarskylda á kærustjórnvaldinu.
147

 Kærustjórnvaldið getur að því 

sögðu ekki vikið sér undan því að taka fyrirliggjandi ákvörðun til endurskoðunar og 

úrskurða í málinu, sé kæruréttur á annað borð fyrir hendi og formskilyrðum fullnægt.
148

 Þá 

stendur hins vegar eftir spurningin um hversu langt endurskoðun úrskurðarnefndarinnar 

nær. Almenna reglan er sú að kærustjórnvald endurskoðar alla þætti hinnar kærðu 

ákvörðunar nema annað leiði af lögum.
149

 Samkvæmt því er það hlutverk æðra stjórnvalds 

„að taka afstöðu til þess hvort lagaskilyrði til ákvörðunar séu uppfyllt, hvort rétt atvik hafi 

verið lögð til grundvallar af hálfu lægra setts stjórnvalds og hvort forsendur hinnar kærðu 
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ákvörðunar séu lögmætar og málefnalegar. Til viðbótar kemur síðan það hlutverk æðra 

stjórnvalds að taka afstöðu til þess hvort réttra málsmeðferðarreglna hafi verið gætt,“ sbr. 

UA 15. júní 2007 (4892/2007). Framangreind tilvitnun úr áliti umboðsmanns Alþingis 

hefur að geyma nánari lýsingu á inntaki þessarar meginreglu um efnislegt valdsvið æðra 

setts stjórnvalds, frá henni eru þó undantekningar.  

Í sumum tilvikum er valdsvið úrskurðarnefnda takmarkað að einhverju leyti með 

lögum. Þá eru möguleikar æðra settra stjórnvalda á því að endurskoða ákvarðanir sem 

teknar eru á sveitarstjórnarstiginu takmörkunum háð sem nánar verður vikið að í kafla 5.5.  

5.2 Matskenndar stjórnvaldsákvarðanir og kröfur lögmætisreglunnar 

Í lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins felst að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda verða í 

fyrsta lagi að samrýmast lögum og í öðru lagi verða þær að eiga sér viðhlítandi stoð í 

lögum.
150

 Ólíkar kröfur eru gerðar til skýrleika lagaheimilda eftir því hvers kyns 

ákvarðanir eiga í hlut. Þannig verða ákvarðanir er mæla fyrir um inngrip í friðhelgi eða 

eignarrétt fólks að byggja á skýrri og fastmótaðri lagaheimild.
151

 Á hinn bóginn eru gerðar 

minni kröfur til lagaheimildar í þeim tilvikum þegar um er að ræða löggjöf sem veitir 

borgurunum tiltekin réttindi, t.d. þau sem eru af félagslegum toga.
152

  

Í grundvallaratriðum má greina lagareglur í tvo flokka, annars vegar fastmótaðar og 

hins vegar matskenndar lagareglur.
153

 Þær stjórnvaldsákvarðanir teljast matskenndar þegar 

löggjafinn hefur ekki mælt fyrir um það með tæmandi hætti hvaða skilyrði þurfi að vera 

fyrir hendi við úrlausn mála og stjórnvöldum þannig fengið ákveðið mat á því hvert efni 

ákvörðunar skuli vera. Misjafnt er hversu mikið svigrúm til mats löggjafinn kýs að veita 

stjórnvöldum.
154

 Með öðrum orðum þá bindur matskennd regla stjórnvöld ekki við einhver 

fyrir fram ákveðin ytri atvik við úrlausn mála nema þá að takmörkuðu leyti. Matskenndar 

lagareglur veita þó stjórnvöldum mismikið svigrúm við mat á þeim sjónarmiðum sem 

ákvörðun verður byggð á. Þannig kunna sumar matskenndar lagaheimildir að ákvarða að 

einhverju leyti þau sjónarmið sem líta ber til og geta lögskýringargögn komið að gagni. Í 

enn öðrum tilvikum er ekki við annað að styðjast en venjur og fordæmi.
155

 Stjórnvöld eru 

þó að sjálfsögðu ætíð bundin af efnisreglum stjórnsýsluréttarins á borð við jafnræðisreglum 
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stjórnsýslulaga
156

 og réttmætisreglunni sem felur í sér að ákvarðanir stjórnvalda skuli 

byggjast á málefnalegum sjónarmiðum. Þá leiðir það einnig af eðli matskenndra lagareglna 

að við beitingu þeirra þarf að vega og meta þau matskenndu sjónarmið sem leggja á til 

grundvallar. Þannig hefur löggjafinn með lögum sett fram vissa kröfu um að stjórnvaldið 

sem í hlut á meti sjálfstætt atvik hverju sinni.
157

  

Þær úrskurðarnefndir sem hér eru sérstaklega til umfjöllunar eiga það sammerkt að 

endurskoða ákvarðanir lægra settra stjórnvalda sem teknar eru á grundvelli 

rammalöggjafar. Löggjöf á sviði félags- og velferðarmála hefur að geyma heimildarákvæði 

og er stjórnvöldum ætlað að meta í hverju tilviki fyrir sig hvort skilyrðum þjónustu, 

aðstoðar eða greiðslna er fullnægt hverju sinni. Matskennt inntak laganna er misjafnt allt 

frá mjög lögbundnum ákvæðum á borð við 20. gr. ATL en þar segir: 

Barnalífeyrir er greiddur með börnum yngri en 18 ára, ef annað hvort foreldra er látið eða er 

örorkulífeyrisþegi, hafi annað hvort foreldra þess eða barnið sjálft búið hér á landi a.m.k. 

þrjú síðustu árin áður en umsókn er lögð fram. Séu báðir foreldrar látnir eða 

örorkulífeyrisþegar skal greiddur tvöfaldur barnalífeyrir. Hvorki skerðingarákvæði 2. mgr. 

17. gr. né 5. mgr. 18. gr. takmarka rétt til barnalífeyris. 

 

Ákvæðið er því fastmótað þar sem það tilgreinir nákvæmlega þau skilyrði sem uppfyllt 

þurfa að vera svo barnalífeyrir verði veittur og lítið svigrúm veitt til mats á aðstæðum. 

Önnur ákvæði eru mun matskenndari á borð við 3. mgr. 10. gr. LFA sem er svohljóðandi:  

Heimilt er að greiða styrk til að afla bifreiðar sem nauðsynleg er vegna þess að 

líkamsstarfsemi er hömluð eða vantar líkamshluta. 

Ákvæðið er matskennt, en það hefur hins vegar að geyma þau lagasjónarmið sem 

byggja skal ákvörðun á. Af því leiðir að stjórnvaldið sem ákvörðun tekur ber að meta 

sjálfstætt og einstaklingsbundið hvort skilyrði ákvæðisins sé fullnægt. Ákvæðið felur það 

einnig í sér að fram þarf að fara læknisfræðilegt mat. Í þessum kafla verður 

endurskoðunarheimildum kærustjórnvalda lýst. Þá skal tekið fram að málsmeðferð á 

kærustigi og endurskoðun á málsmeðferð lægra settra stjórnvalda verður helgaður sérstakur 

kafli.  

5.3 Endurskoðun á lögmæti ákvörðunar 

5.3.1 Inngangur 

Í lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins felst að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda verða í 

fyrsta lagi að samrýmast lögum og í öðru lagi verða þær að eiga sér viðhlítandi stoð í 
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lögum. Eins og fyrr segir úrskurða úrskurðarnefndir um það hvort lagaskilyrðum 

ákvörðunar sé fullnægt og þar með hvort hún samrýmist lögmætisreglunni. Í því felst að 

úrskurðarnefnd endurskoðar í fyrsta lagi val réttarheimilda,
158

 túlkun þeirra og fyllingu og 

loks hvernig þeim er beitt.
159

 Auk þess að úrskurða í málum á grundvelli þeirra laga sem 

starfsvið þeirra afmarkar þá felst í úrskurðarvaldi úrskurðarnefnda skylda til að gæta að því 

hvort réttra málsmeðferðarreglna hafi verið gætt, sbr. lög nr. 37/1993, og hvort gætt hafi 

verið að óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins við ákvörðunartöku. Þannig nær 

valdsvið úrskurðarnefnda ekki einvörðungu til þess hvort ákvörðunin sjálf samræmist 

þeirri lagaheimild er hún byggir á. Auk þessa felst í úrskurðarskyldunni skylda til að gæta 

að tilteknum almennum atriðum
160

 sem geta t.a.m. lotið að því hvort reglugerð skorti 

lagastoð eða jafnvel hvort lög samrýmist stjórnarskrá. Í þessum kafla verður fjallað um 

þessi atriði. 

5.3.2 Val á réttarheimild og túlkun 

Þegar kærustjórnvaldi berst kæra ber því að taka afstöðu til þess hvort ákvörðun byggi á 

réttum lagagrundvelli, sbr. eftirfarandi álit:  

UA 14. maí 2013 (6889/2013). Í málinu komst umboðsmaður að þeirri niðurstöðu að ÚAV 

hefði leyst úr máli á röngum lagagrundvelli með því að staðfesta niðurstöðu 

Vinnumálastofnunar.“Með vísan til framangreinds er það niðurstaða mín að 

úrskurðarnefndin hafi ekki leyst úr máli A á réttum lagagrundvelli. Ég legg áherslu á að 

úrskurðarnefndin gegnir, sem stjórnvald á æðra stigi, eftirlits- og réttaröryggishlutverki 

vegna mála sem kærð eru til hennar. Þegar nefndinni berst kæra vegna ákvörðunar 

Vinnumálastofnunar leiðir af hlutverki nefndarinnar að hún þarf að gæta að því að eigin 

frumkvæði og með gagnrýnum hætti að stofnunin hafi lagt réttan grundvöll að því máli sem 

skotið hefur verið til hennar.“ 

 

Samkvæmt framangreindu er það kærustjórnvalds að taka sjálfstæða afstöðu til þess 

hvort ákvörðun lægra setts stjórnvalds byggi á réttum lagagrundvelli. ÚAV hefur raunar 

margsinnis komist að þeirri niðurstöðu að ákvarðanir Vinnumálastofnunar um ákvörðun 

viðurlaga hafi verið reistar á röngum lagagrundvelli, sbr. ÚAV 3. desember 2013 (39/2013) 

þar sem nefndin komst að þeirri niðurstöðu að beita hefði átt viðurlögum á grundvelli 60. 

gr. LAT í stað 59. gr. laganna. Var ákvörðun Vinnumálastofnunar því ómerkt og lagt fyrir 
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stofnunina að taka nýja ákvörðun á réttum lagagrundvelli, jafnvel þó sú ákvörðun myndi 

leiða til töluvert meira íþyngjandi niðurstöðu. 

5.3.3 Heimildir kærustjórnvalda til að taka afstöðu til gildi stjórnvaldsfyrirmæla 

Eins og áður segir eru á veferðarsviðinu í gildi margir lagabálkar sem hafa í mörgum 

tilvikum að geyma matskennd rammaákvæði og er þar því víða að finna heimildir til handa 

ráðherra til að setja í reglugerð ákvæði lögunum til fyllingar. Kostir slíks valdframsals eru 

augljósir enda stuðlar slík reglusetning að sveigjanleika í stjórnsýslunni auk þess sem 

sérþekking nýtist betur á flóknum málefnasviðum heldur en ef þingheimur ætti að setja sig 

með ítarlegum hætti inní sérhvert smáatriði sem löggjöfinni fylgir. Þá einfaldar slík 

reglusetning úrskurðaraðilum að úrskurða í málum einstaklinga og stuðlar betur að 

jafnræði og samræmi í framkvæmd. Slíkt framsal er þó ekki án takmarkana enda gildir það 

um stjórnvaldsfyrirmæli eins og aðrar athafnir stjórnvalda að þau verða í fyrsta lagi að eiga 

sér stoð í lögum
161

 og í öðru lagi mega þau ekki ganga í berhögg við reglu í settum 

lögum.
162

  

Eftir stendur því sú spurning að hvaða leyti úrskurðarnefndir geta tekið afstöðu til 

gildis stjórnvaldsfyrirmæla að þessu leyti. Kærustjórnvöld eru vissulega eins og önnur 

stjórnvöld bundin af lögum og reglugerðum settum með stoð í þeim. Þó að ráðherra geti 

ekki beitt almennum stjórnunarheimildum sínum gagnvart sjálfstæðri úrskurðarnefnd með 

því að beina til hennar beinum fyrirmælum um úrlausn tiltekinna verkefna þá eru honum 

lögum skv. fengnar tilteknar heimildir til að útfæra nánar hvernig fara skuli með 

matskenndar lagaheimildir, með því einu hefur hann áhrif á það hvernig úrskurðarnefnd 

beitir valdheimildum sínum. 

Í stuttu máli þá ber við þessar aðstæður að hafa í huga að úrskurðarnefndir hafa það 

hlutverk að úrskurða um gildandi rétt samkvæmt lögum. Ennfremur hafa þær nefndir sem 

hér eru til umfjöllunar það hlutverk að úrskurða um réttindi einstaklinga. Oftast er hlutverk 

úrskurðarnefnda afmarkað með þeim hætti að þær kveði upp úrskurði rísi ágreiningur á 

grundvelli þeirra laga sem gilda um viðkomandi nefnd.
163

 Af því leiðir að úrskurðarnefndir 

hafa almennt það hlutverk að leysa úr ágreiningi þegar deilt er um hvort reglugerð sett af 

öðrum handhafa framkvæmdarvalds, oftast ráðherra, sé í samræmi við lög, sjá t.d. 

eftirfarandi álit: 
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UA 29. desember 2006 (4579/2005) þar sem umboðsmaður fjallaði m.a.um hlutverk 

úrskurðarnefndar foreldra og fæðingarorlofssjóðs í þessu samhengi. Í málinu hafði A kvartað 

yfir úrskurði nefndarinnar þar sem ákvörðun TR um að synja um breytingu á útreikningi 

greiðslna úr Fæðingarorlofssjóði var staðfest. Í málinu reyndi meðal annars á það álitaefni 

hvort nefndinni hafi borið að taka afstöðu til þess hvort reglugerð samræmdist ákvæðum laga 

nr. 95/2000, fæðingar- og foreldraorlof. Í álitinu sagði eftirfarandi: „Eins og starfssvið 

nefndarinnar er afmarkað í lögum fellur það undir hana að leysa meðal annars úr ágreiningi 

þar sem bornar eru brigður á að ákvæði reglugerðar sem ráðherra hefur sett á grundvelli laga 

nr. 95/2000 hafi fullnægjandi stoð í þeim eða sé í samræmi við þau. Verkefni nefndarinnar er 

að úrskurða um réttindi einstaklinga samkvæmt lögunum og þar ganga ákvæði laganna 

framar reglugerðum. Ég get því ekki fallist á þá afstöðu nefndarinnar að það falli utan 

starfssviðs hennar að taka afstöðu til þess hvort þau ákvæði reglugerða sem á reynir í 

einstökum málum hafi fullnægjandi lagastoð þegar þau leiða til skerðinga á rétti til greiðslna 

eða öðrum réttindum samkvæmt lögum nr. 95/2000.“
164

 

 

Af athugun á þeim úrskurðum ÚRAL sem skoðaðir voru í þessu tilliti verður ekki 

annað ráðið en að nefndin telji sig bæra að lögum til að úrskurða um gildi þeirra reglugerða 

sem á reynir í einstökum málum. Sem dæmi má nefna eftirfarandi úrskurð 

úrskurðarnefndarinnar: 

ÚRAL 31. ágúst 2006 (242/2006) þar sem A kærði ákvörðun TR um endurkröfu ofgreiddra 

bóta vegna áranna 2003 og 2004. Í kæru A til nefndarinnar var því mótmælt að tekjur maka 

af séreign gætu verið taldar henni til tekna að hálfu leyti við endurútreikning bóta umrædd 

ár. Þá taldi A ákvæði 3. gr. reglugerðar nr. 860/2004 um breytingu á reglugerð nr. 939/2003 

skorta lagastoð. Í úrskurði nefndarinnar kom m.a. eftirfarandi fram um lagastoð 

reglugerðarinnar: „Bætur lífeyristrygginga almannatrygginga eru að lögum tekjutengdar og 

geta hvoru tveggja tekjur bótaþega sjálfs eða maka hans haft áhrif til skerðingar bótaréttar. 

Þessi tekjutenging er að mati úrskurðarnefndar almannatrygginga á málefnalegum rökum 

reist enda er hún í samræmi við áðurnefndan tilgang og félagslegt eðli laganna. 

Úrskurðarnefndin lítur ennfremur til þess að samkvæmt 46. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 

hvílir gagnkvæm framfærsluskylda á hjónum. Telur nefndin að umrætt ákvæði 7. gr. 

reglugerðar nr. 939/2003 eins og henni var breytt með reglugerð nr. 860/2004 hafi fulla 

lagastoð.“ 

 Í úrskurðinum lagði nefndin sérstakt mat á þá málsástæðu A að framangreint ákvæði í 

reglugerð skorti lagastoð. Af framangreindu verður því ekki önnur ályktun dregin en að 

nefndin telji sig bæra til að taka afstöðu til gildis reglugerðar að þessu leyti.
165

 Þá hefur 

nefndin einnig tekið afstöðu til þess hvort stjórnvaldsfyrirmæli séu sett af bærum aðila, sbr. 

ÚRAL 5. desember 2001 (254/2001) þar sem A kærði niðurstöðu TR um að greiða honum 

einungis feðralaun frá fyrsta degi næsta mánaðar frá skráningu sambúðarslita, vísaði TR í 

því sambandi til samþykktar tryggingaráðs. ÚRAL tók fram að skv. 2. gr. laga nr. 

118/1993 heimilt að greiða mæðra og feðralaun til einstæðra foreldra sem hafa börn sín 
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undir 18 ára aldri á framfæri og eru búsett hér á landi. Þá væri ráðherra veitt heimild til að 

útfæra nánar í reglugerð fyrirkomulag greiðslna. Þar sem ráðherra hafði ekki nýtt þá 

heimild voru að mati nefndarinnar ekki fyrir hendi lögleg stjórnvaldsfyrirmæli um skilyrði 

fyrir greiðslu feðralauna bæri nefndinni að meta sjálfstætt og einstaklingsbundið hvert 

tilvik fyrir sig. Þess ber hins vegar að geta að af þeim úrskurðum nefndarinnar sem voru 

skoðaðir verður ekki séð að nefndin komist oft að þeirri niðurstöðu að reglugerðir 

samrýmist ekki lögum. Á sú niðurstaða einnig við um ÚAV. 

Af úrskurðarskyldu kærustjórnvalda og lögmætisreglunni leiðir að mæli lög ekki 

beinlínis á annan veg ber úrskurðarnefndum að taka afstöðu til stjórnvaldsfyrirmæla ýmist 

sjálfstætt, telji nefndin tilefni til eða í tilefni af því að málsástæða
166

 þar að lútandi er borin 

upp í kæru. Öðru máli gegnir hins vegar um kæru sem bornar eru fram eingöngu í því 

skyni að fá úr því skorið hvort reglugerð standist lög án þess að það sé gert í tengslum við 

sérstakt mál. Slíkum málum yrði almennt vísað frá enda nær valdsvið þeirra 

úrskurðarnefnda sem hér um ræðir einvörðungu til stjórnvaldsákvarðana, en ekki til 

setningar stjórnvaldsfyrirmæla, sbr. 26. gr. stjórnsýslulaga. Hins vegar leiðir það af 

leiðbeiningarskyldu stjórnvaldsins að almennt bæri kærustjórnvaldi að framsenda slíkt 

erindi til þess ráðuneytis sem með málaflokkin fer eða a.m.k leiðbeina viðkomandi um 

möguleika á að fá úr slíku skorið hjá ráðuneyti. Það er þó ekki útilokað að í lögum sé 

kveðið á um rýmra valdsvið en leiðir af framangreindu.
167

 

5.3.4 Heimild úrskurðarnefnda til að taka afstöðu til stjórnskipunarlegs gildi laga 

Í þessum kafla verður vikið nokkrum orðum að því álitaefni hvort valdheimildir 

úrskurðarnefnda standi til þess að taka afstöðu til þess hvort lög samrýmist stjórnarskrá. 

Stjórnsýslan er lögbundin sem hefur þá þýðingu að stjórnvöldum ber að fara að lögum í 

hvívetna og eru handhafar framkvæmdarvalds að sjálfsögðu einnig bundnir af ákvæðum 

stjórnarskrárinnar og ber þeim að gæta að því að stjórnvaldsákvarðanir samrýmist 

framangreindum réttarheimildum. Þá ber stjórnvöldum að túlka lög þannig þau samrýmist 

ákvæðum stjórnarskrárinnar. Úrskurðarnefndum ber sem hluti af framkvæmdarvaldinu að 

virða hlutverk löggjafans sem handahafa stjórnskipulegs valds. Því hefur verið talið að 

úrskurðarnefnd beri að beita þeirri líkindareglu sem felur í sér að fremur beri að álykta sem 
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svo að mat löggjafans á því hvort lög samrýmist stjórnarskrá standist.
168

 Ef lög reynast hins 

vegar ekki samrýmanleg ákvæðum stjórnarskrárinnar að lokinni túlkun rís ákveðinn vafi 

um það hvort stjórnvaldi á borð við sjálfstæða úrskurðarnefnd sé heimilt að virða slíkt 

ákvæði að vettugi þar sem það samrýmist ekki ákvæðum stjórnarskrár. Út frá 

grundvallarsjónarmiðum um lögbundna stjórnsýslu virðast hendur stjórnvalda almennt 

frekar bundnar í þessum efnum. Þá leiðir það af langri dómvenju íslensks réttar að það 

komi í hlut dómstóla að skera úr um stjórnskipulegt gildi laga og hefur sú réttarvenja 

margsinnis verið staðfest af íslenskum dómstólum.
169

 Af þeim sökum er unnt að álykta að 

það falli utan við valdsvið stjórnvalda að taka afstöðu til slíkra málsástæðna. Má segja að 

þessi afstaða endurspeglist almennt í úrskurðum úrskurðarnefnda þar sem álitaefni um 

stjórnskipulegt gildi laga hefur komið til kasta þeirra. Algengt er að því sé haldið fram í 

kærumálum að lög eða ákvarðanir teknar á grundvelli þeirra stríði gegn ákvæðum 

stjórnarskrárinnar einkum 65. gr. og 76. gr. Virðast nefndirnar þrjár nánast einróma um að 

slík álitaefni falli utan valdheimilda þeirra þar sem það komi í hlut dómstóla að taka 

afstöðu til slíkra álitaefna.
170

 Enda eru ekki auðfundin dæmi þess að úrskurðarnefndirnar 

hafi komist að þeirri niðurstöðu að lög samrýmist ekki stjórnarskrá. Sem dæmi má nefna 

eftirfarandi úrskurð: 

ÚFÉL 28. ágúst 2013 (89/2012) þar sem kærandi hélt því fram að synjun sveitarfélagsins 

Fljótsdalshéraðs á umsókn hans um húsaleigubætur bryti í bága við jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar, sbr. 65. gr. stjórnarskrárinnar. Um þessa málsástæðu kæranda sagði 

eftirfarandi: „Kærandi telur synjun sveitarfélagsins vera brot á jafnræðisreglu 

stjórnarskrárinnar. Samkvæmt 64. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga fjallar 

úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála um málsmeðferð skv. XVI. kafla laganna, 

rétt til aðstoðar skv. IV. kafla laganna og hvort samþykkt þjónusta og fjárhæð 

fjárhagsaðstoðar er í samræmi við reglur viðkomandi sveitarstjórnar. Úrskurðarnefndin 

hefur ekki vald til endurskoðunar á stjórnskipulegu gildi laga en samkvæmt 

stjórnskipunarvenju eru slíku valdi eftirlátið dómstólum.“ 

Af framangreindu verður ráðið að nefndin telji það alfarið falla utan við valdsvið sitt að 

taka afstöðu til málsástæðna er lúta að því hvort lög sem ákvörðun byggir á samrýmist 

stjórnarskrá. Í eftirfarandi úrskurði ÚAV kveður þó við örlítið mildari tón: 

ÚAV 2. október 2013 (15/2013) Í málinu hélt kærandinn því fram að tiltekin ákvæði LAT 

brytu í bága við 65. gr. stjórnarskrárinnar. Í úrskurði nefndarinnar kom fram líkt og í 

framangreindum úrskurði ÚFÉL að samkvæmt stjórnskipunarvenju sé vald til að endurskoða 

hvort lög samrýmist stjórnarskrá falið dómstóla auk þess sem „engin knýjandi rök leið[i] til 

þes að úrskurðarnefndin taki þetta hlutverk að sér í þessu máli.“ 
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Hvað sem líður framangreindum sjónarmiðum hefur því verið haldið fram að þær 

sérstöku aðstæður kunni að skapast að stjórnvöldum beri að taka afstöðu til stjórnskipulegs 

gildis laga. Er þá einkum átt við svo skýr tilvik að mönnum blandist vart hugur um að um 

brot á stjórnarskrá sé að ræða enda dómstóla að skera úr um vafatilvik.
171

 Sem dæmi má 

nefna ef t.d. í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaganna væri gerður greinarmunur á 

einstaklingum á grundvelli kynþáttar eða kynferðis. Ef fallist er á að sá fræðilegi möguleiki 

sé fyrir hendi að Alþingi setji lög sem vafalaust brjóta gegn ákvæðum stjórnarskrár og séu 

þar með að vettugi virðandi, verður að telja þá einörðu afstöðu nefndanna sem birtist í 

úrskurðum þeirra, sbr. t.d. framangreint orðalag í úrskurði ÚFÉL um að úrskurðarnefndin 

hafi ekki vald til endurskoðunar á stjórnskipulegu gildi laga, standist ekki fullkomlega. 

Úrskurður ÚAV 2. október 2013 (15/2013) sé frekar á réttri leið þar sem hugsanlega sé fyrir 

hendi skylda nefndanna til að meta hverju sinni slíka málsástæðu þó væntanlega yrði 

sjaldnast á hana fallist. 

5.4 Endurskoðun á mati stjórnvalds 

5.4.1 Hversu langt nær endurskoðunin? 

Eins og fyrr segir er meginreglan sú að endurskoðun úrskurðarnefnda nær ekki 

einvörðungu til þess hvort ákvörðun sé byggð á réttum lagagrundvelli eða hvort fylgt hafi 

verið málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins heldur hefur almennt verið talið að þær 

hafi rúmar heimildir til að endurskoða það mat sem stjórnvaldsákvörðun byggir á nema 

annað leiði af lögum.
172

 Í því felst einnig að kærustjórnvaldið getur breytt ákvörðun lægra 

setta stjórnvaldsins ef það er ósammála niðurstöðu þess síðarnefnda.
173

 Með því er raunar 

átt að endurskoðunin nær ekki einvörðungu til þess hvort ákvörðun sé byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum heldur einnig til þess hvort ákvörðun teljist skynsamleg og 

eðlileg.
174

  

Hversu langt endurskoðunin nær í þessu sambandi getur ráðist af ýmsum þáttum. Í 

fyrsta lagi skiptir máli hvernig löggjöfin er úr garði gerð, þ.e. hvort hún takmarki á 

einhvern hátt endurskoðunina. Í öðru lagi geta þættir eins og samsetning nefndarinnar t.d. 

hvort nefnd hafi yfir að ráða tiltekinni sérfræðiþekkingu eða annars konar kunnáttu, veitt 
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vísbendingu auk þeirra úrræða sem nefndinni eru fengin með lögum, t.d. möguleikar á að 

leita sér utanaðkomandi aðstoðar við mat og/eða rannsókn á tilteknum atriðum.
175

 

5.4.1.1 Samsetning nefndar 

Áður hefur verið fjallað um að algengasta röksemdin fyrir úrskurðarnefndum er sú að með 

því sé réttaröryggi betur tryggt. Í sumum málaflokkum er staðan hins vegar sú að 

undirstofnanir starfa á afar sérhæfðu sviði og því nauðsynlegt að tryggja að kærustjórnvald 

hafi yfir að búa þeirri þekkingu sem þarf svo raunveruleg endurskoðun á tveimur 

stjórnsýslustigum fari fram.
176

 Sem dæmi um þessa aðstöðu verður tekið sem dæmi að skv. 

2. mgr. 7. gr. ATL skal einn þriggja nefndarmanna í ÚRAL vera læknir. Var það mat 

löggjafans að æskilegt væri að læknir ætti fast sæti í nefndinni þar sem oft reynir á 

læknisfræðileg atriði við úrlausn mála hjá nefndinni,
177

 þrátt fyrir heimildir nefndarinnar til 

að kveðja til sérfræðinga til ráðgjafar hlaupi sérþekking nefndarmanna ekki til. Samkvæmt 

því leggur nefndin sjálfstætt mat á gögn þau sem til grundvallar liggja við töku ákvörðunar 

á fyrra stigi, sjá t.d. ÚRAL 15. febrúar 2011 (216/2011) þar hafði A kært synjun SÍ á 

greiðsluþátttöku í ferðakostnaði vegna læknishjálpar sem hún þurfti að sækja fjarri heimili 

sínu. Í málinu reyndi á hvort veikindi hennar teldust þess eðlis að þau féllu undir 

undantekningarákvæði 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 871/2004 um ferðakostnað 

sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra. Í úrskurðinum sagði m.a. eftirfarandi: 

Í vottorði G læknis, dags. 11. janúar 2011, kemur fram að sjúkdómsgreining kæranda sé 

„[a]theroscierosis of arteries of extremities“ eða æðakölkun í útlimaslagæðum. Það er mat 

úrskurðarnefndar almannatrygginga að tilvik kæranda sé ekki sambærilegt þeim tilvikum 

sem talin eru upp í 2. mgr. 2. gr. reglugerðar nr. 871/2004. Þar er um alvarlega sjúkdóma að 

ræða í þeim skilningi að þeir séu illkynja eða sjúkdómar sem kalla á meiriháttar aðgerðir. 

 

Nefndin endurskoðar því fullum fetum læknisfræðilegt mat SÍ og líka TR. Af 

úrskurðum nefndarinnar verður ráðið að almennt hagi nefndin endurskoðun sinni á þann 

veg að leggja sjálfstætt mat á fyrirliggjandi gögn á borð við læknisvottorð og þar með 

hvort að mat ýmist SÍ eða TR hafi verið forsvaranlegt að því leytinu.
178

 Það að nefndin 

leggi sjálfstætt mat á fyrirliggjandi gögn þýðir væntanlega að hún telur sig ekki bundin af 

t.a.m. læknisvottorðum sem lögð eru fram í málum. Telja verður hins vegar að setja megi 
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vissa varnagla við framangreinda afstöðu nefndarinnar. Með því er átt að nefndin getur 

almennt ekki vikið til hliðar læknisfræðilegum gögnum nema færa fyrir því rök, sbr. 

eftirfarandi álit: 

UA 31. maí 2012 (6365/2011)
179

 Í málinu hafði A kvartað yfir þeirri niðurstöðu ÚRAL að 

staðfesta synjun TR um að gera breytingar á umönnunarmati sonar hennar. Til grundvallar 

ákvörðun TR sem staðfest var með úrskurði ÚRAL lá að breytingar hefðu orðið á ástandi 

drengsins. Umboðsmaður fékk þó ekki séð að nein sjálfstæð gagnaöflun hefði átt sér stað um 

ástand drengsins áður en nefndin komst að niðurstöðu sinni sem telja verði sérstaklega 

mikilvægt í ljósi þess að fyrir lá eldra umönnunarmat sem staðið hafði óbreytt í fimm ár. Í 

álitinu sagði eftirfarandi: „Auk þess lágu fyrir læknisfræðileg gögn og álit fagaðila sem 

bentu, eins og að framan er rakið, eindregið til þess að ástand drengsins væri í besta falli 

óbreytt. Til þessara gagna er ekki tekin nein efnisleg afstaða í úrskurði úrskurðarnefndarinnar 

eins og nauðsynlegt hefði verið eins og atvikum var háttað. Ljóst er að mat 

Tryggingastofnunar ríkisins, og eftir atvikum úrskurðarnefndar almannatrygginga, á 

umönnunarflokki og greiðslustigi einstaklings felur í sér matskennda stjórnvaldsákvörðun 

sem öðrum þræði byggist á sérfræðiþekkingu, enda er einn nefndarmanna í úrskurðarnefnd 

almannatrygginga læknir, sbr. 2. mgr. 7. gr. laga nr. 100/2007. Hvað sem því líður leiðir af 

10. gr. stjórnsýslulaga og almennum sönnunarkröfum í stjórnsýslumálum af þessu tagi að 

hnígi gögn og upplýsingar lækna og annarra sérfræðinga, sem komið hafa að máli, eindregið 

í öfuga átt við niðurstöðu stjórnvalda verður að liggja fyrir á hvaða forsendum og 

upplýsingaöflun slík niðurstaða er reist. Það á sérstaklega við þegar stjórnvöld hafa um langa 

hríð byggt ákvarðanir sínar á efnislega sambærilegu mati á aðstæðum málsaðila og fram 

kemur hjá utanaðkomandi læknum og öðrum sérfræðingum, en hafa hins vegar í hyggju að 

gera breytingar á réttarstöðu bótaþega honum í óhag.“ 

Af framangreindu verður dregin sú ályktun að ætli nefndin að víkja til hliðar rökstuddu 

læknisvottorði eða öðrum gögnum verður að liggja fyrir á hvaða forsendum sú niðurstaða 

byggir. 

5.4.2 Reglan um skyldubundið mat stjórnvalda 

5.4.2.1 Inngangur 

Þegar löggjafinn hefur með lögum falið stjórnvöldum svigrúm til mats er ekki óalgengt að 

stjórnvöld setji sér verklagsreglur eða að æðra sett stjórnvöld gefi út fyrirmæli eða 

leiðbeiningar um úrlausn mála til þeirra sem lægra sett eru í því skyni að tryggja samræmi 

og jafnræði við meðferð mála og auka gegnsæi í stjórnsýsluframkvæmd. Þá hefur einnig 

verið talið að ákvarðanataka verði almennt skilvirkari og hraðari njóti slíkra reglna við í 

stað þess að hvert og eitt tilvik sé metið með ítarlegum hætti hvert fyrir sig. Þegar 

stjórnvöld setja sér verklagsreglur eða viðhafa tiltekna stjórnsýsluframkvæmd „í blindni“ 

ef svo má að orði komast, án þess að fram fari einstaklingsbundið og heildstætt mat á 

atvikum hverju sinni, eru meiri líkur að þær aðstæður skapist að stjórnvöld sniðgangi 
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tiltekin lögmæt sjónarmið með þeim afleiðingum að farið er á svig við óskráða reglu 

stjórnsýsluréttarins um skyldubundið mat stjórnvalda.
180

 Þegar mat stjórnvalda er afnumið 

með þessum hætti skapast að auki hætta á því að verklagsreglurnar eða 

stjórnsýsluframkvæmd þróist í þá átt að reglur verða ófrávíkjanlegar og þar með eykst 

hættan á því að einstaklingsbundnar eða sérstakra aðstæður einstaklinga verði ekki metnar 

með fullnægjandi hætti.
181

  

Reglan um skyldubundið mat stjórnvalda felur það í sér að í þeim tilvikum þegar 

löggjafinn hefur veitt stjórnvöldum matskenndar heimildir og þar með svigrúm til mats við 

töku stjórnvaldsákvarðana er stjórnvöldum óheimilt að afnema matið alfarið eða óhóflega 

með því að setja verklagsreglu sem tekur til allra mála sama hversu ólík þau eru. Þegar 

löggjafinn hefur hagað lagasetningu með framangreindum hætti er lögð sú skylda á það 

stjórnvald sem í hlut á að meta hvert og eitt tilvik fyrir sig með tilliti til þeirra atvika og 

aðstæðna sem uppi eru.
182

 Þó er vissulega ekki útilokað að stjórnvöld setji sér tiltekin 

viðmið sem takmarka að einhverju leyti það mat sem fram fer en þá er það almennt gert í 

því sjónarmiði að stuðla að jafnræði og því að sambærileg mál hljóti sambærilega 

afgreiðslu.
183

 Hins vegar vakna við þessar aðstæður spurningar er lúta að því við hvaða 

aðstæður slík reglusetning er heimil og jafnframt hversu langt sú reglusetning nær. 

5.4.2.2 Löggjöf á sviði félagsmála  

Það er ólíkt eftir réttarsviðum hversu rík þörfin er fyrir matskenndar lagareglur. Algengt er 

í lagaframkvæmd að löggjafinn setji fastmótaðar reglur sem sæta svo matskenndum 

undantekningum sem ætlað er að koma til móts við ýmsar aðstæður sem skapast geta. Á 

vissum réttarsviðum kann aðstaðan hins vegar að vera sú að valdheimildir stjórnvalda eru 

almennt matskenndar, ekki bara undanþáguheimildirnar.
184

 Á velferðarsviðinu hefur 

löggjafinn mælt fyrir um tiltekin réttindi þar sem lögð er áhersla á að unnt sé að koma til 

móts við einstaklingsbundnar þarfir hvers og eins, á því sviði er kostur matskenndra 

lagareglna augljós.
185

 Undirliggjandi eru mikilsverð réttindi sem tryggð eru í stjórnarskrá 

og þjóðréttarlegum skuldbindingum sem Ísland er aðili að. Hins vegar er ólíkt að hvaða 

marki ákvæði þau er mæla fyrir um þau réttindi hafa að geyma þau lagasjónarmið sem 

ákvörðun skal byggja á. Ekki er óalgengt að við þessar aðstæður séu settar verklagsreglur 

eða jafnvel reglugerðir í þeim tilgangi sem rakið var í kaflanum hér að framan. Rökin sem 
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þar búa að baki eru oft þau að slík reglusetning sé nauðsynleg til skýringarauka og ekki síst 

til þess að tryggja jafnræði í afgreiðslu sambærilegra mála. Framangreint sjónarmið um 

jafnræði hefur vissulega mikla þýðingu í umfangsmiklum málaflokkum á borð við 

almannatryggingar þar sem málafjöldinn er mikill. Þegar hins vegar er ljóst að löggjafinn 

hafi með tilteknum ákvæðum í lögum leitast við að framfylgja þeirri skyldu sem á honum 

hvílir samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar að tryggja öllum sem þess þurfa rétt til 

aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar eða sambærilegra tilvika er 

nauðsynlegt að gæta þess að þau mikilsverðu réttindi verði ekki skert með verklagsreglum 

eða almennum stjórnvaldsfyrirmælum. Umboðsmaður hefur fjallað um slík tilvik í álitum 

sínum og má sem dæmi nefna eftirfarandi álit, UA 5. mars 2012 (6539/2011): 

Málavextir voru þeir að A hafði sótt um slysabætur á grundvelli laga nr. 100/2007 til 

Sjúkratrygginga Íslands vegna slyss sem hún varð fyrir á heimili sínu við heimilisstörf. 

Sjúkratryggingar Íslands synjuðu hins vegar þátttöku og staðfesti ÚRAL þá ákvörðun. 

Grundvöllur synjunar ÚRAL var sú að eins og atvikum var háttað í málinu gæti hún ekki átt 

rétt á slysabótum vegna heimilisstarfa þar sem hún féll eftir að hún hafði lokið símtali og að 

slíkt gæti ekki talist til heimilisstarfa, jafnvel þó að hún hefði verið við matseld áður og eftir 

að hún tók upp símann, var í því samhengi vísað til 2. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 280/2005, 

um slysatryggingu við heimilisstörf, þar sem fram kom að það að tala í síma teldist til 

daglegra athafna sem undanskilin væri slysatryggingu. Framangreind reglugerð var sett með 

stoð í almennri reglugerðarheimild 70. gr. laganna. Umboðsmaður tók til skoðunar hvort 

fullnægjandi mat hefði farið fram á atvikum málsins, þ.e. hvort að ÚRAL hefði metið 

heildstætt atvik málsins í því skyni að kanna hvort A, sem tryggð var samkvæmt 30. gr. 

laganna, hafi verið við heimilisstörf í merkingu ákvæðisins eða ekki, en um það sagði 

umboðsmaður: „Ég ræð hins vegar af [úrskurði úrskurðarnefndarinnar] að framsetning 

reglugerðarinnar varð til þess að tilgreining á þeirri athöfn að svara í síma í texta 

reglugerðarákvæðisins leiddi til þess að atvik í því máli voru ekki metin heildstætt með tilliti 

til þess hvort viðkomandi hefði verið við heimilisstörf þrátt fyrir að rof hefði orðið á matseld 

hjá viðkomandi við það að svara síma.“ 

Af álitinu verður tæplega dregin sú ályktun að umboðsmaður telji reglugerðina sem 

slíka hafa falið í sér nýja efnisreglu þar sem í reynd hafi rétturinn til slysabóta vegna 

heimilisstarfa verið þrengdur umfram það sem kveðið er á um í 30. gr. ATL. Öðru fremur 

verður sú ályktun dregin að umboðsmaður hafi með álitinu vakið athygli á þeirri hættu sem 

getur skapast með því að tilgreina sérstaklega í dæmaskyni ákveðin atriði sem almennt falli 

ekki undir skilgreiningu laganna á heimilisstörfum. Sú tilhögun kunni að leiða til þess, eins 

og raunin varð í framangreindu máli, að þau atriði verði ekki metin heildstætt sem leitt 

getur til þess að farið er á svig við regluna um skyldubundið mat stjórnvalda. Í 

framangreindu áliti beindi umboðsmaður annars vegar tilmælum til velferðarráðherra að 

taka til skoðunar framangreint ákvæði 2. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 280/2005 og jafnframt 

var þeim tilmælum beint til ÚRAL að taka mál A til meðferðar á nýjan leik, kæmi fram 

beiðni þess efnis.  
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5.4.2.3 Skyldubundið mat í úrlausnum úrskurðarnefnda 

Reglan um skyldubundið mat leiðir af því að stjórnsýslan er lögbundin og fara verður með 

matskenndar lagaheimildir af varfærni. Áður hefur verið minnst á sérstakt eðli þeirra 

réttinda sem mælt er fyrir um í löggjöf á sviði velferðarmála. Af þeim sökum verða 

stjórnvöld að gjalda sérstakan varhug við því að setja sér verklagsreglur enda er hættan á 

því einstaklingar eða hópar verði hlunnfarnir við úthlutun þeirra réttinda sem stjórnvöldum 

er með lögum falið að veita samkvæmt almannatrygginga- og 

atvinnuleysistryggingalöggjöfinni. 

Það leiðir af eftirlits- og réttaröryggishlutverki kærustjórnvalda að taka til skoðunar 

hvort hið lægra setta stjórnvald hafi við meðferð stjórnsýslumáls farið að efnis- og 

formreglum stjórnsýsluréttarins. Kærustjórnvald á borð við sjálfstæða úrskurðarnefnd getur 

ekki vikist undan því að taka afstöðu til þess hvort verklagsreglur sem lægra sett stjórnvald 

hefur sett sér samræmist lögum, hvað sem líður svigrúmi þess síðarnefnda til að móta 

stjórnsýsluframkvæmd. Sú ályktun verður dregin af þeim úrskurðum sem skoðaðir voru í 

tengslum við þessa ritgerð að lítið reyni á regluna á þeim vettvangi, a.m.k. virðast 

nefndirnar í úrlausnum sínum sjaldnast vitna til hennar berum orðum. Algengara er að aðili 

máls beri regluna fyrir sig og vísi til þess að hennar hafi ekki verið gætt við úrlausn máls. 

Sú framkvæmd er í samræmi við dómaframkvæmd en í niðurstöðum Hæstaréttar Íslands er 

sjaldan til hennar vísað en væntanlega skýrist það af því hvernig lögmenn haga 

málatilbúnaði sínum.
186

 Umboðsmaður Alþingis hefur hins vegar beitt reglunni töluvert í 

úrlausnum sínum. 

UA 24. nóvember 2010 (5795/2009) kvartaði A yfir staðfestingu ÚAV á þeirri ákvörðun 

Vinnumálastofnunar að endurgreiða honum aðeins hluta kostnaðar vegna búferlaflutninga. Í 

álitinu reyndi m.a. á verklagsreglur sem Vinnumálastofnun hafði sett sér í því skyni að 

útfæra nánar ákvæði 1. mgr. 14. gr. og f-liðar 15. gr. reglugerðar nr. 12/2009 sem m.a. fjallar 

um styrki til búferlaflutninga en þar sagði aðeins að búferlastyrkur næði til flutnings á 

fjölskyldu „atvinnuleitanda og fjölskyldu hans“ ekki var tiltekið nánar hvaða kostnaður 

fengist endurgreiddur. Í verklagsreglunum var að finna upptalningu á þeim kostnaði sem 

fengist endurgreiddur og taldi umboðsmaður að ekki yrði annað ráðið af verklagsreglunum 

en að annar útlagður kostnaður en sá er þar var upptalinn fengist ekki endurgreiddur. Í álitinu 

kom m.a. eftirfarandi fram: „Verklagsreglurnar eru þannig í andstöðu við ákvæði 

reglugerðarinnar og laga nr. 54/2006 um búferlastyrki til atvinnuleitenda. Verða þær því 

ekki, svo lögmætt sé, lagðar til grundvallar við úrlausn mála af þessu tagi með þeim hætti að 

annar mögulegur kostnaður af búferlaflutningum komi ekki til greina þegar ákvörðun er 

tekin um hvort greiða skuli atvinnuleitanda sem þess óskar, búferlastyrk.“  

Eins og fram kemur í álitinu verður að telja ljóst að úrskurðarnefnd ber að taka afstöðu 

til þess hvort þær verklagsreglur sem lægra sett stjórnvald hefur sett sér eru í samræmi við 
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lög og reglugerðir settar með stoð í þeim. Það felst jafnframt í stjórnunar- og 

eftirlitshlutverki nefndarinnar að vekja athygli Vinnumálastofnunar á þeim annmörkum 

sem felast í slíkum verklagsreglum og jafnframt beina þeim tilmælum til stofnunarinnar að 

þær verði endurskoðaðar. Þannig felst það að sjálfsögðu í endurskoðunarvaldi 

úrskurðarnefndar að taka afstöðu til slíkra reglna og jafnframt virða þær að vettugi séu þær 

ekki í samræmi við lög. Þá leiðir það af yfirstjórnunar- og eftirlitsheimildum ráðherra með 

málaflokknum að hann ber ábyrgð á því að málefni Vinnumálastofnunar séu í réttu horfi og 

að stofnunin sinni því hlutverki sínu sem henni er með lögum fengið og getur samkvæmt 

því beint tilmælum til stofnunarinnar bregði út af í starfsemi hennar með einhverjum hætti. 

Í áliti umboðsmanns Alþingis í máli UA 17. október 2000 (2796/1999) var um það að ræða 

að A hafði kvartað yfir því að hafa verið synjað um styrk til bifreiðakaupa sem næmi 40% af 

kaupverði bifreiðar. Heimild til slíkrar styrkveitingar var að finna í 11. gr. þágildandi laga nr. 

118/1993, um félagslega aðstoð, sem útfærð var nánar í reglugerð nr. 170/1987 um efnið. 

Var í 4. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar að finna heimild til að greiða framangreindan styrk sem 

nam 40% af kaupverði bifreiðar til einstaklinga sem, vegna hreyfihömlunar, komast ekki af 

án sérbúinnar og dýrrar bifreiðar. ÚRAL synjaði A um framangreindan styrk a grundvelli 4. 

mgr. 5. gr. reglugerðarinnar. Við mat á því hvort skilyrði ákvæðisins væri uppfyllt lagði 

nefndin til grundvallar viðmiðunarreglu sem TR hafði sett sér í hverri fólst að styrkurinn 

samkvæmt ákvæðinu væri aðeins veittur þeim sem stunduðu nám eða vinna. Í álitinu segir 

m.a eftirfarandi: „Ég tel að við afgreiðslu umsókna þar sem reynir á hvort skilyrði 4. mgr. 5. 

gr. reglugerðar nr. 170/1987 eru uppfyllt þurfi að kanna hvort fötlun umsækjanda sem með 

þeim hætti að hann komist ekki af án sérútbúinnar og dýrrar bifreiðar. Tel ég að við slíkt mat 

komi ekki aðeins til álita í hverjum tilgangi bifreiðin er notuð, þ.e. akstur til tiltekinna staða. 

Þar hljóti t.d. einnig að koma til skoðunar hvernig bifreið viðkomandi ræður við að koma sér 

fyrir í og stjórna með tilliti til fötlunar hans. Að mínum dómi er því ekki heimilt að synja 

umsóknum hreyfihamlaðra einstaklinga eingöngu með vísan til vinnureglu þess efnis að 

hann stundi ekki vinnu eða nám heldur þurfi að kanna í hverju tilviki hver áhrif fötlun hefur 

á hreyfigetu og hvaða sérútbúnaðar hún krefst. Ég tel því að vinnuregla sem mælir fyrir um 

að aðeins þeir sem stunda nám eða vinnu komi til álita við úthlutun styrkja samkvæmt 4. 

mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 170/1987 takmarki það mat sem reglugerðin gerir ráð fyrir.“ 

 

Að mati umboðsmann uppfyllti ÚRAL þannig ekki þá skyldu sína til þess að meta 

sjálfstætt hvort umsókn A uppfyllti skilyrði laga og reglugerðarinnar. Af framangreindri 

umfjöllun leiðir að hvað sem líður hentugleika vinnu- eða verklagsreglna sem stjórnvöld 

setja sér, þá verða þau að gæta þess að slíkar reglur afnemi matið ekki með svo afgerandi 

hætti. 

5.5 Takmarkanir á endurskoðun ákvarðana sveitarfélaga 

5.5.1 Inngangur 

Þrátt fyrir að meginreglan sé sú að kærustjórnvald endurskoði alla þætti akvörðunar þá 

getur valdsvið þess verið takmarkaðra í einhverjum tilvikum. Er valdsvið kærustjórnvalda 

þá stundum afmarkað með ákveðnum hætti í lögum þannig að það takmarkist við tiltekna 
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þætti ákvörðunar.
187

 Þá geta lægra sett stjórnvöld haft yfir að ráða tiltekinn sérþekkingu 

sem kærustjórnvaldið býr ekki yfir. Í þeim tilvikum getur reynst erfiðleikum bundið fyrir 

kærustjórnvald að endurskoða þætti þar sem reynir á slíkt sérfræðilegt mat. Þá sætir 

endurskoðun á ákvörðunum sveitarfélagana takmörkunum vegna sjálfstjórnar þeirra. 

Vegna sérstakrar stöðu sveitarfélaganna í stjórnkerfinu er æskilegt að fjalla sérstaklega um 

valdsvið og valdheimildir framangreindrar ÚFÉL sem hefur það hlutverk að endurskoða 

ákvarðanir sveitarfélaga sem teknar eru á grundvelli félagsþjónustulaganna. Í eftirfarandi 

umfjöllun verður þess freistað, samhengisins vegna, að varpa nokkru ljósi á stöðu 

sveitarfélaganna í þessu samhengi. 

5.5.2 Áhrif sjálfstjórnar sveitarfélaganna á endurskoðunarheimildir nefndarinnar 

Af 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar leiðir að sveitarfélögin falla ekki að hinni stigskiptu 

stjórnsýslu með hefðbundnu hætti og standa þau því utan við hinar almennu yfirstjórnunar- 

og eftirlitsheimildir viðkomandi fagráðherra. Af þeim sökum sæta ákvarðanir sem teknar 

eru á sveitarstjórnarstiginu ekki kæru til þess ráðherra sem fer með viðkomandi málaflokk 

á grundvelli almennu kæruheimildarinnar í 26. gr. stjórnsýslulaga. Í 1. mgr. 78. gr. 

stjórnarskrárinnar, sbr. 16. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1997, kemur fram að 

sveitarfélög skuli „sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða.“ Ákvæðið er talið 

hafa þá þýðingu að með því sé annars vegar mælt fyrir um tilvist sveitarfélaga og hins 

vegar sé með því lagður grundvöllur að sjálfstjórn sveitarfélaganna.
188

 Að öðru leyti er 

inntak þess óljóst enda er þar ekki að finna neinar vísbendingar um hvað felst í sjálfstæði 

sveitarfélaganna né heldur er þar mælt fyrir um hvaða sveitarfélög skuli vera til né hver 

tala þerra skuli vera. Þar sem sveitarfélögin lúta skv. 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar 

fyrirmælum hins almenna löggjafan hefur verið talið að löggjafinn geti gengið nokkuð 

langt í að mæla fyrir um eftirlit stjórnvalda með sveitarfélögunum án þess að með því sé 

gengið á rétt sveitarfélaganna til sjálfstjórnar.
189

  

 Stjórnarskrárákvæðið verður hins vegar talið fela í sér lagaáskilnaðarreglu enda þarf 

lagaheimild til svo unnt sé að koma á eftirliti annarra stjórnvalda með sveitarfélögunum.
190

 

Sem dæmi um slíkt eftirlit má nefna 109. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 þar sem 
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kveðið er á um að innanríkisráðuneytið fari með svokallað almennt stjórnsýslueftirlit
191

 

með sveitarfélögum. Sé hins vegar mælt fyrir um svokallað sérstakt eftirlit með 

sveitarfélögum í sérlögum þá gengur það framar því almenna stjórnsýslueftirliti sem mælt 

er fyrir um í sveitarstjórnarlögum. Dæmi um slíkt eftirlit er kæruheimild til ÚFÉL á 

grundvelli 63. gr. fþjl. 

Sérstakt stjórnsýslueftirlit með sveitarfélögunum getur verið af ýmsum toga en 

algengast er að slíkt eftirlit sé í formi stjórnsýslukæru til ráðuneytis eða 

úrskurðarnefndar
192

 eins og þegar hefur verið vikið að. Sem dæmi um slíkt eftirlit er 

úrskurðarvald ÚFÉL sem falið er að úrskurða í málum vegna ákvarðana sveitarfélaga sem 

teknar eru á grundvelli fþjl. Að því leytinu sem almenna og sérstaka stjórnsýslueftirlitið 

skarast þá leiðir það af almennum lögskýringarsjónarmiðum að hið almenna eftirlit víkur. 

Af þessu leiðir að sé til að dreifa kæruheimild til sérstakrar úrskurðarnefndar, t.d. til ÚFÉL, 

þá verða ákvarðanir sem kæruheimild til nefndarinnar nær til ekki lengur kæranlegar til 

innanríkisráðuneytisins á grundvelli 111. gr. svsl. Samkvæmt framangreindu er 

stjórnarskrárbundin sjálfstjórn sveitarfélaga því ekki talin standa því í vegi að löggjafinn 

mæli fyrir um eftirlit framkvæmdarvaldsins með starfsemi þeirra. Eftir stendur þá 

spurningin að hvaða leyti sjónarmið er leiða af sjálfstjórninni hafa áhrif á valdheimildir 

nefndarinnar. 

5.5.3. Valdheimildir úrskurðarnefndar félagsþjónustu- og húsnæðismála 

Í þeim tilvikum þegar mælt er fyrir um eftirlit stjórnvalda ríkisins með ákvörðunum 

sveitarfélaganna er eftirlitið almennt takmarkað við svokallað lögmætiseftirlit.
193

 Við þær 

aðstæður má með nokkurri einföldun segja að endurskoðunin sé í ætt við endurskoðun 

dómstóla og umboðsmanns Alþingis á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum.  

Með því að takmarka endurskoðunarvald kærustjórnvalds við lögmætiseftirlit er átt við 

að hendur úrskurðaraðila eru bundnar umfram það sem á við um úrskurðaraðila sem 

úrskurða á grundvelli meginreglu 26. gr. stjórnsýslulaga. Með vísan til sjálfstjórnar 

sveitarfélaganna er valdsvið kærustjórnvalda sem endurskoða ákvarðanir sveitarfélaga 

almennt bundið við að skera úr um lögmæti ákvörðunar þ.e.a.s. hvort hún sé í samræmi við 

lög og reglur og að málsmeðferðin hafi farið fram lögum samkvæmt og sætir frjálst mat 
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 Í 111. gr. laganna er mælt fyrir um kæruheimild til ráðuneytisins vegna þeirra ákvarðana er lúta eftirliti þess 

skv. 109. gr. Þá hefur ráðuneytið jafnframt tilteknar frumkvæðisheimildir, sbr. 112. gr. laganna. Þá er í 114. gr. 

svsl. vikið að valdheimildum ráðuneytisins en þar segir að það geti við meðferð mála skv. 111. gr. og 112. gr. 

fellt úr gildi ógildanlegar ákvarðanir í heild eða hluta. Ráðuneytið getur hins vegar ekki tekið nýja ákvörðun í 

máli fyrir hönd sveitarfélags. 
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 Jens Garde: Kommunalret, bls. 76. 
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 Þskj. 603, 139. lögþ. 2010-11, bls. 126 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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sveitarfélagsins að sama skapi ekki endurskoðun.
194

 Um þetta fjallaði umboðsmaður 

Alþingis í áliti UA 23. júní 1993 (903/1993) þar sem sagði m.a: 

Að því er snertir þann grundvöll, sem endurskoðun ákvörðunar fer fram á, þá gilda oft aðrar 

reglur um, hvaða þætti ákvörðunar sveitarstjórnar og annarra stjórnvalda sveitarfélaga 

heimilt er að endurskoða í tilefni af stjórnsýslukæru. Komi ekki annað fram í lögum eða 

verði það ekki ráðið af lögum með lögskýringu, er iðulega einungis um að ræða endurskoðun 

á lögmæti ákvörðunar og er þá ekki heimilt að hagga við þeim þáttum ákvörðunar, sem 

komnir eru undir frjálsu mati sveitarstjórnar í samræmi við meginregluna um sjálfsstjórn 

sveitarfélaga, sbr. 2. mgr. 8. gr. auglýsingar nr. 7/1991, um Evrópusáttmála um sjálfsstjórn 

sveitarfélaga. 

 

 Þetta fyrirkomulag er í samræmi við þær kröfur sem leiða af 1. og 2. mgr. 8. gr. 

Evrópusáttmála um sálfstjórn sveitarfélaga
195

 en 1. mgr. 8. gr. sáttmálans hljóðar svo: 

„Allt eftirlit með starfsemi sveitarstjórnar má einungis framkvæma á þann hátt og í þeim 

tilvikum sem mælt er fyrir í stjórnarskránni eða í lögum.“  

Í 2. mgr. kemur fram að allt eftirlit með starfsemi sveitarstjórna skuli að jafnaði aðeins 

beinast að því að farið sé að lögum og grundvallarreglum stjórnskipunar.  

Orðasambandið frjálst mat vísar raunar til þess mats stjórnvalda sem ekki sætir 

endurskoðun úrskurðaraðila með vísan til málefnalegra sjónarmiða. Er með því gengið út 

frá því að fleiri en ein ákvörðun geti verið lögmæt og málefnaleg. Eini mælikvarðinn er þá 

hversu skynsamleg eða réttlát ákvörðun er.
196

 Þannig getur úrskurðaraðili með óheft 

endurskoðunarvald tekið nýja ákvörðun um greiðslu tiltekinnar upphæðar og þar með fellt 

úr gildi ákvörðun lægra setts stjórnvalds án þess þó að síðarnefnda ákvörðunin hafi verið 

ómálefnaleg. Á það einnig við um ÚFÉL. Þó það komi ekki með beinum hætti fram í 

lögunum þá er ljóst af ummælum í athugasemdum við 69. gr. frumvarps þess er varð að 

lögunum (núgildadi 64. gr) að þrátt fyrir að nefndinni sé falið að skera úr um rétt til 

aðstoðar eða þjónustu þá falli það ekki undir valdsvið hennar að skera úr um að málsaðili 

fái tiltekna aðstoð eða þjónustu. Var það ekki talið hafa raunhæfa þýðingu að fela 

nefndinni slíkar heimildir.
197

 Væntanlega hefur verið talið að slík niðurstaða yrði ekki 

bindandi fyrir sveitarfélagið. Þá verður ekki annað ráðið af framkvæmd nefndarinnar en að 

nefndin leggi sama skilning í hlutverk sitt og lýst er í lögskýringargögnunum og telji sig 

þar með ekki bæra til að endurskoða frjálst mat sveitarfélagana sbr. eftirfarandi úrskurð: 
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 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3307 og Þskj. 1150, 139. lögþ. 2010-11, bls. 125-6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Hér eftir ESS. 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 64-65. 
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 Alþt. 1990-91, A-deild, bls. 3202. 



 

 

 57  

 

ÚFÉL 11. september 2013 (86/2012) Í málinu hafði A óskað eftir endurskoðun ÚFÉL á 

synjun Kópavogsbæjar á framfærslustyrk eða námssyrk. Í málinu fjallaði nefndin um nánar 

tiltekin ákvæði reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Í úrskurðinum er að finna 

eftirfarandi ummæli: „Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga veita þannig sveitarfélögum 

ákveðið svigrúm til að meta sjálf miðað við aðstæður á hverjum stað hvers konar þjónustu 

þau vilja veita. Í samræmi við þetta og ákvæði 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, nr. 

33/1944, um sjálfsstjórn sveitarfélaga er mat á þeirri nauðsyn að meginstefnu til lagt í hendur 

þeirrar sveitarstjórnar er þjónustuna veitir. Verður ekki við því mati hróflað af hálfu 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála enda byggist það á lögmætum 

sjónarmiðum og sé í samræmi við lög að öðru leyti.“ 

 

5.5.4 Endurskoðun á reglum sveitarfélaga 

Eins og áður hefur komið fram eru lög um félagsþjónustu sveitarfélaga svokölluð 

rammalöggjöf þar sem sveitarstjórnum er eftirlátið mat til þess að útfæra ákvæði laganna í 

reglum þess. Í lögunum er því ekki að finna ítarlega umfjöllun um með hvaða hætti 

sveitarfélögunum ber að útfæra þá þjónustu og aðstoð sem lögin mæla fyrir um og er þeim 

veitt visst frelsi og sjálfræði um val á leiðum til að ná settum markmiðum auk þess sem 

þannig er auðveldara að veita staðbundnum sjónarmiðum vægi. Í athugasemdum með 

frumvarpi því er varð að lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga kemur fram að ein 

meginforsenda laganna sé sú að þau „veiti svigrúm til mats miðað við staðbundnar 

aðstæður á hverjum tíma og stað og samrýmist þannig sjónarmiðinu um 

sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga.“
198

 Þetta ríka svigrúm til mats þótti hins vegar kalla á 

sérstaklega virkt eftirlit með framkvæmd sveitarfélaganna á lögunum og því að allir íbúar 

landsins „fengju sómasamlega félagsþjónustu innan ramma laganna.“
199

  

Samkvæmt félagsþjónustulögunum ber sveitarfélögum að setja sér reglur um útfærslu 

þeirrar þjónustu og aðstoðar sem lögin mæla fyrir um, sbr. 1. mgr. 21. gr. og 1. mgr. 29. gr. 

laganna. Almennt eru reglurnar þannig útfærðar að í fyrsta lagi kemur fram hvaða þjónustu 

og aðstoð veita skuli og í öðru lagi hvaða skilyrðum hún er háð. Í reglunum birtist því mat 

sveitarfélaganna á því hvenær aðstoðar er þörf og verður að meginstefnu ekki við því mati 

hróflað af hálfu nefndarinnar. Hvað sem líður sjónarmiðum um sjálfstjórn sveitarfélaga eru 

þau sem stjórnvöld bundin af lögmætisreglunni. Því getur ríkt svigrúm til útfærslu þeirra 

verkefna sem þeim eru fengin með fþjl. ekki leyst þau undan þeirri skyldu að fara að 

lögum. Samkvæmt því felst í lögmætiseftirliti nefndarinnar að hún endurskoðar í fyrsta 

lagi hvort veitt aðstoð sé í samræmi við lög og í öðru lagi hvort veitt þjónusta og upphæð 

fjárhagsaðstoðar samrýmist reglum sveitarfélagsins. Við setningu reglna á grundvelli 

laganna hafa sveitarfélögin því svigrúm sem þó er ekki án takmarkana. Segja má að reglur 
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félagsþjónustulaganna og óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins á borð við 

réttmætisregluna, jafnræðisregluna og meginregluna um skyldubundið mat, myndi 

ákveðinn ramma utan um matið og má lýsa endurskoðun úrskurðarnefndarinnar þannig að 

hún skoði hvort það mat sem í reglunum birtist falli innan rammans.  

Af lögmætisreglunni leiðir að reglur þær sem sveitarfélögin setja sér mega ekki ganga í 

berhögg við ákvæði laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Er þá hvort tveggja átt við 

útfærslu þeirra ákvæða laganna sem mæla fyrir um efnislegan rétt einstaklinga til aðstoðar 

og ákvæða þeirra er afmarka hverjir geti notið aðstoðar á grundvelli þeirra, sbr. eftirfarandi 

álit umboðsmanns Alþingis: 

UA 26. október 2012 (6690/2011) Í álitinu var fjallað um úrskurð ÚFÉL sem staðfest hafði 

synjun sveitarfélags á umsókn A um fjárhagsaðstoð á grundvelli reglna sveitarfélags sem 

kváðu á um að það væri skilyrði fyrir veitingu fjárhagsaðstoðar að dvalarstaður umsækjanda 

væri á landinu. Var sú regla talin þrengja rétt viðkomandi umfram það sem lög kváðu á um. Í 

álitinu sagi ennfremur: „Sjálfstjórn sveitarfélaga samkvæmt 78. gr. stjórnarskrárinnar er 

bundin þeirri takmörkun að sveitarfélög ráða sjálf málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. 

Sú sjálfstjórn getur því ekki haggað því að sveitarstjórn og nefndum sem starfa á vegum 

hennar ber að fara eftir gildandi lögum á hverjum tíma við úrlausn þeirra verkefna sem 

löggjafinn hefur falið þeim.“  

 

Á sambærilegt álitefni reyndi í ÚFÉL 15. janúar 2014 (16/2013) en þar átaldi nefndin 

að í reglum sveitarfélagsins Árborgar um fjárhagsaðstoð var gert ráð fyrir fjögurra vikna 

kærufresti til úrskurðarnefndarinnar sem takmarkaði hinn lögfesta þriggja mánaða 

kærufrest til nefndarinnar, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 40/1991.  

Raunhæft úrlausnarefni fyrir nefndinni er það hvort reglur sveitarfélags takmarki 

skyldubundið mat
200

 sem fram þarf að fara á högum og aðstæðum umsækjenda, sbr. 

eftirfarandi álit umboðsmanns Alþingis. 

UA 3. nóvember 2004 (4064/2004 og 4070/2004) Í málinu reyndi á hvort reglur 

Reykjavíkurborgar sem takmörkuðu rétt ungmenna á aldrinu 18-24 til fjárhagsaðstoðar sem 

bjuggu í foreldrahúsum stæðust lög. Í álitinu tók umboðsmaður fram að ekki væri útilokað að 

málefnalegt gæti verið að leggja slík sjónarmið til grundvallar við útfærslu reglna um 

fjárhagsaðstoð, hins vegar kom eftirfarandi fram: „Með því hins vegar að draga í reglunum 

skýra línu í þessu sambandi við tiltekin aldursmörk, þ.e. að skerða grunnupphæð aðstoðar hjá 

þeim sem eru á aldrinum 18 til 24 ára, án þess að eldri einstaklingar sem búa við 

nákvæmlega sömu aðstæður sæti slíkri skerðingu, er gerður ómálefnalegur greinarmunur á 

umsækjendum um fjárhagsaðstoð sem byggður er á aldri þeirra en ekki mati á aðstæðum í 

hverju tilviki um að einstaklingar nytu hagræðis af því að búa í foreldra.“ 
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 Í ÚFÉL 11. september 2013 (86/2012) var það niðurstaða nefndarinnar að reglur þær sem um ræddi brytu í 

bága við meginreglu stjórnsýsluréttarins um skyldubundið mat og var ákvörðun Kópavogsbæjar ógilt af þeim 

sökum. Það er því ljóst að þrátt fyrir að nefndin telji sig ekki til þess bæra að hrófla við frjálsu mati sem 

sveitarfélögum er fengið lögum samkvæmt að þá beri henni að taka til skoðunar t.d. hvort það mat sem býr að 

baki reglum sveitarfélags um fjárhagsaðstoð hafi verið forsvaranlegt. 
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Það er því alveg ljóst að nefndinni ber að endurskoða með virkum hætti hvort 

ákvarðanir sveitarfélaganna sé lögmætar og þær reglur sem þær byggja á hvíli á 

málefnalegum sjónarmiðum og málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins hafi verið fylgt í 

hvívetna. Á það ekki síst vegna þeirra takmarkana sem endurskoðun hennar sætir með 

vísan til sjálfstjórnar sveitarfélaganna. Öðruvísi er ekki hægt að tryggja það réttaröryggi 

sem stjórnsýslukæru til sjálfstæðrar úrskurðarnefndar er ætlað að tryggja. Í þessu sambandi 

má fullyrða að jafnvel enn mikilvægara sé að nefndin beiti stjórnunar- og eftirlitshlutverki 

sínu með virkum hætti með því að átelja það sem aflaga fer við málsmeðferð 

sveitarfélaganna jafnvel þó slíkir annmarkar leiði ekki til þess að ákvörðun verði ómerkt. 

Eins og vikið verður að í kafla 6.6 verður ekki betur séð af athugun á úrskurðum 

nefndarinnar en að hún sinni því hlutverki markvisst. 

6. Málsmeðferð á kærustigi 

6.1 Almennt um málsmeðferð á kærustigi 

6.1.1 Inngangur 

Í þessum kafla er ætlunin að rekja þær reglur sem gilda um málsmeðferð í kærumálum. 

Eins og áður hefur komið fram eru úrskurðir á kærustigi stjórnvaldsákvarðanir og falla því 

undir gildissvið stjórnsýslulaga nr. 37/1993, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Auk 

stjórnsýslulaganna og annarra óskráðra meginreglna stjórnsýsluréttarins er oft að finna 

sérstakar reglur um málsmeðferð í þeim sérlögum er mæla fyrir um tilvist 

úrskurðarnefndar. Algengt er að þar sé mælt sérstaklega fyrir um formskilyrði kæru, 

kærufresti, álitsumleitan og málsmeðferðartíma fyrir nefndinni. Einnig er stundum mælt 

fyrir um það að mál skuli flutt munnlega eða hvort heimild standi til þess, sjá t.d. 2. málsl. 

2. mgr. 65. gr. laga nr. 40/1991. Tekið skal fram að framangreind upptalning er engan 

vegin tæmandi um þær sérreglur sem er að finna á víð og dreif í löggjöfinni um störf 

úrskurðarnefnda. Af almennum lögskýringarsjónarmiðum leiðir að stjórnsýslulögin gilda 

svo framarlega sem ekki er mælt á annan veg í sérlögum. 

Í 1. mgr. 30. gr. stjórsnýslulaga kemur fram að við meðferð kærumáls skuli gætt að 

ákvæðum II. – VII. kafla stjórnsýslulaga eftir því sem við getur átt. Málsmeðferð er 

almennt skrifleg þó heimilt sé að ákveða munnlegan málflutning, sbr. 2. mgr. 30. gr. 

stjórnsýslulaga. Þótt almennt sé út frá því gengið að við málsmeðferð á kærustigi gildi 

sömu reglur og við meðferð máls hjá lægra settu stjórnvaldi þá má slá því föstu sem 
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meginreglu að málsmeðferð á kærustigi skal vera vandaðri.
201

 Þrátt fyrir þessa almennu 

ályktun er það almennt ekki svo í framkvæmd að málsmeðferðin sé vandaðri í kærumálum 

enda liggur yfirleitt fyrir rannsakað mál á kærustigi og því lýtur ágreiningurinn í 

kærumálum oft að nánar afmörkuðu atriði sem deilur standa um.
202

 Á kærustjórnvaldinu 

hvílir sú skylda að komast að réttri niðurstöðu í hverju máli
203

 og hefur rannsóknarreglan 

því mikla þýðingu í því sambandi og mun umfjöllun um málsmeðferð á kærustigi einkum 

einblína á þær kröfur sem af henni leiða. Þá felst í endurskoðunarvaldi kærustjórnvalds að 

því ber að ganga úr skugga um hvort ákvörðun lægra setts stjórnvalds sé haldin annmarka 

að formi eða efni.
204

 

6.1.2 Sérsjónarmið á velferðarsviði 

Þau málefni sem heyra undir svið velferðarmála og koma til úrskurðar hjá þeim 

úrskurðarnefndum sem hér eru til skoðunar eru sérstaks eðlis enda varða þau almennt 

verulega hagsmuni einstaklinga og á þeim kann afkoma þeirra að velta og lífskjör almennt. 

Að þessu leytinu varða þau mál veigameiri réttindi en ýmsir aðrir málaflokkar innan 

stjórnsýslunnar, t.d. þegar til stendur að veita annars konar ívilnanir í formi leyfa þar sem 

ekki eru undirliggjandi sömu réttindi
205

 og við þessar aðstæður. Af þeim sökum er óhætt að 

fullyrða að gerðar séu sérstaklega ríkar kröfur til þess að vandað sé til verka við 

málsmeðferðina og að gætt sé að málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins skráðum og 

óskráðum. Í dómi Hrd. 1998, bls. 3975 (108/1998) voru gerðar verulegar athugasemdir við 

málsmeðferð Tryggingaráðs í máli þar sem einstaklingur hafði kært niðurstöðu endurmats 

tryggingayfirlæknis um 65% örorku hennar til þess að fá mat á örorkunni hækkað í 75% í 

samræmi við greinargerð tveggja sérfræðilækna. Taldi Hæstiréttur að skort hafi á í 

verulegum atriðum að skilyrðum 22. gr. og 31. gr. stjórnsýslulaga hefði verið fullnægt 

enda í úrskurðinum meðal annars vísað til mats sérfræðilækna, sem grundvallar þýðingu 

höfðu fyrir niðurstöðu úrskurðarins, án þess að læknarnir væru nafngreindir eða innihald 

matsins rakið og gilti það sama um læknisvottorð sem vísað var til án nánari útskýringa. 

Um þetta sagði Hæstiréttur: 

Á hitt ber að líta, að úrskurðinum er áfátt í veigamiklum atriðum, bæði um form og efni. 

Tryggingaráð hefur meðal annars það mikilvæga hlutverk að úrskurða í ágreiningsmálum um 

                                                 
201

 Alþt. 1992-93, A- deild, bls. 3306., Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 526. 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 527. 
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 Hans Gammeltoft Hansen o.fl.: Forvaltningsret, bls. 989.  
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 Sjá t.d. UA 17. desember 2003 (3787/2003). 
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 Hér vísast til umfjöllunar  um 76. gr. stjórnarskrárinnar í kafla 2.2. 
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grundvöll, skilyrði eða upphæð bóta, sbr. 1. mgr. 7. gr. laga nr. 67/1971. Verður því að gera 

ríkar kröfur til ráðsins um vandaða málsmeðferð. Á hana skortir mjög í úrskurðinum.
206

 

Í framangreindum dómi endurspeglast mikilvægi þess að vandað sé sérstaklega vel til 

verka í þessum málaflokki. Á næstu síðum verður gerð grein fyrir þeim 

málsmeðferðarreglum sem kærustjórnvöldum ber að fylgja við úrlausn mála og skoðað 

hvort og í hvaða tilfellum ákveðin sérsjónarmið eiga við á þessu sviði og hvort gerðar séu 

ríkari kröfur í þessum efnum. Í sumum tilvikum hefur löggjafinn fest í lög ríkari kröfur til 

málsmeðferðarinnar, t.d. með því að gera ríkari kröfur til þess að andmælaréttarins sé gætt 

en leiðir af 13. gr. stjórnsýslulaga. 

6.2 Rannsókn máls á kærustigi 

6.2.1 Almennt 

Af rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, leiðir sú skylda 

kærustjórnvaldsins sem stendur frammi fyrir því að úrskurða í máli að tryggja, að eigin 

frumkvæði, að málsatvik séu nægjanlega upplýst áður en úrskurður er felldur í máli.
207

 

Rannsóknarreglan hvílir á óskráðum grunni og hefur því víðtækara gildissvið en leiðir af 

10. gr. stjórnsýslulaga.
208

 Markmið rannsóknarreglunnar er að leiða í ljós hinn rétta 

grundvöll málsins hvort sem litið er til staðreynda þess eða lagagrundvallar. Þannig er 

rannsóknarreglunni ætlað að tryggja að stjórnvaldsákvarðanir verði bæði réttar og 

löglegar.
209

 Þó að framangreind skylda sé að meginstefnu lögð á stjórnvaldið sem í hlut á 

ber aðila máls jafnframt að hlutast til um að mál sé nægilega vel upplýst t.d. með því að 

afla nauðsynlegra gagna að beiðni stjórnvaldsins.
210

 Á þetta sérstaklega við í þeim tilvikum 

þegar mál hefst að frumkvæði aðilans sjálfs svo sem þegar einstaklingur leggur fram 

umsókn um leyfi, tiltekin réttindi eða fyrirgreiðslu. Í slíkum tilvikum getur stjórnvald farið 

þess á leit við viðkomandi umsækjanda að hann afli þeirra gagna sem nauðsynleg eru og 

með sanngirni má ætla að hann geti lagt fram án þess að honum verði íþyngt um of.
211

 Þá 

fer það eftir eðli stjórnsýslumáls, svo og réttarheimild þeirri sem verður grundvöllur 

ákvörðunar, hvaða upplýsinga stjórnvald þarf sjálft að afla svo að rannsókn máls teljist 

fullnægjandi. Mál telst nægjanlega upplýst þegar þeirra upplýsinga hefur verið aflað sem 
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eru nauðsynlegar til þess að hægt sé að taka efnislega rétta ákvörðun í því. Um nánari 

afmörkun verður m.a. að líta til þess hversu mikilvægt málið er og hversu nauðsynlegt það 

er að taka skjóta ákvörðun í málinu. Því tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem 

stjórnvaldsákvörðun er, þeim mun strangari kröfur verður almennt að gera til stjórnvalds 

um að það gangi úr skugga um að upplýsingar, sem búa að baki ákvörðun, séu sannar og 

réttar. Stjórnvaldi ber loks að staðreyna eftir atvikum hvort upplýsingar, sem aðili hefur 

lagt fram, séu réttar til þess að tryggja að ákvörðun sé tekin á réttum grundvelli. Það er hins 

vegar ljóst að rannsóknarreglan leggur þá skyldu á stjórnvaldið, hvort sem er á fyrra stigi 

eða kærustigi, að tryggja að fullnægjandi upplýsinga sé aflað þannig að niðurstaðan verði 

sem réttust.
212

  

Í 30. gr. stjórnsýslulaga kemur fram að við meðferð kærumála skuli fylgja 

málsmeðferðarreglum stjórnsýslulaga eftir því sem við getur átt, skal því gæta að 

rannsóknarreglunni fullum fetum á kærustigi líkt og á við um fyrra stjórnsýslustig. Þá er 

það eins og áður segir talin ótvíræð meginregla að meðferð kærumála skuli almennt 

vandaðri og leiðir sú meginregla af þeim sjónarmiðum sem kærurétturinn hvílir á og 

byggja á hugmyndum um réttaröryggi og réttarvernd borgaranna.
213

 Þegar borgari kýs að 

bera ákvörðun stjórnvalds undir kærustjórnvald, hvort sem er sjálfstæða úrskurðarnefnd 

eða ráðherra, þarf að taka afstöðu til þess að hvaða marki kærustjórnvaldinu beri að láta 

fara fram nýja rannsókn, hversu langt sú rannsókn skuli ná t.d. hversu langt heimildir til 

gagnaöflunar ná og heimildir eða skyldur kærustjórnvalda til álitsumleitunar. Auk þess þarf 

að taka afstöðu til þess að hvaða marki kærustjórnvaldi ber að taka nýjar upplýsingar með í 

reikninginn sem ekki voru til staðar á fyrra stjórnsýslustigi.  

6.2.2 Afmörkun málsins 

Að framan hefur verið gerð stuttleg grein fyrir megininntaki rannsóknarreglunnar á 

kærustigi. Samkvæmt reglunni ber kærustjórnvaldi að afla þeirra gagna sem nauðsynleg 

eru svo mál teljist nægjanlega upplýst. Það þýðir þó ekki endilega að kærustjórnvaldi beri 

ætíð að framkvæma nýja heildarrannsókn á atvikum og staðreyndum málsins enda er 

raunin sú að á kærustigi liggur almennt fyrir málsmeðferð og því óþarfi að fram fari ný 

málsmeðferð frá grunni.
214

 Þá lýtur ágreiningur á kærustigi oft að nánar afmörkuðum þætti 

málsins og beinist rannsóknin þá helst að því að upplýsa atriði því tengd.
215
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Við upphaf kærumáls er nauðsynlegt að afmarka grundvöll málsins. Hið almenna 

sjónarmið um að stjórnvöld séu ekki bundin af málsástæðum aðila gildir fullum fetum. 

Hins vegar verður ekki framhjá því litið að með kæru tiltekinnar stjórnvaldsákvörðunar og 

þeim kröfum eða sjónarmiðum sem í henni felast markar aðilinn málinu tiltekinn farveg. 

Sem dæmi kann óánægja aðilans einkum að lúta að efnislegu mati lægra setta 

stjórnvaldsins ýmist á staðreyndum, málsatvikum eða lagareglum. Hún kann einnig að 

beinast að því hvernig málsmeðferðinni var háttað hjá hinu lægra setta stjórnvaldi. Með 

slíkum athugasemdum setur aðilinn málsmeðferðina, þar á meðal rannsókn þess, 

óumflýjanlega í ákveðinn farveg.  

Úrskurðaraðilar í stjórnsýslunni eru eins og fyrr segir bundnir af lögmætisreglunni sem 

felur í sér að úrskurðir þeirra verða að samrýmast lögum hverju sinni. Úrskurðarnefndir á 

velferðarsviðinu eiga það sammerkt að endurskoða ákvarðanir lægra settra stjórnvalda sem 

fengið er það hlutverk að endurskoða ákvarðarnir sem fjalla um réttindi sem einstaklingum 

eru tryggð samkvæmt lögum og stjórnarskrá og eftir atvikum þjóðréttarlegum 

skuldbindingum ríkisins. Af því leiðir að það stæðist ekki þær kröfur sem leiða af 

lögmætisreglunni ef úrskurðaraðilar væru bundnir af þeim kröfum sem hafðar eru uppi í 

kæru.
216

 Af því leiðir að stjórnvöld hafa þó nokkuð svigrúm til að afmarka málsatvik og 

staðreyndir málsins óháð þeim kröfum og málsástæðum sem aðilinn sjálfur ber fram.  

Þrátt fyrir framangreint verður að telja að úrskurðarnefndum beri að meta og taka 

afstöðu til þeirra málsástæðna og krafna sem bornar eru fram í kærumáli hafi þær á annað 

borð þýðingu fyrir málið og séu skiljanlegar.
217

 Á þetta reyndi í eftirfarandi áliti SUA 30. 

september 2013 (7053/2012): 

B hafði kvartað fyrir hönd dóttur sinnar A vegna synjunar SÍ um greiðsluþáttöku vegna 

læknisaðgerðar til þess að fjarlægja húðmein A. Í álitinu kom fram að meðferð vegna 

húðmeins A hafi ekki verið talin nauðsynleg af hálfu nefndarinnar í skilningi 1. mgr. 19. gr. 

laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar. Í skýringum nefndarinnar til umboðsmanns hafi hins 

vegar komið fram nýtt sjónarmið sem ekki var að finna í úrskurðinum sjálfum, um þetta 

sagði eftirfarandi í álitinu: „Í skýringum úrskurðarnefndarinnar til umboðsmanns kemur [...] 

fram nýtt sjónarmið sem ekki er rakið í úrskurðinum. Þar segir að þau tilvik sem reglugerðin 

tilgreinir sem grundvöllur greiðsluþátttöku á grundvelli 19. gr. laganna séu ekki tæmandi 

talin. Til greiðsluþátttöku geti stofnast vegna húðmeina annars staðar á líkama en á höfði eða 

hálsi „ef þau valda viðkomandi verulegri andlegri eða sálrænni áþján“. Nefndin hafi horft 

mjög til þess að líkamleg færni kæranda væri ekki skert en einnig til andlegrar heilsu 

kæranda. Það hafi á hinn bóginn verið mat nefndarinnar „að andleg og sálræn áþján kæranda 

vegna meinsins væri ekki slík að meðferðin þætti nauðsynleg“. Nefndin teldi sig ekki bundna 

af fyrirliggjandi læknisvottorði enda væri hún skipuð lækni.“ 
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Þar sem um grundvallaratriði fyrir úrlausn var að ræða sem hvergi hafði verið vikið að í 

úrskurðinum taldi settur umboðsmaður annmarkann svo verulegan að rétt væri að nefndin 

tæki málið til endurskoðunar kæmi fram beiðni þess efnis frá A. 

ÚRAL (316/2012) hafði B, fyrir hönd sonar síns A, kært þá ákvörðun SÍ að synja A um 

greiðsluþátttöku vegna tannréttinga og tannskurðlækninga á grundvelli IV. kafla reglugerðar 

nr. 698/2010. Í þeim kafla er fjallað um aukna þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við 

tannlækningar og tannréttinga vegna „mjög alvarlegra“ afleiðinga meðfæddra galla, slysa 

eða sjúkdóma. Í úrslausn bæði SÍ og úrskurðarnefndarinnar var fjallað um umsókn B á 

grundvelli 15. gr. framangreinds IV. kafla reglugerðarinnar. Í kærunni til nefndarinnar vísað 

A, fyrir hönd B, hins vegar í ákvæði III. kafla reglugerðarinnar einkum 11. gr. hennar. Í 

niðurstöðu nefndarinnar var hins vegar í engu fjallað um framangreinda málsástæðu B heldur 

einvörðungu leyst úr málinu á grunvelli þeirra ákvæða sem SÍ hafði byggt úrlausn sína á. Þar 

sem almennt verður að játa aðilum máls töluvert svigrúm til að koma að nýjum málsástæðum 

og rökum í kærumáli
218

 og með vísan til þeirra krafna sem af rannsóknarreglu 10. gr. 

stjórnsýslulaga. leiðir um að kærustjórnvöldum, líkt og lægra settum stjórnvöldum, ber að 

leysa efnislega rétt úr máli verður að telja að nefndinni hafi borið að taka afstöðu til þeirra 

krafna sem fram komu í kæru B.  

Þá er einnig til þess að líta að úrskurðarnefndir á æðra stjórnsýslustigi hafa almennt 

allar sömu heimildir til að taka ákvörðun í máli og hið lægra setta stjórnvald, sbr. 1. mgr. 

26. gr. stjórnsýslulaga. Þegar þannig háttar til að úrskurðarnefnd hefur látið hjá líða að taka 

afstöðu til þýðingarmikillar málsástæðu kæranda verður að telja að á úrskurðarnefndinni 

kunni að hvíla skylda til að endurupptaka málið. Á þetta hefur reynt úrskurðum ÚRAL, 

sbr. t.d ÚRAL (292a/2005) sem varðaði greiðslur bifreiðarstyrks til A. Í málinu hafði 

nefndin ákveðið endurupptaka fyrri úrskurð sinn þar sem A hafði verið synjað um styrk 

með vísan til þess að ekki hafi verið tekin afstaða til þess með beinum hætti hvort ákvæði 

4. tölul. 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 752/2002 hefði nægilega lagastoð, en upphafleg 

synjun hafði byggst á því ákvæði. 

Þá gerði umboðsmaður Alþingis framangreint að umtalsefni í skýrslu sinni fyrir árið 

2012. Í skýrslunni áréttar umboðsmaður að úrskurðaraðilar á kærustigi séu ekki bundnir af 

þeim kröfum sem bornar eru fram undir meðferð málsins og jafnframt að hlutverk 

úrskurðaraðilans sé ekki að skera úr ágreiningi sem upp kann að rísa á milli borgarans og 

annars stjórnvalds líkt og um tvo einkaréttarlega aðila væri að ræða sem hefðu andstæðra 

hagsmuna að gæta. Það hefur enda mikla þýðingu fyrir kæruréttinn sem 

réttaröryggisúrræði borgurunum til handa sú ríka skylda sem kærustjórnvald hefur til að 

upplýsa mál á grundvelli rannsóknarreglunnar
219

 ólíkt því sem væri upp á teningnum ef 

meginreglum í ætt við málsforræðisreglu einkamálaréttarfars væri beitt á þessu réttarsviði, 
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enda er rannsóknarreglan líklegri til að tryggja efnislega rétta niðurstöðu í máli sem hlýtur 

að vera markmið kærustjórnvaldsins í hverju máli.
220

  

Þrátt fyrir að stjórnsýslukæra geti haft mikla þýðingu fyrir það í hvaða farveg mál er 

lagt á kærustigi þá verður að ætla stjórnvöldum töluvert svigrúm til að bregðast við ef í ljós 

koma annmarkar á málsmeðferð eða efni ákvörðunar þrátt fyrir að með því sé farið út fyrir 

kæru málsaðila.
221

 Í úrskurðum úrskurðarnefndar atvinnuleysistrygginga og 

vinnumarkaðsaðgerða fer nefndin oft töluvert langt út fyrir þær kröfur sem koma fram í 

kæru. Þegar í ljós kemur að Vinnumálastofnun hefur tekið ákvörðun á röngum 

lagagrundvelli er sú framkvæmd við lýði hjá nefndinni að vísa málinu til nýrrar meðferðar 

hjá stofnuninni og virðist gilda einu hvort sú niðurstaða leiði til tjóns fyrir málsaðilann.
222

 

Sem dæmi má nefna eftirfarandi úrskurði: 

ÚAV 3. desember 2013 (39/2013) í málinu hafði einstaklingur kært ákvörðun 

Vinnumálastofnunar um að fella niður greiðslur atvinnuleysisbóta til hans frá og með 31. 

janúar 2012 í þrjá mánuði með vísan til 1. mgr. 59. gr., sbr. 35. gr. a laga nr. 54/2006 þar sem 

einstaklingurinn hafði látið undir höfuð leggjast að tilkynna stofnuninni um tilfallandi vinnu 

hjá B. Í úrskurði nefndarinnar kom fram að atvik málsins falli að verknaðarlýsingu 60. gr. 

sömu laga, en það ákvæði kveður á um mun meira íþyngjandi viðurlög en hið fyrrnefnda. Þar 

með væri ákvörðunin byggð á röngum lagagrundvelli og var hin kærða ákvörðun ómerkt og 

málinu vísað til nýrrar meðferðar hjá Vinnumálastofnun. 

ÚAV 29. október 2013 (23/2013) Í málinu vísaði ÚAV málinu til nýrrar meðferðar þar sem 

af gögnum málsins þótti ljóst að kæranda var hvorki veittur andmælaréttir auk þess sem gögn 

málsins báru með sér að rannsókn málsins hafi verið ábótavant.  

6.2.3 Heimild og skylda kærustjórnvalda til að afla fullnægjandi gagna og upplýsinga. 

Eins og nokkrum sinnum hefur verið vikið að hér að framan hafa kærustjórnvöld að 

meginstefnu allar sömu heimildir og hin sem lægra eru sett til að afla gagna á meðan á 

meðferð máls stendur. Ekki er einhlítt hversu rík skylda kærustjórnvalda er til að afla 

fullnægjandi gagna við meðferð kærumála. Á kærustjórnvaldinu hvílir að minnsta kosti sú 

lágmarks skylda að óska eftir því að fá öll gögn málsins afhent frá hinu lægra setta 

stjórnvaldi.
223

 Sumstaðar er þessi lágmarksskylda beinlínis orðuð í lögum en svo háttar 

ekki til um þær nefndir sem hér eru til meðferðar. Þegar stjórnvöld taka ákvarðanir í 

málum er varða ýmis réttindi á velferðarsviðinu þá er þeim oft nauðsynlegt að afla ýmissa 

gagna sem varða persónulega hagi fólks með einum eða öðrum hætti. Oft er það lagt á 

herðar aðilans að afla slíkra gagna, t.d. læknisvottorðs eða annars konar gagna. Einnig er 

oft í lögum kveðið á um víðtækar heimildir stjórnvalda til að óska eftir tilteknum gögnum 
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frá öðrum stjórnvöldum.
224

 Sem dæmi um slíkt er 4. mgr. 9. gr. LAT en þar er að finna 

upptalningu á þeim stjórnvöldum sem er skylt að láta Vinnumálastofnun, og eftir atvikum 

ÚAV, í té upplýsingar sem nauðsynlegar eru við framkvæmd laganna.
225

 Almennt verður 

þó að ætla að algengara sé að á slík ákvæði reyni hjá lægra setta stjórnvaldinu sem hefur 

rannsókn málsins og fellur það þá fremur í hlut úrskurðarnefndar að leggja mat á það hvort 

viðkomandi stjórnvald hafi fullnægt rannsóknarskyldu sinni að þessu leyti. Lýtur 

endurskoðunin í fyrsta lagi að því hvort fullnægjandi gagna hafi verið aflað og í öðru lagi 

að því mati sem stjórnvaldið hefur lagt á viðkomandi gögn og hvort það hafi verið 

forsvaranlegt. Þess ber að geta að lægra sett stjórnvald getur vitanlega ekki farið í slíka 

gagnaöflun eftir á ákvörðun hefur verið kærð til úrskurðarnefndar eins og virðist hafa verið 

uppá teningnum í eftirfarndi úrskurði úrskurðarnefndar fæðingar- og foreldraorlofsmála 

10. desember 2013 (25/2012): 

Í málinu kærði B f.h. A synjun Fæðingarorlofsjóðs á umsókn A um fæðingarstyrk 

námsmanna. Í úrskurði nefndarinnar er vitnað í greinargerð Fæðingarorlofssjóðs þar sem 

eftirfarandi kemur fram: „Á kærustigi hafi verið ákveðið að kalla eftir frekari upplýsingum 

um nám kæranda og fæðingarvottorði, sbr. tölvupóstar frá 16. maí til 4. júní 2013. Auk þess 

hafi verið aflað upplýsinga um nám kæranda af heimasíðu C skóla. Í framhaldinu hafi borist 

umbeðið fæðingarvottorð, bréf frá C skóla, dags. 4. júní 2013, og staðfesting frá 

umboðsmanni kæranda um að 6. önn námsins væri ekki innan tólf mánaða tímabilsins sem 

um ræddi. 

Athygli vekur að nefndin virðist beinlínis byggja á framangreindri gagnaöflun sjóðsins 

án þess að taka afstöðu til þess hvort rannsókn málsins hafi hugsanlega verið áfátt á fyrra 

stigi, en hin síðar tilkomna gagnaöflun virðist í það minnsta benda til þess að fullt tilefni 

hafi verið fyrir nefndina að bregðast við með einhverjum hætti, t.d. með því að heimvísa 

málinu eða í það minnsta átelja vinnubrögð stjórnvaldsins. 

Þegar kærustjórnvöld ætlast til þess að aðilinn sjálfur afli gagna til að varpa ljósi á 

atvik máls þá verður að gæta að sjónarmiðum er leiða af leiðbeiningarreglu 

stjórnsýsluréttarins, sbr. 7. gr. stjórnsýslulaga. Í athugasemdum sem fylgdu 7. gr. 

frumvarps þess er varð að stjórnsýslulögum kemur m.a. fram að veita beri leiðbeiningar 

um hvaða gögn aðila ber að leggja fram.
226

 Af leiðbeiningarreglunni í þessu samhengi 

leiðir einnig að sé stjórnvaldinu ljóst að málsaðili sé í villu um réttarreglur, hafi hann ekki 
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viðurkenndar menntastofnanir innan hins almenna menntakerfis og skólar á háskólastigi.“ 
226
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lagt fram nauðsynleg gögn eða nægjanlega ítarleg að þá ber stjórnvaldinu að veita honum 

viðeigandi leiðbeiningar.
227

 Til hliðsjónar má nefna eftirfarandi úrskurð: 

ÚRAL 19. ágúst 2011 (119/2010) þar sem nefndin hafði staðfest ákvörðun TR um að um að 

krefja hann um endurgreiðslu vegna ofgreiddra bóta á árunum 2007 til 2008 á þeim 

grundvelli að opinber staðfesting á lögheimili umrætt tímabil hafi ekki borist nefndinni. Í 

málinu lá fyrir að Þjóðskrá hafði einungis takmarkaðar upplýsingar um búsetu hans auk þess 

sem stjórnvöld í því ríki sem hann kvaðst búa í sagði hann ekki búsettan þar. Við meðferð 

málsins hjá nefndinni óskaði hún því eftir að A legði fram opinbera staðfestingu á 

lögheimili. Hafi A lagt fram staðfestingu frá Hagstofu Íslands en nefndin ekki talið það gagn 

fullnægjandi. A kvartaði í kjölfarið til umboðsmanns Alþingis sem lauk athugun sinni á máli 

hans með bréfi, í máli UA 22. október 2012 (6793/2012). Umboðsmaður taldi þrátt fyrir það 

rétt að rita nefndinni ábendingarbréf þar sem fram kom að hann teldi að úrskurðarnefndin 

hefði ekki veitt A fullnægjandi leiðbeiningar um þau gögn eða upplýsingar sem nefndin 

taldi skorta í málinu. 

 

 Þrátt fyrir meginregluna um að meðferð máls á kærustigi skuli almennt vandaðri en 

hjá þeim lægra settu er ekki þar með sagt að ráðast þurfi í nýja heildar rannsókn í kjölfar 

stjórnsýslukæru. Þegar kærustjórnvaldi berst stjórnsýslukæra beinist rannsóknin öðru 

fremur að tilteknum málsatvikum sem ágreiningur á kærustigi lýtur að. Því er nefnilega oft 

þannig farið að á kærustigi kemur betur í ljós að hverju ágreiningurinn snýr fyrst og fremst 

að og þar með að hverju rannsóknin beinist aðallega. Samkvæmt því hvílir sú skylda á 

kærustjórnvaldi að upplýsa sérstaklega um málsatvik sem ágreiningur snýr að
228

 og 

jafnframt leggja sjálfstætt mat á sönnunaratriði. 
229

Að framangreindu vék umboðsmaður 

Alþingis í eftirfarandi áliti sínu: 

UA 4. júlí 2003 (3691/2003) A kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir úrskurði 

úrskurðarnefndar atvinnuleysisbóta þar sem staðfest var synjun úthlutunarnefndar 

atvinnuleysisbóta fyrir Vesturland um að synja A um atvinnuleysisbætur þar sem hún væri 

sjálfstætt starfandi. í álitinu benti umboðsmaður á að samkvæmt lögum að miða skyldi við 

skil á tryggingagjaldi af reiknuðu endurgjaldi þegar finna ætti út vinnuframlag þeirra sem 

væru sjálfstætt starfandi. Af gögnum málsins og skýringum nefndarinnar fékk umboðsmaður 

ekki séð að aflað hafi verið fullnægjandi gagna til að ganga úr skugga um hvort og í hvaða 

mæli A hefði staðið í skilum á tryggingargjaldi. 

 Þegar stjórnsýslumál hefst að frumkvæði aðilans sjálfs er almennt út frá því gengið að 

ríkari skylda hvíli á málsaðila að veita nauðsynlegar upplýsingar en ella. Engu að síður ber 

stjórnvaldið sjálft ábyrgð á því að málið sé nægjanleg vel upplýst. Af leiðbeiningarskyldu 

stjórnsýsluréttarins, sbr. 7. gr. stjórnsýslulaga, leiðir að stjórnvöldum ber almennt að 
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leiðbeina málsaðilum um þau gögn sem honum ber að leggja fram og afleiðingar þess geri 

hann það ekki.  

UA 18. júlí 2012 (6505/2011) kvartaði A yfir staðfestingu úrskurðarnefndar 

almannatrygginga á synjun TR um styrk til bifreiðarkaupa vegna sonar hennar sem var háður 

hjólastól. Í álitinu kom m.a. eftirfarandi fram: „Ef nefndin telur að þau gögn og upplýsingar 

sem A hefur þegar lagt fram um ástand bifreiðarinnar sem keypt var fyrir styrkféð frá árinu 

2007 nægi ekki til að styðja fullyrðingu hennar um ónýti hennar verður að gæta þess að 

leiðbeina henni um það og gefa henni kost á að afla og leggja fram frekari gögn, sbr. 

leiðbeiningarreglu 1. mgr. 7. gr. sömu laga.“ 

Að auki felst í leiðbeiningarskyldunni að kærustjórnvaldi ber við vissar aðstæður að 

leiðbeina aðila að eigin frumkvæði um rétt hans, sbr. fyrri málsl. 2. mgr. 18. gr. 

stjórnsýslulaga,
230

til að óska eftir stuttum fresti til að leggja fram skriflegar athugasemdir 

áður en úrskurður er kveðinn upp. Í ofantilvitnuðu áliti UA 18. júlí 2012 (6505/2011) er 

fjallað um ákæði 2. mgr. 18. gr. stjórnsýslulaga, en þar segir m.a.: 

Ákvæði 2. mgr. 18. gr. stjórnsýslulaga er, eins og önnur ákvæði stjórnsýslulaga, sett til 

hagsbóta fyrir borgarana en ekki fyrir stjórnvöld. Þegar ekki er um það að ræða að annað 

hvort séu fleiri en einn aðili að máli og þeir eigi andstæðra hagsmuna að gæta, eða brýnir 

almannahagsmunir standa til þess að komast sem fyrst að niðurstöðu, tel ég að almennt verði 

að túlka 2. mgr. 18. gr. stjórnsýslulaga í samhengi við aðrar reglur laganna, einkum 

rannsóknarreglu 10. gr. og andmælareglu 13. gr. þeirra. 

6.2.4 Afstaða til nýrra upplýsinga á kærustigi 

Um heimildir úrskurðaraðila til að taka afstöðu til nýrra upplýsinga, gagna eða 

málsástæðna á kærustigi eru lög fáorð að öðru leyti en því að af 1. mgr. 26. gr. 

stjórnsýslulaga leiðir að úrskurðarnefndir hafa almennt allar sömu heimildir og lægra sett 

stjórnvöld til að taka ákvörðun í máli mæli lög ekki á annan veg. Þannig verður að telja að 

útgangspunkturinn sé sá að kærustjórnvöld hafi rúmar heimildir til að líta til nýrra 

upplýsinga og málsástæðna við meðferð kærumálsins,
231

 afla þeirra og taka afstöðu til 

þeirra líkt og stjórnvaldið sem ákvörðunina tók á fyrra stjórnsýslustigi. Ef t.a.m. breyting 

verður á högum þess er kærir eða komi fram ný gögn sem eru til þess fallin að varpa 

frekara ljósi á fyrirliggjandi mál ber kærustjórnvaldi að hafa hliðsjón af þeim upplýsingum 

og/eða gögnum þegar úrskurða á í málinu.
232

 Sem dæmi má nefna eftirfarandi álit 

umboðsmanns Alþingis: 

UA 9. desember 2013 (7242/2012) Í málinu reyndi á hvort úrskurðanefnd 

atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða hefði borið að taka tillit til læknisvottorðs 

sem A lagði fram í málinu um skerta vinnufærni hennar þrátt fyrir að vottorðið hafi ekki 
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legið fyrir þegar Vinnumálastofnun tók ákvörðun sína á fyrra stigi. Í samskiptum 

úrskurðarnefndarinnar við umboðsmann hélt nefndin því fram að vegna þeirrar afdráttarlausu 

skyldu sem ákvæði 9. og 14. gr. laga nr. 54/2006, um atvinnuleysistryggingar, legði á þann 

er sækir um atvinnuleysisbætur til að veita Vinnumálastofnun upplýsingar um vinnufærni 

sína, hafi nefndinni ekki verið mögulegt að líta til þeirra upplýsinga sem fram komu í téðu 

læknisvottorði. Um framangreinda afstöðu nefndarinnar sagði umboðsmaður:„Ber 

kærustjórnvaldi við úrlausn stjórnsýslukæru að leggja til grundvallar þær upplýsingar sem 

fyrir liggja þegar úrskurður er kveðinn upp nema annað leiði af lögum. Skiptir í því 

sambandi ekki máli þótt nýjar upplýsingar hafi komið fram eða atvik málsins breyst eftir að 

hin kærða ákvörðun var tekin. Ég minni á í því sambandi að ákvarðanir stjórnvalda, þ.á m. 

æðri stjórnvalda, eiga jafnan að vera réttar að efni til. Hafi grundvöllur máls breyst í 

verulegum atriðum frá því mál var til meðferðar á fyrsta stjórnsýslustigi kann þó að koma til 

þess að kærustjórnvald velji að vísa málinu aftur til meðferðar á fyrsta stjórnsýslustigi í stað 

þess að taka efnisákvörðun í því. Kærustjórnvaldi er hins vegar almennt ekki fær sú leið að 

hafna því að taka afstöðu til nýrra upplýsinga eða breyttra atvika í máli nema sérstök 

lagaheimild standi til þess.“ 

Af rannsóknarreglunni og þeirri meginreglu að stjórnvöld skuli leitast við að komast að 

sem réttastri niðurstöðu í máli leiðir að stjórnvöld eru ekki bundin af þeim málsástæðum 

sem fram eru lögð í máli né heldur af þeim kröfum sem aðili kann að leggja fram hvort 

sem er á fyrra stjórnsýslustigi eða kærustigi
233

 enda er ekki gerð sú krafa að aðilar greini í 

kæru frá kröfum sínum nema um það sé sérstaklega mælt í lögum.
234

 Rannsóknarreglan 

felur enda í sér að kærustjórnvaldi ber að stuðla að því með virkum hætti að máli ljúki með 

efnislega réttri niðurstöðu
235

  

Aðilar máls þurfa því almennt ekki að sæta því að málsástæður þeirra komist ekki að í 

máli ef þær hafa ekki verið hafðar uppi í tæka tíð.
236

 Þannig horfir ágreiningur á annan hátt 

við stjórnvaldi sem fer með vald til að úrskurða í kærumáli en við dómara sem sker úr 

ágreiningi milli tveggja einkaréttarlegra aðila. Samkvæmt framangreindu hafa 

kærustjórnvöld ekki bara ríkar heimildir til að líta til nýrra upplýsinga og málsástæðna í 

úrskurðum sínum heldur hvílir jafnframt á þeim skylda þess efnis í samræmi við 

rannsóknarregluna, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga. Í framangreindri skyldu felst þó auðvitað 

ekki skylda til að taka til greina hverjar þær málsástæður sem bornar eru fram á seinni 

stigum. Í sumum tilvikum setja valdheimildir kærustjórnvalda þeim viss takmörk við mat á 

framkomnum upplýsingum. Sem dæmi má nefna að við mat á því hvort einstaklingur á rétt 

á fjárhagsaðstoð styðjast sveitarfélög við ýmis opinber gögn t.d. álagningarskrá 

ríkisskattstjóra þegar meta á hverjar tekjur og eignir viðkomandi eru. Í eftirfarandi úrskurði 
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ÚFÉL 26. febrúar 2014 (42/2014) hafði A kært synjun Reykjavíkurborgar á 

fjárhagsaðstoð. 

Í úrskurði nefndarinnar þar sem synjun borgarinnar var staðfest var til þess vísað að synjunin 

hafi byggst á því að A átti skv. álagningarskrá ríkisskattstjóra 1.000.000 kr. í hlutafjáreign. Í 

reglum Reykjavíkurborgar kom fram að ef eigi umsækjandi, maki hans eða sambýlingur 

eignir umfram íbúðarhúsnæði og eina fjölskyldubifreið, eða hann hafi nýlega selt eignir 

sínar, eigi hann ekki rétt á fjárhagsaðstoð. Í kæru til nefndarinnar hélt A því fram að 

upplýsingar úr skattframtali hans gæfu ekki rétta mynd af stöðu hans. Í úrskurðinum sagði 

eftirfarandi: „Samkvæmt skattframtali kæranda vegna tekna 2012 á hann hlutabréf að 

verðmæti 1.000.000 kr. í B ehf. Við meðferð kærumálsins hefur kærandi upplýst að umsókn 

hans um leiðréttingu á skattframtali hans hafi ekki verið afgreidd hjá ríkisskattstjóra og 

liggur því ekki fyrir leiðrétt skattframtal.“ 

 

Með úrskurðinum var ákvörðun Reykjavíkurborgar staðfest þrátt fyrir þær röksemdir A 

að hann ætti í raun ekki hlutabréfin sem skattframtalið gaf til kynna. Eins og valdsvið 

úrskurðarnefndarinnar er afmarkað í lögum er það ekki hlutverk hennar að taka sjálfstæða 

afstöðu til þess sem að baki álagningarskrá ríkisskattstjóra býr. Ef viðkomandi er ósáttur við 

álagninguna er honum fær sú leið að leita leiðréttingar hjá ríkisskattstjóra og leita að svo búnu á 

nýjan leik til sveitarfélagsins og eftir atvikum úrskurðarnefndarinnar með mál sitt.  

6.2.5 Álitsumleitan 

Víða í lögum er stjórnvöldum ýmist gert skylt eða heimilað að leita álits hjá 

utanaðkomandi aðilum við undirbúning stjórnvaldsákvarðana. Er í þessu samhengi almennt 

notað hugtakið álitsumleitan sem ýmist er frjáls eða lögbundin. Hvað snertir starf 

úrskurðarnefnda þá er ekki óalgengt að í lögum sé kveðið á um heimild til handa því 

stjórnvaldi sem ákvörðun tekur og eftir atvikum úrskurðarnefnd sem ákvörðunina 

endurskoðar á æðra stigi, að leita eftir upplýsingum, umsögnum og álitum áður en 

ákvörðun er tekin eða úrskurður felldur.
237

 Tilgangurinn með álitsumleitan er almennt sá 

að stuðla að því að mál verði nægjanlega vel upplýst þannig að skilyrðum 

rannsóknarreglunnar verði fullnægt.
238

 Álitsumleitan sem liður í því að upplýsa mál hefur 

misjafna þýðingu eftir málefnasviðum. Færa má rök fyrir því að á þeim sviðum þar sem 

mál þau sem koma til kasta úrskurðarnefnda eru af mjög ólíkum toga sé meiri þörf á 

álitsumleitan sem lið í að upplýsa mál og tryggja að það hvíli á fullnægjandi grundvelli 

enda vandkvæðum bundið að ætlast til þess að þeir sem ákvörðun taka eða úrskurða á 

kærustigi geti búið yfir allri þeirri sérþekkingu sem þörf er á í öllum þeim ólíku málum 

sem koma til kasta slíkra stjórnvalda. 
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Um frjálsa álitsumleitan má nefna sem dæmi að í 5. málsl. 1. mgr. 65. gr. laga nr. 

44/1998, um húsnæðismál, er mælt fyrir um heimild úrskurðarnefndar félagsþjónustu og 

húsnæðismála til þess að leita til sérfróðra einstaklinga til ráðgjafar telji nefndin sig ekki 

hafa þá sérþekkingu sem þarf til úrlausnar tiltekins máls. Umboðsmaður Alþingis skrifaði 

Velferðarráðherra bréf 29. febrúar 2012 í tilefni kvartana til hans er lutu að úrskurðum 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála. Í bréfinu kom m.a. fram að 

umboðsmaður fengi ekki séð að nefndin hafi í tilteknum málum er fjölluðu um ákvarðanir 

Íbúðalánasjóðs vegna hinnar svokölluðu „110% leiðar,“
239

 metið sjálfstætt, t.d. með því að 

leita álits sérfróðs aðila, hvort verðmat fasteigna væri í samræmi við markaðsvirði. 

Umboðsmaður taldi eðlilegt að nefndin legði sjálfstætt mat á fyrirliggjandi verðmat enda 

lyti ágreiningurinn að því. Teldi nefndina sig skorta sérfræðiþekkingu til að meta 

framangreint vakti umboðsmaður athygli á framangreindri heimild í 65. gr. laga nr. 

44/1998 til að kveðja til kunnáttumenn. Þrátt fyrir að framangreindur 5. málsl. 1. mgr. 65. 

gr. húsnl. kveði samkvæmt orðalagi sínu á um frjálsa álitsumleitan er ljóst að með hliðsjón 

af því hlutverki úrskurðarnefndarinnar að endurskoða alla þætti stjórnvaldsákvarðana 

Íbúðalánasjóðs, þar með talið verðmat fasteigna, og því að sérþekkingu skorti til að meta 

þann þátt er laut að verðmatinu, verður að telja að nefndinni sé í raun ekki önnur leið fær 

en að tilkveðja sérfróða aðila til að meta framangreind atriði. Í framhaldi af ábendingum 

umboðsmanns til ráðuneytisins hefur nefndin gefið einstaklingum sem átt hafa mál hjá 

nefndinni kost á því að fá málið endurupptekið í því skyni að endurmeta verðmat 

Íbúðalánasjóðs. Var það gert t.d. í máli ÚFÉL 15. janúar 2014 (109/2011) þar sem fjallað 

var um endurútreikning lána kærendanna A og B hjá sjóðnum vegna fasteigna þeirra. 

Vegna málsins tilkvaddi nefndin tvo löggilta fasteignasala til ráðgjafar í því skyni að meta 

hvort verðmat það sem framkvæmt var af Íbúðalánasjóði gæfi rétta mynd af verðmæti 

fasteignarinnar. Niðurstaða nefndarinnar var sú að svo væri ekki og var ákvörðun 

Íbúðalánasjóðs því felld úr gildi og lagt fyrir sjóðinn að taka nýja ákvörðun í málinu á 

grundvelli þeirra upplýsinga sem fyrir lágu við ákvörðun sjóðsins.  

Annað dæmi um lögbundna álitsumleitan sem þó er frjáls er ákvæði 4. mgr. 8. gr. ATL 

en þar er mælt fyrir um heimild ÚRAL til að kveðja sér til aðstoðar sérfróða menn ef hún 

telur þörf á. Óhætt er að fullyrða að ÚRAL hefur afar víðtækar heimildir til endurskoðunar 

stjórnvaldsákvarðana og nær sú endurskoðun jafnt til túlkun laga og annarra atriða málsins 

þar á meðal atriða sem byggð eru á læknisfræðilegu mati. Þrátt fyrir að úrskurðarnefndin sé 
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skipuð lækni þá geta komið upp tilvik þar sem sérfræðiþekking hans dugir ekki til. Í þeim 

tilvikum getur nefndin ekki vikið sér undan því lögbundna hlutverki sínu að endurskoða 

sjálfstætt alla þætti hinnar kærðu ákvörðunar, þ.á. m. læknisfræðilegt mat. Við slíkar 

aðstæður kann nefndinni að vera skylt að nýta þá heimild sem henni er fengin í 4. mgr. 8. 

gr. ATL Sem dæmi um slík tilvik má benda á álit UA 17. október 2000 (2796/1999). Af 

athugun á úrskurðum nefndarinnar sem skoðaðir voru verður ekki annað ráðið en að 

fremur sparlega sé farið með úrræðið. Svo virðist sem því sé einkum beitt í þeim tilvikum 

er ófullnægjandi gögn virðast hafa legið til grundvallar ákvörðun lægra setts stjórnvalds, 

sbr. t.d. eftirfarandi úrskurð ÚRAL. 

ÚRAL 26. september 2006 (120/2006). Kærandi hafði sótt um uppbót/styrk til bílakaupa. Í 

læknisvottorði sem lá til grundvallar niðurstöðu TR kom m.a. fram að umsækjandinn væri 

með stoma og „poki [gæti] sprungið þegar minnst varir“. TR synjaði kæranda um uppbót til 

bifreiðakaupa þar sem hann var ekki talinn uppfylla skilyrði um hreyfihömlun. ÚRAL aflaði 

mats sérfræðings í meltingarlækningum og taldi að með því hafi verið sýnt fram á að 

göngugeta kæranda væri verulega skert. 

6.2.6 Um sönnunarbyrði í kærumálum 

Rétt er að víkja nokkrum orðum að því hvernig sönnunarreglur stjórnsýsluréttarins og 

vandi þeim tengdum horfir við í stjórnsýslumálum á velferðarsviðinu. Þegar 

kærustjórnvöld standa frammi fyrir sönnunarvanda í málum er þeim að sjálfsögðu ekki fær 

sú leið að vísa málinu frá þar sem ekki hafi reynst unnt að upplýsa málið.
240

 Með mikilli 

einföldun er hægt að segja að þegar fullreynt er að leiða í ljós tilteknar mikilvægar 

staðreyndir málsins í samræmi við 10. gr. stjórnsýslulaga komi til skjalanna almennar 

reglur stjórnsýsluréttarins um sönnunarbyrði. Áður en að til slíkra reglna er gripið þarf 

stjórnvaldið þó að hafa reynt til þrautar þau lögmætu úrræði sem því stendur til boða og 

heimilt er að nota í ljósi meginreglunnar um meðalhóf.
241

 

Rannsóknarreglan er lögfest meginregla og gengur hún því framar óskráðum 

sönnunareglum. Stundum hafa lög að geyma sérstakar sönnunarreglur sem tiltaka á 

hverjum sönnunarbyrðin hvílir. Um þetta má nefna sem dæmi að skv. 28. gr. ATL hvílir 

sönnnarbyrðin um það hvort skilyrðum slysahugtaks 27. gr. laganna sé fullnægt á hinum 

slysatryggða eða eftir atvikum þeim er krefst bótanna. 

Við mat á því hvort stjórnvaldið eða málsaðilinn ber sönnunarbyrðina hafa vissir þættir 

þýðingu. Í fyrsta lagi má ganga út frá því að sönnunarbyrðin lendi á herðum stjórnvaldsins 

hafi það ekki sinnt rannsóknarskyldu sinni sem skyldi eða málsmeðferð að öðru leyti 
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óvönduð, t.d. ef stjórnvald hefur ekki tryggt sér sönnur um tiltekin atvik eða jafnvel ekki 

sinnt skráningarskyldu skv. 27. gr. uppl.
242

 Það sama getur átt við í málum þar sem 

stjórnvöld tekur ákvörðun sem reynist mjög á skjön við rökstudd gögn í máli t.d. 

læknisvottorð, en gera verður þá kröfu til stjórnvalda að þau leggi fullnægjandi grundvöll 

að þeirri niðurstöðu sinni að hnekkja því læknisfræðilega mati sem liggur fyrir í máli, sbr. 

t.d. UA 31. maí 2012 (6365/2011), vísast að öðru leyti í fyrri umfjöllun um þetta efni. Í 

öðru lagi hefur eðli stjórnsýslumálsins þýðingu. Í málum sem fjalla um umsókn um 

tiltekna fyrirgreiðslu eða aðstoð af félagslegum toga er það borgarinn sem í framkvæmd 

virðist bera sönnunarbyrðina ólíkt því sem á við um mál þar sem til greina kemur að beita 

tilteknum stjórnsýsluviðurlögum eða þvingunarúrræðum af einhverjum toga.
243

 Í slíkum 

málum þar sem komið getur til þess að beita stjórnsýsluviðurlögum sem teljast viðurlög 

við „refsiverðu broti“ í skilningi 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu er það 

stjórnvaldið sem ber sönnunarbyrðina.
244

 Við þær aðstæður er mikilvægt í ljósi 

réttaröryggis borgarans sem í hlut á að gerðar séu auknar kröfur til stjórnvaldsins í þessum 

efnum. Í XI. kafla LAT er mælt fyrir um heimildir Vinnumálastofnunar til að beita slíkum 

stjórnsýsluviðurlögum. Í málum, sem koma til kasta ÚAV, þar sem reynir á beitingu slíkra 

viðurlaga lýtur ágreiningurinn oft að því að kærandi heldur því fram að hann hafi tilkynnt 

Vinnumálastofnun um tilfallandi vinnu skv. 35. gr. a ATR. Í þeim tilvikum virðist sem 

nokkuð strangar kröfur séu gerðar til kæranda að hann sýni með óyggjandi hætti fram á að 

hafa gert svo, sbr. t.d. úrskurð ÚAV 10. desember 2013 (86/2013). Vegna þessara aðstæðna 

sem hætta er á að skapist áréttaði umboðsmaður í áliti UA 9. desember 2013 

(7242/2012)
245

 að mál „þar sem reynir á hvort skilyrði laga til að skerða atvinnuleysisbætur 

séu fyrir hendi, varða mikilvæg réttindi borgaranna enda er þeim greiðslum sem lög nr. 

54/2006 mæla fyrir um ætlað að standa undir afkomu manna, sbr. 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar. Ekki síst í ljósi þess hve íþyngjandi slíkar takmarkanir geta verið er 

mikilvægt að stjórnvöld tryggi sér sönnun um bæði samskipti sín við borgarana og 

samskipti atvinnurekenda, sem máli skipta að lögum, við þá og gæti þess að ákvarðanir 

þeirra séu í þeim búningi að skýrlega liggi fyrir á hverju niðurstaða máls grundvallast.“  
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6.3 Andmælareglan 

6.3.1 Almennt 

Andmælaregla stjórnsýsluréttarins hefur að geyma grundvallarreglu íslensks réttar um rétt 

málsaðila til að tjá sig um mál áður en ákvörðun er tekin.
246

 Í IV. kafla stjórnsýslulaga, 

einkum 13. gr. þeirra, er að finna ákvæði um nánari útfærslu andmælaréttarins og verður 

nánar vikið að þeim í eftirfarandi umgjöllun. Áður en almenn regla um andmælarétt var 

fest í lög með stjórnsýslulögum nr. 37/1993 voru ákvæði er kváðu á um rétt aðila máls til 

að tjá sig á víð og dreif í löggjöfinni án þess að kveðið væri á um regluna með almennum 

hætti í lögum.
247

 Í þessum kafla er ætlunin að varpa ljósi í fyrsta lagi á með hvaða hætti 

andmælareglan birtist í úrskurðum úrskurðarnefnda á kærustigi og í öðru lagi er ætlunin að 

taka til skoðunar hvort að fyrir hendi séu tiltekin sérsjónarmið við beitingu 

andmælareglunnar við meðferð mála á velferðarsviðinu sem hugsanlega leiða af ákvæðum 

í félagsmálalöggjöfinni og eftir atvikum endurspeglast í framkvæmd stjórnvalda og 

niðurstöðum umboðsmanns. 

6.3.2 Andmælaréttur samkvæmt lögum 

Í 13. gr. stjórnsýslulaga er lögfest grundvallarregla stjórnsýsluréttarins um andmælarétt 

aðila stjórnsýslumáls sem felst í því að aðili máls skuli eiga þess kost að tjá sig um efni 

máls áður en stjórnvald tekur ákvörðun í því, enda liggi ekki fyrir í gögnum málsins 

afstaða hans og rök fyrir henni eða slíkt sé augljóslega óþarft. Tilgangur andmælaréttarins 

er sá að stuðla að því að mál verði nægjanlega upplýst og ákvörðun verði þar með rétt að 

efni til en í því kristallast órjúfanleg tengsl andmælareglunnar og rannsóknarreglunnar, sbr. 

10. gr. stjórnsýslulaga.
248

 Þá felst í reglunni mikilvægur réttur aðila máls til að taka þátt í 

meðferð máls hjá stjórnvaldi og gæta hagsmuna sinna, þar sem honum gefst kostur á að 

færa fram sín sjónarmið og rök og freista þess þannig að hafa áhrif á framvindu málsins. 

Þó verður að telja að sá tilgangur vegi ekki jafn þungt og hinn fyrri sem miðar að því að 

ákvörðun sé efnislega rétt.
249

 Aðili máls er í ýmsum tilvikum sá er þekkir málið best og 

mikilvægt að stjórnvald byggi almennt ekki ákvarðanir sínar á fyrirliggjandi gögnum og 

upplýsingum án þess að aðili máls fái tækifæri á að leiðrétta eða bæta við þær.
250

 Að auki 

verður að telja að grundvöllur andmælareglunnar sé ekki síst sá að mæta þeirri kröfu 
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almennings og aðila í einstökum málum að stjórnvöld beiti valdi sínu af sanngirni og 

óhlutdrægni.
251

 

 Þá hefur löggjafinn í sumum tilvikum valið að lögfesta sérstaklega ákvæði um 

andmælarétt aðila máls á úrskurðarstigi í sérlögum. Í 3. mgr. 12. gr. LAT kemur fram að 

ÚAV beri að tryggja að aðili máls eigi þess kost að tjá sig áður en nefndin úrskurðar í því, 

enda telji nefndin að hvorki afstaða hans né rök fyrir henni liggi fyrir í gögnum málsins. Er 

ákvæðið nánast samhljóða 13. gr. stjórnsýslulaga að því undanskildu að samkvæmt 

orðalagi 3. mgr. 12. gr. er ekki heimilt að synja málsaðila um andmælarétt á þeim 

grundvelli að „slíkt [væri] augljóslega óþarft“ sem er eitt þeirra tilvika er takmarkað geta 

andmælarétt skv. 13. gr. Í athugasemdum við 3. mgr. 12. gr. frumvarps þess er varð að 

lögum nr. 54/2006 kemur fram að því væri ætlað að tryggja „enn frekar andmælarétt aðila 

máls og að mál verði nægjanlega upplýst áður en úrskurðarnefndin kveður upp úrskurð.“ 

Af orðalagi ákvæðisins og framangreindum ummælum er hugsanlegt að draga þá ályktun 

að með ákvæðinu hafi verið ætlunin að mæla fyrir um ríkari rétt en leiðir af 13. gr. 

stjórnsýslulaga.  

 Engri slíkri sérreglu er til að dreifa í lögum sem fjalla um málsmeðferð fyrir 

úrskurðarnefnd almannatrygginga né heldur úrskurðarnefnd félagsþjónustu- og 

húsnæðismála. Þess ber þó að geta að samkvæmt ákvæðum XVI. kafla laga um 

félagsþjónustu sveitarfélaga eru gerðar töluvert ríkar kröfur til málsmeðferðar hjá 

félagsmálanefndum og aukin áhersla lögð á samvinnu við skjólstæðinginn sem leggur fram 

umsókn um tiltekna aðstoð eða þjónustu. Í 57. gr. laganna kemur fram að við öflun gagna 

og upplýsinga skuli samráð haft við skjólstæðinginn og leitað eftir samþykki hans eftir því 

sem við verði komist. Í 1. mgr. 58. gr. kemur fram sú skylda sveitarfélags að leitast við að 

hafa samvinnu og samráð við skjólstæðinginn við meðferð mála og ákvörðunartöku eftir 

því sem unnt er eða eftir atvikum talsmann hans eða forráðamann. Er til dæmis gert ráð 

fyrir því að þegar tekin er ákvörðun um hvernig fjárhagsaðstoð skuli háttað sé gert 

samkomulag við skjólstæðinginn. Sá fyrirvari er þó gerður að við vissar aðstæður sé ekki 

unnt að viðhafa slíka samvinnu.
252

 Skv. 1. tölul. 64. gr. sömu laga fjallar úrskurðarnefnd 

félagsþjónustu- og húsnæðismála m.a. um málsmeðferð skv. XVI. kafla laganna og ber þar 

af leiðandi í úrskurðum sínum að gæta að því hvort félagsmálanefndir sveitarfélaganna hafi 

hagað málsmeðferð sinni í samræmi við ofangreindar sérreglur. Af framkvæmd 

nefndarinnar, a.m.k. sé miðað við þá úrskurði sem hér eru til skoðunar, verður ekki ráðið 
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hversu ríkar kröfur nefndin gerir til þeirra aðila sem ákvarðanir taka á sveitarstjórnarstiginu 

að þessu leytinu. 

6.3.3 Andmælareglan á kærustigi 

Eins og áður segir gildir andmælareglan líkt og aðrar málsmeðferðarreglur 

stjórnsýsluréttarins fullum fetum á kærustigi, að því leyti sem ekki er á annan veg mælt í 

sérlögum. Þá er, eins og áður hefur komið fram, talin í gildi sú meginregla að málsmeðferð 

á kærustigi skuli almennt vandaðri. Í komandi umfjöllun um andmælaregluna á kærustigi 

verður sjónum beint í fyrsta lagi sjónum að því hvernig reglunni er beitt við meðferð máls 

á kærustigi og í öðru lagi hvaða kröfur kærustjórnvöld gera til málsmeðferðar á lægra stigi 

að þessu leytinu, m.a. með vísan til sérsjónarmiða sem kunna að eiga við í þeim málaflokki 

sem nefndir úrskurða í, og hvernig þau bregðast við hugsanlegu broti á andmælareglu á 

lægra stigi, þ.e. með hvaða hætti þau bæta úr slíkum annmarka í þeim tilvikum þegar ekki 

er farin sú leið að heimvísa málinu til nýrrar meðferðar. 

6.3.3.1 Hver nýtur andmælaréttar? 

Andmælaréttar í samræmi við andmælareglu stjórnsýsluréttarins nýtur eingöngu aðili máls. 

Þau mál sem kærustjórnvöld þau sem hér eru til umfjöllunar úrskurða í eiga það sammerkt 

að aðeins er einn málsaðili og þurfa þau af þeim sökum almennt ekki að huga að þeim 

sjónarmiðum eiga við í málum þegar málsaðilar eru fleiri en einn.
253

 Þegar málsaðilinn er 

aðeins einn hvílir eingöngu skylda á stjórnvaldinu að veita honum möguleika á því að tjá 

sig í samræmi við andmælaregluna. Hins vegar er það þó oftast þannig að kærustjórnvald 

óskar eftir skýringum eða afstöðu stjórnvaldsins sem ákvörðun tók á lægra stigi. Stundum 

er í lögum um viðkomandi nefnd gert ráð fyrir skyldu lægra setta stjórnvaldsins til að láta 

stjórnvaldinu í té upplýsingar og skýringar er málið varða sbr. t.d. 2. mgr. 8. gr. ATL. Með 

þessum hætti er almennt gert ráð fyrir aðkomu lægra setta stjórnvaldsins við meðferð 

málsins á kærustigi. Það er þó ekki þar með sagt að stjórnvaldið hafi aðila stöðu í málinu 

sem líkja má við stöðu aðila máls enda megintilgangurinn með því að afla slíkra skýringa 

frá lægra settu stjórnvaldi sá að tryggja að mál verði nægjanlega upplýst, sbr. 10. gr. 

stjórnsýslulaga. Hefur slík upplýsingaöflun af hálfu kærustjórnvalds hjá hinu lægra setta 

stjórnvaldi ekki verið talin falla undir regluna um andmælarétt heldur fremur reglur um 

álitsumleitan, sbr. t.d. álit UA 17. desember 2003 (3852/2003). 
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6.3.3.2 Til hvaða atriða nær andmælarétturinn á kærustigi 

Þrátt fyrir að 13. gr. stjórnsýslulaga leiði ekki til fortakslausrar skyldu kærustjórnvalds til 

að veita aðila máls færi á að tjá sig um umsagnir og skýringar sem færðar eru fram af 

undirstofnunum nema þær hafi að geyma nýjar upplýsingar aðila í óhag hefur það engu að 

síður verið talið í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti og þær ríku kröfur sem gerðar eru 

til vandaðrar málsmeðferðar á kærustigi að aðila máls sé veittur kostur á að tjá sig um 

slíkar skýringar og umsagnir, sbr. t.d. álit UA 20. desember 2006 (4572/2005).
254

 Ekki 

verður betur séð en að almennt sé sá háttur hafður á fyrir úrskurðarnefndum að aðila er 

veitt færi á að koma að sjónarmiðum sínum í kæru og jafnframt veittur kostur á að tjá sig 

um skýringar og upplýsingar sem lægra setta stjórnvaldið, sem tók hina kærðu ákvörðun, 

hefur lagt fram jafnvel þó að ekki sé um það mælt í lögum.  

Eins og vikið hefur verið að í kaflanum um rannsóknarregluna þá hafa málsaðilar nær 

ótakmarkaðar heimildir til að koma að nýjum málsástæðum og sjónarmiðum við meðferð 

máls á kærustigi, slíkt getur leitt til þess að málinu sé markaður nýr farvegur á æðra stigi 

sem veldur því að kærustjórnvald verður t.a.m. að afla sér nýrra upplýsinga um málsatvik 

sem kunna að vera málsaðila óhagstæðar og/eða hafa veruleg og afgerandi áhrif á 

niðurstöðu málsins. Við þær aðstæður leiðir af andmælareglu stjórnsýsluréttarins, sbr. 13. 

gr. stjórnsýslulaga, að veita beri aðila máls færi á að tjá sig um fram komnar upplýsingar. 

Á þetta atriði reyndi í eftirfarandi áliti: 

UA 17. desember 2003 (3787/2003), þar sem A kvartaði yfir úrskurði ÚRAL þar sem 

staðfest var ákvörðun TR um niðurfellingu á greiðslu heimilisuppbótar til hans þar sem hann 

hefði nú flutt og byggi nú á gestaheimili hjálpræðishersins og uppfyllti þ.a.l. ekki lengur 

skilyrði 9. gr. þág. laga nr. 118/1993, um félagslega aðstoð. Við meðferð málsins hafði 

nefndin aflað upplýsinga hjá Hjálpræðishernum um rekstrartilhögun gestaheimilisins, án 

þess þó að A hefði verið veitt færi á að tjá sig um upplýsingarnar. Í skýringum 

úrskurðarnefndarinnar til umboðsmanns kom fram að nefndin teldi upplýsingarnar einungis 

hafa verið „almenns eðlis“ og því ekki nauðsynlegt að veita A færi á að tjá sig um þær. Um 

þessa afstöðu nefndarinnar sagði eftirfarandi í áliti UA: „Af málavöxtum eins og þeim hefur 

verið lýst hér að framan má í fyrsta lagi ráða að A vissi ekki af því að úrskurðarnefndin hafði 

aflað umræddra upplýsinga og því eðlilega ekki hvert efni þeirra var, í öðru lagi að 

umræddar upplýsingar voru A í óhag og í þriðja lagi að um var að ræða upplýsingar sem lutu 

beinlínis að húsnæðisaðstæðum A og höfðu því veruleg og afgerandi áhrif á niðurstöðu 

málsins, enda hlýtur spurningin um það hvort einstaklingur fullnægi þeim skilyrðum er fram 

koma í 9. gr. laga nr. 118/1993 fyrir greiðslu heimilisuppbótar beinlínis að byggja á mati á 

slíkum aðstæðum.“ 

Var það niðurstaða umboðsmanns að málsmeðferð nefndarinnar hafi að þessu leyti ekki 

samrýmist 13. gr. stjórnsýslulaga þar sem nefndinni hafi borið að kynna A þær upplýsingar 
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sem hún hafði áður aflað hjá Hjálpræðishernum, gilti þá engu þótt A hafði áður tjáð sig um 

heimilisaðstæður sínar hjá Hjálpræðishernum. Verður að telja að gerðar séu nokkuð 

strangar kröfur til þess að kærustjórnvöld kynni aðila máls þær upplýsingar sem aflað er á 

kærustigi og veiti honum færi á að tjá sig um þær. 

6.3.3.3 Var andmælaréttar gætt á lægra stjórnsýslustigi? 

Þá felst það í hlutverki kærustjórnvalds að endurskoða hvort málsmeðferð lægra setta 

stjórnvaldsins hafi verið í samræmi við lög, þ. á m. hvort andmælaréttar hafi verið gætt, 

sbr. 13. gr. stjórnsýslulaga, og ef sérreglna nýtur við um andmælarétt aðila nær 

endurskoðunin jafnframt til þess hvort þeirra hafi verið gætt. Hafa verður í huga að 

andmælareglan tilheyrir flokki svokallaðra öryggisreglna enda er megintilgangur hennar 

að tryggja að ákvörðun byggi á efnislega réttum forsendum
255

 og því hefur brot á 

andmælarétti aðila máls verulega þýðingu fyrir gildi ákvörðunar.  

 Við mat á því hvort málsmeðferðarreglna hafi verið gætt með fullnægjandi hætti þarf 

kærustjórnvaldið að leggja mat á þau gögn sem liggja fyrir í málinu en oft veita þau 

vísbendingar um hvort andmælaréttar hafi verið fyllilega gætt. Beri gögn og skjöl málsins 

ekki með sér hvort eða hvernig reglum stjórnsýslulaganna hafi verið fullnægt ber 

kærustjórnvaldinu rík skylda til að leggja mat á slík gögn og eftir atvikum bregðast við 

með þeim hætti sem það telur réttast, sbr. t.d. UA 17. desember 2003 (3787/2003). Sem 

dæmi um slíkt mat má nefna eftirfarandi úrskurð: 

ÚAV 5. júlí 2013 (104/2012) A kærði þá ákvörðun Vinnumálastofnun að stöðva greiðslur 

atvinnuleysisbóta til hans með vísan til 60. gr. LAT þar sem í ljós hafi komið að hann hafi 

starfað sem leigubílstjóri samhliða því að þiggja atvinnuleysisbætur. Fram kom að stofnunin 

hafði sent A bréf þar sem honum var tilkynnt um framangreint og honum veittur kostur á að 

koma að athugasemdum. Upplýst var að bréfið var endursent stofnuninni en ákvörðunin 

engu að síður tekin. Í ljósi framangreinds taldi nefndin að andmælaregla stjórnsýsluréttarins, 

sbr. 13. gr. stjórnsýslulaga hafi verið brotin gagnvart A auk þess sem ekki varð séð að 

ákvörðunin hefði verið tilkynnt með fullnægjandi hætti, sbr. 1. mgr. 20. gr. stjórnsýslulaga. 

Var það niðurstaða nefndarinnar að annmarkarnir á málsmeðferð væru þess eðlis að nefndin 

gæti ekki lokið málinu með efnislegri niðurstöðu. Var hin kærða ákvörðun þ.a.l. ómerkt og 

vísað til nýrrar meðferðar. 

Svipað mál var upp á teningnum í máli ÚAV 26. nóvember 2013 (47/2013) er varðaði 

innheimtukröfu Vinnumálastofnunar vegna ofgreiddra atvinnuleysisbóta til a vegna 

tiltekins tímabils. Í niðurstöðum nefndarinnar kom fram að ekki yrði af gögnum málsins 

ráðið að kæranda hafi verið tilkynnt um að mál hans væri til meðferðar og ekki yrði séð að 
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hann hafi haft vitneskju um kröfuna fyrr en honum barst innheimtubréf og því hafi 

andmælaréttur hennar verið brotin. 

6.4 Leiðbeiningarskylda og framsending máls 

Í íslenskum stjórnsýslurétti er almennt gengið út frá því að beina skuli stjórnsýslukæru til 

þess stjórnvalds sem fer með úrskurðarvald í viðkomandi máli.
256

 Þannig skal sá sem fellir 

sig til að mynda ekki við ákvörðun tryggingastofnunar beina erindi þess efnis í formi kæru 

til úrskurðarnefndar almannatrygginga. Af leiðbeiningarskyldu stjórnvalda leiðir einnig að 

ef kæru af framagreindu tilefni er beint að tryggingastofnun sem tekið hefur ákvöðun á 

lægra stigi að þá ber tryggingastofnun að áframsenda erindið til úrskurðarnefndar 

almannatrygginga, sbr. 2. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga. Það sama gildir um erindi sem aðili 

beinir til ráðuneytis eða annars stjórnvalds á meðan mál er til meðferðar hjá 

úrskurðarnefnd. Þó má ekki túlka leiðbeiningarskylduna og skylduna til að framsenda mál 

skv. 2. mgr. 7. gr. stjórnsýslulaga með svo fortakslausum hætti að úrskurðarnefnd beri í 

öllum tilvikum að framsenda erindi er ekki varðar málefni er undir valdsvið hennar heyrir. 

Ef úrskurðarnefnd berst almennt erindi er varðar álitamál sem ekki heyrir undir valdsvið 

hennar kann að vera eðlilegt að nefndin bregðist við fyrirspurninni með því að svara henni 

efnislega án þess að áframsenda á það stjórnvalds sem með málaflokkinn fer og lengja þar 

með biðtíma aðilans, UA 31. ágúst 2001 (3179/2001). 

6.5 Form og efni úrskurða 

6.5.1 Um rökstuðning úrskurða 

Um rökstuðning stjórnvaldsákvarðana er fjallað í 21. gr. stjórnsýslulaga og er sérstaklega 

mælt fyrir um rökstuðning úrskurða í kærumálum í 4. mgr. ákvæðisins. Samkvæmt 

ákvæðinu hvílir fortakslaus skylda á kærustjórnvöldum að úrskurði skuli ætíð fylgja 

rökstuðningur og gildir þá einu hvert efni úrskurðarins er, t.d. hvort teknar hafi verið til 

greina kröfur og málsástæður aðila að öllu leyti.
257

 Ákvæðið felur því í sér undantekningu 

frá meginreglunni um eftirfarandi rökstuðning, sbr. 1. - 3. mgr. 21. gr. stjórnsýslulaga. Að 

baki reglum um rökstuðning búa sjónarmið um réttaröryggi og traust almennings á 

stjórnsýslunni enda er einn tilgangur rökstuðnings sá að stuðla að því að ákvarðanir í 

stjórnsýslunni verði réttar
258

 og væntanlega að borgarinn fái skilið réttarstöðu sína.  

Fram kemur í athugasemdum frumvarps þess er varð að stjórnsýslulögum, m.a. í 

almennum athugasemdum við V. kafla laganna og 31. gr., að almennt sé gengið út frá því 
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að rökstuðningur úrskurða í kærumálum skuli vandaðri en á fyrsta stjórnsýslustigi. Nefnd 

er sú ástæða að rökstuðningur kærustjórnvalda hafi veigamikla þýðingu fyrir þau 

stjórnvöld sem lægra sett eru þar sem af honum verður ráðið hvaða sjónarmið úrskurður 

byggir á. Þá er jafnframt til þess vísað að eðlilegt sé að meiri kröfur séu gerðar til 

rökstuðnings kærustjórnvalda þar sem almennt séu meiri kröfur gerðar til réttaröryggis á 

kærustigi.
259

 

6.5.2 Hvað þarf að koma fram í úrskurði? 

Í 31. gr. stjórnsýslulaga er fjallað um form og efni úrskurða í kærumálum en þar er kemur 

fram að úrskurður skuli ávallt skriflegur auk þess sem áréttað er í 4. tölul. ákvæðisins að 

úrskurði skuli fylgja rökstuðningur og skuli hann fullnægja ákvæði 22. gr. ssl. Auk 

rökstuðnings skal í úrskurði koma skýrt fram kröfur aðila, sbr. 1. tölul., efni það sem til 

úrlausnar er, þar á meðal hin kærða ákvörðun, sbr. 2. tölul., stutt yfirlit yfir málsatvik og 

ágreiningsefni málsins, sbr. 3. tölul. og að lokum skal draga saman aðalniðurstöðurn í 

sérstakt úrskurðarorð. Í UA 7. júní 2004 (4030/2004) fjallaði umboðsmaður um þær kröfur 

sem gerðar eru til úrskurða í kærumálum en þar sagði m.a. eftirfarandi: 

Samkvæmt 4. tölul. 31. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, sbr. 1. mgr. 22. gr. sömu laga, ber 

stjórnvaldi á kærustigi að gera með fullnægjandi hætti grein fyrir þeim meginsjónarmiðum 

sem ráðandi eru við mat á réttarstöðu aðila máls. Stjórnvöldum á kærustigi er almennt ekki 

skylt að taka sérhverja málsástæðu sem aðili hefur fært fram til rökstuddrar úrlausnar í 

úrskurði. Á hinn bóginn myndi kærurétturinn vart getað þjónað tilgangi sínum ef ekki yrði 

lagt til grundvallar að í úrskurðarskyldu stjórnvalds á kærustigi fælist sú skylda að taka með 

rökstuddum hætti afstöðu til þeirra meginmálsástæðna sem aðilar byggja á og hafa þýðingu 

fyrir úrlausn málsins. Verður stjórnvald á kærustigi þá eftir atvikum að fjalla efnislega um 

þau gögn og upplýsingar sem fyrir liggja og varða þær málsástæður sem kærandi hefur byggt 

á. 

Þó að stjórnvöldum beri ekki skylda til að tiltaka hverja einustu málsástæðu sem borin 

er fram í stjórnsýslumáli er nauðsynlegt að kærustjórnvald taki afstöðu til mikilvægra 

málsástæðna í rökstuðningi ekki síst þeirra sem ráðandi hafa verið í málflutning kæranda
260

 

er þessi krafa nátengd rannsóknarreglunni. Ef kærustjórnvald tekur ekki afstöðu til slíkra 

atriða í rökstuðningi er erfitt fyrir aðila máls að í fyrsta lagi skilja á hverju niðurstaðan 

grundvallaðist og í öðru lagi treysta því að tekin hafi verið afstaða til svo mikilvægrar 

málsástæðu og hún rannsökuð. Að auki hefur það mikla þýðingu fyrir jafnfræði og 

samræmi í stjórnsýslunni að úrskurðir séu að þessu leytinu skýrir svo að starfsmenn þeir 
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sem starfa við stjórnsýslu geti af þeim glögglega ráðið á hvaða grundvelli sambærilegar 

eldri ákvarðanir hafa verið teknar.
261

  

6.6 Viðbrögð við annmörkum á málsmeðferð 

Framangreind umfjöllun um málsmeðferð á kærustigi er ekki tæmandi en látið var við sitja 

að fjalla um sjónarmið sem leiða af rannsóknarreglunni, andmælareglunni og 

rökstuðningsreglunni enda gætir tiltekinna sérsjónarmiða við beitingu þeirra á kærustigi. 

Eins og áður hefur verið vikið að ber úrskurðarnefndum að gæta að málsmeðferðarreglum 

stjórnsýslulaganna og jafnframt taka afstöðu til þess hvort málsmeðferð lægra settra 

stjórnvalda sé haldin annmörkum. Reynist svo vera kann nefndinni að vera rétt að vísa 

málinu til nýrrar meðferðar hjá hinu lægra setta stjórnvaldi, en nánar verður vikið að því 

álitaefni í kafla 7. Af athugun á úrskurðum þeirra úrskurða sem hér eru til umfjöllunar 

virðist algengast að máli sé vísað til nýrrar meðferðar þegar málsmeðferð er haldin 

verulegum annmarka og er þá oftast um það að ræða að svokallaðra öryggisreglna hafi 

ekki verð gætt með fullnægjandi hætti. Þegar hins vegar kemur að því að fjalla um brot á 

öðrum málsmeðferðarreglum virðast nefndirnar hafa ólíka sýn á hlutverk sitt, a.m.k. af 

úrlausnum þeirra að dæma. Þess ber að geta að af stjórnunar- og eftirlitshlutverki 

úrskurðarnefnda sem kærustjórnvalda á æðra stigi leiðir að þrátt fyrir 

málsmeðferðarannmarki teljist ekki verulegur og gefi af þeim sökum ekki tilefni til að 

ógilda eða heimvísa ákvörðun, þá ber slíkum kærustjórnvöldum engu að síður skylda til að 

átelja þá annmarka sem málsmeðferðin er haldin og beina því til lægra setta stjórnvaldsins 

að haga framkvæmd sinni framvegis í samræmi við athugasemdir nefndarinnar.
262

  

Af athugun á úrskurðum ÚAV og ÚRAL verður ekki annað ráðið en að nefndirnar beiti 

þeim stjórnunarúrræðum sparlega, en ekki virðist algengt að í úrskurðum þeirra sé að finna 

aðfinnslur við málsmeðferð þeirra stjórnvalda sem tóku hina kærðu ákvörðun. Hjá 

nefndunum er helst fundið að því að leiðbeiningarskyldu hafi ekki verið gætt, sbr. t.d. ÚAV 

1. apríl 2009 (28/2008) þar sem nefndin taldi Vinnumálastofnun ekki hafa sýnt fram á að 

leiðbeiningarskyldu hafi verið gætt gagnvart kæranda. Öðru máli gegnir um ÚFÉL, en af 

þeim úrskurðum sem athugunin beindist að virðist nefndin í fjölda tilfella átelja tiltekin 

atriði í málsmeðferð sveitarfélaganna, jafnvel þó nefndin telji annmarkana ekki þess efnis 

að ógilda eigi ákvörðun og virðast aðfinnslur nefndarinnar almennt ítarlegri en hinna 

tveggja. Er þar oft um að ræða athugasemdir við efni rökstuðnings,
263

 að ákvörðun hafi 
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ekki verið birt með fullnægjandi hætti eða ákvörðun ekki í samræmi við meginreglu 

stjórnsýsluréttarins um að stjórnvaldsákvarðanir skuli vera efnislega skýrar og ákveðnar,
264

 

eða að leiðbeiningarskyldu sveitarfélags hafi ekki verið gætt með fullnægjandi hætti t.d. 

um kæruheimild.
265

 Þá hefur nefndin einnig fundið að því að 1. mgr. 27. gr. upplýsingalaga 

um skráningu upplýsinga hafi ekki verið fullnægt þegar umsókn aðila hefur ekki verið 

haldið til haga hjá sveitarfélagi.
266

 Loks má nefna að athugasemdir nefndarinnar lúta oft að 

því að sveitarfélög hafi ekki sinnt þeirri skyldu sinni að afhenda nefndinni öll gögn 

málsins.
267

 

7. Niðurstaða úrskurðarnefnda 

7.1 Almennt 

Þegar úrskurðarnefnd hefur fengið kæru til afgreiðslu og tekið hana til efnislegrar 

meðferðar þarf nefndin að taka afstöðu til þess hver endanleg niðurstaða í úrskurðarorði 

verður. Ef öllum formskilyrðum er fullnægt þarf úrskurðarnefndin því að taka afstöðu til 

þess hvort rétt sé að staðfesta ákvörðun, breyta henni eða taka nýja ákvörðun eða ómerkja 

ákvörðun og heimvísa málinu með því að leggja fyrir lægra setta stjórnvaldið að taka nýja 

ákvörðun og eftir atvikum ógilda hana í heild eða að hluta.
268

 Ekki verður talið að 

úrskurðarnefnd hafi frjálst val um það hver endanleg niðurstaða verður, t.d. getur 

úrskurðarnefnd ekki ógilt ákvörðun nema fyrir liggi að skilyrðum ógildingar sé fullnægt og 

við þær aðstæður kann beinlínis að hvíla skylda á nefndinni að ógilda ákvörðun. Þá kunna 

hendur nefndar að vera bundnar af öðrum ástæðum, sem dæmi má nefna þá tilhneigingu 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála að heimvísa málum fremur en að taka 

nýja ákvörðun með vísan til stjórnarskrárbundinnar sjálfstjórnar sveitarfélaganna. Þá kunna 

lög að binda hendur úrskurðaraðila með þeim hætti að lögfesta með hvaða hætti 

úrskurðarnefnd getur brugðist við.
269

 Í þessum kafla verða valkostir þeir er standa 

úrskurðaraðnefnd brotnir til mergjar og þær takmarkanir sem val þeirra sætir. 

7.2 Frávísun máls 

7.2.1 Almennt 

Til að úrskurðarnefnd geti tekið stjórnsýslukæru til efnismeðferðar þarf fyrst að ganga úr 

skugga um hvort formskilyrðum sé fullnægt. Hér þarf að huga að því í fyrsta lagi hvort um 
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kæranlega ákvörðun sé að ræða sem jafnframt er borin fram af bærum aðila. Þá þarf að 

kanna hvort kæran hafi borist innan kærufrests og eftir atvikum hvort kæra sem berst of 

seint kunni þrátt fyrir það að vera tæk til meðferðar á grundvelli 28. gr. stjórnsýslulaga. 

Kærustjórnvaldi ber að leggja sjálfstætt mat á framangreint óháð því hver niðurstaða hins 

lægra setta stjórnvalds er.
270

 Þegar ljóst er að formskilyrðum stjórnsýslukæru er ekki 

fullnægt ber kærustjórnvaldi að vísa málinu frá ex officio.
271

 Í því felst að kæran er ekki 

tekin til efnislegrar meðferðar.
272

 Hins vegar þarf að hafa í huga að oft er kærusjórnvaldi 

ekki stætt á því að vísa máli frá rakleiðis. Er það þá einna helst í þeim tilvikum þegar efni 

kæru er ábótavant eða ekki ljóst hvað í henni felst. Við þær aðstæður ber kærustjórnvaldi 

með vísan til 7. gr. og 10. gr. stjórnsýslulaga að veita aðilanum færi á að bæta úr 

annmarkanum.
273

 Frávísun máls er stjórnvaldsákvörðun af þeim sökum ber við töku slíkrar 

ákvörðunar að gæta sömu málsmeðferðarreglna og endranær við töku stjórnvaldsákvarðana 

auk þess sem sömu sjónarmið um vandaðri meðferð kærumála gilda fullum fetum. Það er 

þó óhjákvæmilegt að úrskurðir í frávísunarmálum eru almennt styttri og einfaldari en 

almennt á við þegar mál er tekið til efnislegrar meðferðar enda getur úrskurðaraðili vísað 

frá máli komi í ljós að tiltekið kæruskilyrði sé ekki fullnægt og koma þannig önnur atriði 

ekki til skoðunar. Ákvörðun um frávísun ber jafnframt að taka í úrskurðarformi, sbr. 31. gr. 

stjórnsýslulaga, vera skrifleg og tiltaka þau atriði sem greinir í 1.-5. tölul. 31 gr. 

stjórnsýslulaga sem áður hefur verið vikið að. Ákvörðun um frávísun stendur því ekki í 

vegi að aðili leggi fram kæru á nýjan leik að því gefnu að hann uppfylli þá formskilyrði 

kæru.
274

 

Umfjöllun um framangreint verður skipt niður í þrjá þætti. Í fyrsta lagi verður fjallað 

um hvaða ákvarðanir teljast kæranlegar og mun ég í þeirri umfjöllun fjalla um ýmis 

álitaefni sem reynt hefur á í framkvæmd. Í öðru lagi verða álitaefni í tengslum við aðild 

krufin og þær kröfur sem almennt eru gerðar í þeim efnum. Í þriðja lagi verður vikið að 

þeim tilvikum þegar kæra berst að liðnum kærufresti og skyldu úrskurðarnefnda til að vísa 

frá kæru við þær aðstæður eða eftir atvikum taka hana til meðferðar séu skilyrði til þess 

samkvæmt lögum. Í þessari umfjöllun er þó eingögnu ætlunin að varpa ljósi á framkvæmd 

úrskurðarnefndanna og vísast til almennrar umfjöllunar um aðild og hvaða ákvarðanir 

teljast kæranlegar í kafla 4. 
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7.2.2 Kæranleg ákvörðun 

Áður hefur því verið lýst, nánar tiltekið í kafla 4.3 að úrskurðarvald þeirra úrskurðarnefnda 

sem hér eru til umfjöllunar eru að meginstefnu bundnar við svokallaðar 

stjórnvaldsákvarðanir. sbr. 1. mgr. 26. gr. stjórnsýslulaga. Liggi ekki fyrir endanleg 

ákvörðun lægra setts stjórnvalds er þannig ekki um að ræða kæranlega ákvörðun.
275

 Af því 

leiðir að berist úrskurðarnefnd kæra á meðan mál er enn til meðferðar hjá lægra settu 

stjórnvaldi ber úrskurðarnefndinni að vísa henni frá, sbr. t.d. ÚAV 5. júlí 2013 

(100/2012).
276

 Þá ber úrskurðarnefnd að sama skapi að vísa frá máli þegar fyrir liggur að 

mál hefur enn ekki komið til afgreiðslu lægra setta stjórnvaldsins, sbr. t.d. ÚAV 25. janúar 

2013 (8/2012) Þar sem A hafði ekki lagt fram nýja umsókn um atvinnuleysisbætur í kjölfar þess að 

hann lauk þátttöku sinni í átakinu Nám er vinnandi vegur.  Taldi úrskurðarnefndin ljóst að 

Vinnumálastofnun hefði ekki tekið kæranlega ákvörðun í skilningi 2. mgr. 11. gr. LAT og var máli 

hans því vísað frá.   

Forsenda þess að fyrir hendi sé endurskoðun æðra setts stjórnvalds er að sjálfsögðu sú 

að fyrir liggi endanleg ákvörðun lægra setts stjórnvalds sem jafnframt er í kærusambandi 

við hið æðra setta stjórnvald. Það kunna því að vera fyrir hendi þær aðstæður að 

kærustjórnvaldi sé rétt að vísa kæru frá þar sem ekki liggur fyrir endanleg ákvörðun lægra 

setts stjórnvalds eða í þeim tilvikum þegar gert er ráð fyrir að kærustigin séu fleiri en 

eitt.
277

 Þegar í lögum er gert ráð fyrir möguleika á málskoti eftir að lægra sett stjórnvald 

hefur tekið ákvörðun er málsaðila að meginstefnu ekki fært að sniðganga kærustig og fara 

rakleiðis í það þriðja. Slík aðstaða var uppi í máli UA 28. janúar 2013 (7269/2012) sem 

lokið var með bréfi.
278

 Á slík álitaefni hefur stundum reynt hjá kærustjórnvöldum á 

velferðarsviðinu og má sem dæmi nefna eftirfarandi úrskurð: 

ÚFÉL 28. október 2010 (5/2010)
279

 er laut meðal annars að því að afgreiðslufundur 

fjölskyldu- og félagsþjónustu Reykjanesbæjar synjaði A um fjárhagsaðstoð. Í kjölfarið skaut 
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nefndarinnar þess efnis að staðfesta ákvörðun velferðar- og skólasviðs Álftaness um upphæð húsaleigubóta skv. 
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A málinu til úrskurðarnefndarinnar sem vísaði málinu frá með vísan til þess að A hafi ekki 

tæmt kæruleiðir innan sveitarfélagsins. Í úrskurðinum segir m.a: „Samkvæmt 1. mgr. 63. gr. 

laga um félagsþjónustu sveitarfélaga getur málsaðili skotið ákvörðun félagsmálanefndar til 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála. Þar sem kærandi hefur ekki tæmt 

kæruleiðir hjá viðkomandi sveitarfélagi er kæru vegna ákvörðunar vísað frá nefndinni.“ 

 

Telja verður það vafa undirorpið hvort nefndinni hafi við þessar aðstæður verið rétt að 

vísa málinu frá, þá sérstaklega með vísan til þess að í málinu lá fyrir að engar leiðbeiningar 

um heimild til málskots til áfrýjunarnefndarinnar fylgdu synjuninni og var það jafnframt 

átalið af nefndinni. Verður að telja með vísan til úrskurðarskyldu nefndarinnar og þeirra 

réttaröryggissjónarmiða sem búa að baki kæruréttinum að nefndinni hafi við þessar 

aðstæður borið að taka málið til efnislegrar meðferðar að þessu leyti. Að auki er það 

áréttað að sveitarfélög starfa á einu stjórnsýslustigi og má ætla að þegar lögum samkvæmt 

sveitarstjórn felur einstökum starfsmönnum, sbr. 10. gr. fþjl., sé hugmyndin sú að auka 

skilvirkni og verkaskiptingu innan sveitarfélagsins. Þó það þjóni vissulega hagsmunum 

beggja ef leiðrétting á hugsanlega rangri ákvörðun liggur fyrir áður en að til þess kemur að 

leita þurfi til eftirlitsaðila á æðra stjórnsýslustigi þá má engu að síður ætla að ef 

einstaklingur kýs að beina slíkri ákvörðun rakleiðis til úrskurðarnefndar beri nefndinni að 

úrskurða og ekki síst í þeim tilvikum þegar hann hefur ekki verið upplýstur um þann 

möguleika að leita eftir endurskoðun annars aðila innan sveitarfélagsins. Hér verður að 

telja að í það minnsta beri að varast að vísa málum fortakslaust frá við þessar aðstæður. 

Við mat á því hvort um kæranlega ákvörðun er að ræða í þessu samhengi beri fremur að 

meta hina kærðu ákvörðun og taka afstöðu til þess hvort telja megi að með henni liggi fyrir 

skýr afstaða lægra setts stjórnvalds sem bundið hefur enda á tiltekið stjórnsýslumál og að 

auki verið birt fyrir aðilanum. 

7.2.3 Kæra berst að liðnum kærufresti 

Eitt þeirra atriða sem úrskurðanefnd þarf að huga að að eigin frumkvæði þegar henni berst 

kæra er að kanna hvort kæran hafi borist innan kærufrest. Í 27. gr. stjórnsýslulaga er mælt 

fyrir um hinn almenna þriggja mánaða kærufrest. Af niðurlagi 1. mgr. 27. gr. leiðir að sé 

mælt á annan veg í lögum þoki almenni fresturinn fyrir sérákvæðum annarra laga. Í 

sérlögum er stundum kveðið á um styttri kærufrest en gengið er út frá því að slíka fresti sé 

                                                                                                                                                         
Tryggingastofnun A til tekna. Þá tók úrskurðarnefndin fram að kæran hefði ranglega verið tekin til meðferðar af 

nefndinni enda hefði A ekki beint kærunni fyrst undir félagsmálanefnd Álftaness og því hefði ekki verið um að 

ræða kæranlega ákvörðun. Niðurstaða nefndarinnar var sú að fella úr gildi úrskurð nr. 16/2011 og leggja fyrir 

fjölskyldunefnd Garðabæjar að taka mál A til nýrrar meðferðar m.t.t. athugasemda í úrskurðinum. Í þessu máli er 

atvikum öðruvísi farið að því leytinu að ekki liggur annað fyrir en að A hafi verið leiðbeint um kæruleið til 

félagsmálanefndar Álftaness.  
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einungis kveðið sé brýn nauðsyn þar á.
280

 Í fþjl., ATL og LAT þarf kæra að berast 

viðkomandi úrskurðarnefnd innan þriggja mánaða. Í fþjl. var upphaflega mælt fyrir um 

fjögurra vikna kærufrest sem líklegast skýrist af því að lögin voru sett fyrir gildistöku laga 

nr. 37/1993. Með lögum nr. 152/2010, um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni 

fatlaðra, með síðari breytingum, var kærufrestur 1. mgr. 63. gr. laga nr. 40/1991 lengdur í 

þrjá mánuði til samræmis við almenna frestinn. Breytingin kom inn í frumvarpið í kjölfar 

nefndarálits félags- og tryggingarmálanefndar þar sem meðal annars var vísað til þess að 

frávik frá hinum almenna þriggja mánaða kærufresti þyrftu að styðjast við brýna nauðsyn. 

Þá áréttaði nefndin í áliti sínu mikilvægi þess að kærufrestir séu nægilega rúmir „til að gefa 

einstaklingum færi á að kynna sér rétt sinn og taka upplýsta ákvörðun um kæru.“
281

 Rökin 

fyrir því að kveðið er á um sérstakan kærufrest eru einkum þau eftir því sem lengra er liðið 

frá því hin kærða ákvörðun var tekin því erfiðara er að upplýsa atvik máls. 

 Við mat á því hvenær kærufresturinn hefst er almennt við það miðað að hann hefjist 

þegar aðila hefur verið birt stjórnvaldsákvörðunin með lögbundnum hætti og hafi ákvörðun 

verið birt skriflega hefst fresturinn þegar ákvörðunin er komin „til“ aðila,
282

 sbr. 2. mgr. 

20. gr. stjórnsýslulaga. Þá er almennt út frá því gengið að stjórnvöld beri áhættuna af því ef 

sending bréfa misferst sem veldur því að bréf berst ekki málsaðila.
283

 Í 3. mgr. 27. gr. 

stjórnsýslulaga kemur fram að óski aðili eftir rökstuðningi hefjist kærufrestur ekki fyrr en 

að honum fengnum. Þá rofnar kærufresturinn við það að aðili fari fram á endurupptöku 

máls innan kærufrests.  

 Þar sem réttaráhrif stjórnvaldsákvörðunar er almennt bundin við birtingu hennar verða 

stjórnvöld eins og fyrr segir að bera hallann af ófullnægjandi birtingu. Hægt er að hugsa sér 

tilvik þar sem lægra sett stjórnvald hefur alfarið látið fyrir fara að tilkynna aðila ákvörðun 

með tilheyrandi leiðbeiningum um kæruleiðir og fresti. Við slíkar aðstæður verður að telja 

að kærustjórnvaldi beri að taka kæruna til meðferðar þrátt fyrir að hún berist utan 

lögbundins kærufrests og jafnvel utan ársfrestsins, enda hefur þá engin birting farið fram 
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með tilheyrandi réttaráhrifum. Hefur umboðsmaður Alþingis staðfest þann skilning, sbr. 

UA 23. janúar 2012 (6345/2011).
284

 

 Um réttaráhrif þess þegar úrskurðarnefnd berst kæra utan frests er fjallað í 28. gr. 

stjórnsýslulaga. Þar kemur fram að berist kæra að liðnum kærufresti beri að vísa henni frá 

nema að fyrir hendi séu aðstæður er greinir í 1. eða 2. tölul. ákvæðisins, sem hafa að 

geyma almennar undantekningar sem gilda einnig um tilvik þegar kæra berst að liðnum 

kærufresti sem mælt er fyrir um í sérlögum.
285

 Er annars vegar um að ræða tilvik þar sem 

afsakanlegt verður talið að kæran hafi ekki borist fyrr, sbr. 1. tölul. ákvæðisins og hins 

vegar ef veigamiklar ástæður mæla með því að kæran verði tekin til meðferðar, sbr. 2. 

tölulið. Í álitum sínum hefur umboðsmaður Alþingis lagt á það ríka áherslu að hið æðra 

setta stjórnvaldinu beri að meta hvort rétt sé að taka kæru til meðferðar jafnvel þótt 

kærufresturinn sé liðinn, sbr. t.d. UA 17. júlí 2012 (6433/2011). Í því sambandi er 

mikilvægt er árétta að ákvæðið gerir ráð fyrir skyldubundnu mati stjórnvalda á því hvort 

þær aðstæður sem lýst er í 1. og 2. tölul. 28. gr. séu fyrir hendi. 

7.2.3.1 Afsakanlegt að kæra berist að liðnum fresti 

Eins og að framan greinir geta ákveðnar aðstæður eða atvik orðið til þess að stjórnvaldi ber 

að taka kæru til meðferðar þrátt fyrir að kærufresturinn sé liðinn. Eitt þeirra atriða er ef að 

það verður talið afsakanlegt að kæra hafi borist að liðnum kærufresti, sbr. 1. tölul. 28. gr. 

stjórnsýslulaga. Kann slíkt að eiga við í tilvikum þegar stjórnvöldum verða á mistök með 

einum eða öðrum hætti. Hægt er að hugsa sér tilvik þar sem leiðbeiningum um 

kæruheimild eða kærufrest hefur ýmist verið ábótavant, þær rangar eða þær beinlínis 

vantað. Í ÚAV 29. október 2013 (23/2013) taldi nefndin að taka bæri kæru A til efnislegrar 

meðferðar þrátt fyrir að hún hefði borist utan hins lögbundna þriggja mánaða kærustfrest 

skv. 1. mgr. 12. gr. LAT þar sem hinni kærðu ákvörðun Vinnumálastofnunar hafði ekki 

fylgt leiðbeiningar um kæruleið til nefndarinnar né upplýsingar um kærufrest. Það sama á 

við í þeim tilvikum þegar rökstuðning ýmist vantar eða er ófullnægjandi
286

 enda er 

tilgangurinn með því að veita rökstuðnuning sá að varpa skýrara ljósi á grundvöll 

ákvörðunarinnar og er þar með forsenda þess að borgarinn geti tekið afstöðu til þess hvort 

hann komi til með að una ákvörðuninni eða óska endurskoðunar með einum eða öðrum 
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hætti.
287

 Hvað varðar alvarlegri mistök stjórnvalda en þau sem að ofan greinir, t.d. þau 

tilvik þegar stjórnvald hefur alfarið látið undir höfuð leggjast að tilkynna aðila um lyktir 

máls verður að telja að hugsanlegt sé að hinn fortakslausi ársfrestur geti ekki átt við í öllum 

tilvikum. Hér skiptir máli að líta til þess hvernig málið horfir við aðila málsins. Ef ljóst 

þykir að aðila máls var aldrei tilkynnt um að máli hans væri lokið og hvers efnis málalyktir 

urðu þá veit viðkomandi ekki betur en að mál hans sé enn til meðferðar hjá viðkomandi 

stjórnvaldi. Vissulega er þessu takmörk sett og telja verður að líta verði til eðlis 

ákvörðunarinnar og aðstæðna að öðru leyti. 

7.2.3.2 Veigamiklar ástæður 

Samkvæmt 2. tölul. 28. gr. stjórnsýslulaga ber stjórnvaldi að taka kæru sem berst að 

liðnum kærufresti til meðferðar ef „veigamiklar ástæður“ mæla með því. Hér er t.d. átt við 

tilvik þegar fyrir liggur að stjórnvald hefur tekið ákvörðun á röngum lagagrundvelli eða ef 

að um er að ræða mál sem kunna að hafa þýðingarmikið fordæmisgildi.
288

 Við túlkun á 

skilyrðum 1. og 2. tölul. skiptir máli hvort aðilar eru fleiri en einn sé það svo þarf auðvitað 

að taka tillit til hagsmuna annarra sem aðild eiga að málinu og verður kæra aðeins tekin til 

meðferðar við þær aðstæður í undantekningartilvikum.
289

 Þá ber að líta til þess hversu 

„veigamiklir hagsmunir“ eru í húfi fyrir kærandann. Þegar aðili sækir um einhvers konar 

aðstoð af félagslegum meiði hvort heldur sem er á grundvelli FLA, ATL eða LAT er hann 

undantekningarlaust eini aðilinn að slíku máli. Þarf því að beina sjónum að hagsmunum 

hans og því að almennt er um að ræða greiðslur úr opinberum sjóðum sem borgunum eru 

tryggðar á grundvelli 76. gr. 

UA 17. júlí 2012 (6433/2011) Í álitinu tók umboðsmaður til athugunar hvort úrskurðarnefnd 

atvinnuleysistrygginga og vinnumarkaðsaðgerða hafi með réttum hætti tekið afstöðu til þess 

hvort skilyrðum 2. tölul. 28. gr. stjórnsýslulaga hafi verið fullnægt. Málavextir voru þeir að 

A, sem stundaði nám á háskólastigi en átti einungis 10 ECTS einingar eftir, hafði sótt um 

atvinnuleysisbætur hjá Vinnumálastofnun sem hafnaði umsókn hennar með vísan til þess að 

hún væri í námi og teldist af þeim sökum ekki tryggð samkvæmt 

atvinnuleysistryggingalöggjöfinni. Umboðmaður benti á að í 2. mgr. 52. gr. laga nr. 54/2006 

væri gert ráð fyrir undantekningu frá meginreglunni um að einstaklingur í námi sé ekki 

tryggður samkvæmt lögunum en samkvæmt ákvæðinu telst sá sem uppfyllir almenn skilyrði 

atvinnuleysistrygginga tryggður samkvæmt lögunum ef hann stundar nám á háskólastigi sem 

nemur allt að 10 ECTS einingum. Í málinu lá fyrir að A hafði byggt umsókn sína hjá 

Vinnumálastofnun á því að hún væri aðeins skráð í 10 ECTS einingar á umræddri önn hins 

vegar var í ákvörðun Vinnumálastofnunar ekki vikið að því hvernig aðstæður A kynnu að 

falla undir framangreinda undantekningarheimild í 2. mgr. 52. gr. laganna. Af þeim sökum 

taldi umboðsmaður úrskurðarnefndina ekki geta gengið út frá því að ákvörðun 

stofnunarinnar hafi verið tekin á réttum lagagrundvelli. Var það niðurstaða umboðsmanns að 
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fyrir hendi hefðu verið svo veigamiklar ástæður sem mæltu með því að kæran yrði tekin til 

meðferðar með vísan til 2. tölul. 28. gr. stjórnsýslulaga. Í áliti sínu vísaði umboðsmaður 

einnig til þess að þau réttindi sem atvinnuleysistryggingalöggjöfinni væri ætlað að tryggja 

væru reglur sem Alþingi hefði sett í því skyni að fullnægja ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar. 

Með vísan til eðlis þeirra réttinda sem lögum nr. 54/2006 væri ætlað að tryggja bæri 

stjórnvöldum öðru fremur að gæta þess að leysa úr málum á réttum lagagrundvelli. 

Í framangreindu áliti leggur umboðsmaður á það áherslu að réttindi þau sem 

atvinnuleysistryggingalöggjöfinni er ætlað að tryggja séu bundin í 76. gr. stjórnarskrárinnar 

og af þeim sökum sé sérstaklega brýnt að stjórnvöld leysi úr málum einstaklinga á réttum 

lagagrundvelli og þar með þoki sjónarmið þau sem kunni að standa því í vegi að kæra sé 

tekin til meðferðar að liðnum kærufresti fyrir veigamiklum hagsmunum borgarans af því 

að njóta þeirra réttinda sem honum eru fengin lögum samkvæmt. 

7.3 Efnisleg meðferð 

7.3.1 Inngangur 

Eins og áður hefur verið vikið að felur stjórnsýslukæra ekki einvörðungu í sér rétt 

borgarans til að fá úr máli hans skorið á minnst tveimur stjórnsýslustigum heldur felur hún 

einnig í sér skyldu kærustjórnvaldsins til að úrskurða í málinu. Í úrskurðarskyldunni felst 

að þegar kærustjórnvaldi berst kæra sem uppfyllir lögbundin kæruskilyrði ber því að taka 

kæruna til efnislegrar meðferðar og að lokum úrskurða í málinu.
290

 Í 31. gr. stjórnsýslulaga 

er fjallað um form og efni úrskurða í kærumálum. Þar segir í 4. tölul. ákvæðisins að 

kærustjórnvald skuli draga saman aðalniðurstöður í lok úrskurðar í sérstakt úrskurðarorð. Í 

ummælum sem er að finna í athugasemdum við framangreint ákvæði frumvarps þess er 

varð að stjórnýslulögum er lögð áhersla á að úrskorðarorðið sé skýrt svo réttaráhrif hans 

séu aðilum ljós. Taka þarf skýrt fram hvort ákvörðun sé staðfest í heild eða hluta eða hún 

ógilt, hvort kæru sé vísað frá eða vísað til nýrrar meðferðar hjá hinu lægra setta stjórnvaldi. 

Sé tekin ný efnisákvörðun í málinu þarf það að koma skýrt fram og jafnframt hvers efnis 

hún er.
291

 Þá leiðir það af framangreindu og meginreglunni um að stjórnvaldsákvarðanir 

skuli vera bæði skýrar og ákveðnar að mikilvægt er að einstaklingar og þau stjórnvöld sem 

hina kærðu ákvörðun tóku geri sér grein fyrir réttaráhrifum úrskurðarins. Í þeim tilvikum 

þegar kærustjórnvald hefur t.d. vikið til hliðar ákvörðun vegna málsmeðferðarannmarka er 

mikilvægt að af úrskurðarorði megi skýrt ráða hvort í því felist endanleg ákvörðun eða 

hvort lægra setta stjórnvaldinu sé annað hvort heimilt eða skylt að taka málið til nýrrar 

meðferðar, eiga þessi sjónarmið sérstaklega við í þeim tilvikum þegar stjórnvöld fjalla mál 

sem íþyngja borgurunum, sbr. t.d. UA 24. október 2002 (3344/2001). 
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Í þessum kafla er ætlunin að taka til skoðunar hvernig úrskurðarnefndir beita 

valdheimildum sínum á grundvelli þeirra úrskurða sem skoðaðir voru. Verður fyrst vikið 

að staðfestingu því næst verður fjallað um þær heimildir sem kærustjórnvald hefur til að 

víkja til hliðar hinni kærðu ákvörðun ýmist með því að ógilda ákörðun eða breyta henni að 

hluta eða heild. Í því sambandi verður loks vikið að heimildum æðra settra stjórnvalda til 

að breyta ákvörðun til tjóns fyrir aðilann. 

7.3.2 Staðfesting ákvörðun 

Við staðfestingu kærustjórnvalds á hinni kærðu ákvörðun liggur fyrir í fyrsta lagi að kæra 

uppfyllir formskilyrði þess að hún verði teki til meðferðar og í öðru lagi að kærustjórnvald 

telji, að lokinni efnislegri meðferð, ekki tilefni til að breyta, heimvísa, ógilda eða taka nýja 

ákvörðun. Af slíkum úrskurði leiðir að hin kærða ákvörðun lægra setta stjórnvaldsins 

stendur óhögguð.
292

 Í þeim tilvikum þegar stjórnsýslukæra frestar réttaráhrifum ákvörðunar 

rakna réttaráhrif hinnar kærða ákvörðunar við þegar hún hefur verið staðfest við birtingu 

úrskurðarins. Vangaveltur um frestun réttaráhrifa hafa litla þýðingu vegna úrskurða 

úrskurðarnefnda á velferðarsviðinu enda algengast að mælt sé fyrir um í lögum um 

viðkomandi nefnd að stjórnsýslukæra fresti ekki réttaráhrifum.
293

 Hins vegar hefur 

staðfesting hinnar kærðu ákvörðunar þýðingu að því leytinu til að stjórnsýslukæra frestar í 

vissum tilvikum aðför, sbr. t.d. 3. mgr. 12. gr. ATR, en þar kemur fram að þó 

stjórnsýslukæra fresti ekki réttaráhrifum þá fresti hún aðför á grundvelli ákvörðunar 

Vinnumálastofnunar um endurkröfu ofgreiddra atvinnuleysisbóta, sbr. 6. mgr. 29. gr. 

laganna.
294

 

 Í vissum tilvikum hefur kærustjórnvaldið heimildir til að bæta úr ágöllum á 

málsmeðferð lægra setta stjórnvaldsins og að lokum staðfesta ákvörðun.
295

 Við þær 

aðstæður ber kærustjórnvaldinu að meta málsatvik hverju sinni og þá með það í huga hvort 

ágallar teljist svo miklir að æskilegra sé að lægra setta stjórnvaldið taki málið til nýrrar 

meðferðar. Velji kærustjórnvald að bæta úr annmarka á málsmeðferð lægra setta 

stjórnvaldsins verður úrskurður þess fyrrnefnda ekki ógiltur vegna annmarkans.
296

 Í 

framkvæmd ber á þeirri tilhneygingu hjá kærustjórnvöldum að þau velji fremur að 
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staðfesta ákvörðun en samhliða vekja athygli lægra setta stjórnvaldsins á því sem aflaga fór 

við málsmeðferð þess og beina til þess tilmælum um að huga framvegis betur að því atriði. 

Hins vegar er það misjafnt eftir nefndum í hvaða mæli og af hvaða tilefni slíkum tilmælum 

eða aðfinnslum er beitt og vísast um þetta umfjöllunarefni í kafla 6.6. Það skal jafnframt 

tekið fram að almennt er þá um að ræða annmarka sem almennt leiða ekki til ógildingar. 

7.3.3 Ákvörðun ómerkt og lagt fyrir stjórnvaldið að taka nýja ákvörðun eða henni breytt í 

heild eða að hluta 

Þegar í ljós kemur að ákvörðun er röng, hún byggir t.a.m. á röngum lagagrundvelli
297

 eða 

málsmeðferð er áfátt stendur kærustjórnvaldið frammi fyrir vali á milli þess hvort leiðrétta 

beri ákvörðunina, og þá eftir atvikum með því að bæta úr þeim annmörkum sem fyrir hendi 

eru, með því að breyta henni í heild eða að hluta eða ómerkja ákvörðunina og leggja fyrir 

hið lægra setta stjórnvald að taka nýja ákvörðun m.t.t. þeirra sjónarmiða sem vísað er til í 

úrskurðinum. Séu skilyrði ógildingar fyrir hendi getur úrskurðarnefnd einnig ógilt 

ákvörðun. Að baki fyrsta valkostinum standa þau rök að slíkt stuðli betur að skilvirkri 

stjórnsýslu í stað þess að mál séu dregin von úr viti, enda líkur á að mál komi til kasta 

kærustjórnvaldsins á nýjan leik með tilheyrandi málsmeðferðartíma sem bætist við. Á hinn 

bóginn mæla sterk réttaröryggisrök með því að heimvísa málum í slíkum tilvikum en þau 

eru að tryggja möguleika borgarans á að leita endurskoðunar á æðra stjórnsýslustigi. Við 

þær aðstæður sem að ofan er lýst ber kærustjórnvaldinu skylda til að bregðast við 

annmarkanum. Almennt er byggt á þeirri meginreglu í stjórnsýslurétti að kærustjórnvöld 

sem hafa fullar endurskoðunarheimildir hafi um það val hvoru úrræðinu það beitir.
298

 

Hugsanlega eru til staðar tilteknar undantekningar sem leggja skyldu á kærustjórnvald að 

ógilda ákvörðun og vísa til nýrrar meðferð, t.d. í þeim tilvikum þegar um valdþurrð lægra 

setts stjórnvalds er að ræða eða hugsanlega ef vanhæfur starfsmaður hefur tekið ákvörðun á 

lægra stjórnsýslustigi.
299

 Myndi slík skylda líklega einna helst virkjast þegar sýnt þykir að 

taki kærustjórnvald nýja ákvörðun í máli þá „stappi nærri að aðeins hafi verið leyst úr því á 

einu stjórnsýslustigi.“
300

 

Í komandi umfjöllun verður gerð grein fyrir því hvernig úrskurðarnefndir virðast helst 

bregðast við í þeim tilvikum þegar í fyrsta lagi málsmeðferð reynist haldin verulegum 

annmarka, í öðru lagi þegar lægra sett stjórnvald hefur byggt ákvörðun sína á röngum 

lagagrundvelli og loks í þriðja lagi þegar ákvörðun hefur verið reist á röngum grundvelli 
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eða hann breyst ýmist vegna þess að aðstæður hafa breyst eða ný gögn eru lögð fram. 

Tekið skal fram að ekki er alltaf auðsótt að greina hvað réði vali úrskurðarnefndar á 

tilteknu úrræði, stundum kemur það þó greinilega fram í niðurstöðum nefndarinnar
301

 en í 

öðrum tilvikum má helst leiða það af eðli og atvikum málsins. 

7.3.3.1 Málsmeðferð er haldin verulegum annmarka  

Komi í ljós í kjölfar kæru að málsmeðferð lægra setta stjórnvaldsins er haldin verulegum 

annmarka ber kærustjórnvaldinu að taka afstöðu til þess. Telji það ekki ástæðu til að bæta 

sjálft úr annmarkanum og eftir atvikum staðfesta eða breyta ákvörðun er því fær sú leið að 

heimvísa málinu til nýrrar málsmeðferðar. Má almennt segja að ákvörðun um að heimvísa 

máli með þessum hætti grundvallist á því réttaröryggissjónarmiði að með því að fela lægra 

setta stjórnvaldinu að afgreiða málið á nýjan leik leiði til þess að grundvöllur málsins 

skýrist og með því eigi kærandi kost á að leita endurskoðunar á þeirri ákvörðun sem tekin 

er á hinum nýja grundvelli, sjá t.d. UA 24. október 2002 (3344/2001) sem áður hefur verið 

vikið að. Í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 27. júní 2003 (3698/2003), fjallar 

umboðsmaður um þá aðstöðu þegar kærustjórnvald stendur frammi fyrir vali á milli þess 

að bæta úr ágalla á málsmeðferð og eftir atvikum staðfesta eða breyta ákvörðun eða 

heimvísa. Í álitinu sagði m.a. eftirfarandi: 

Að vissu marki hefur ráðuneytið, sem æðra sett stjórnvald, heimild til að bæta úr ágöllum á 

málsmeðferð, sem kunna að koma í ljós við endurskoðun, og eftir atvikum að staðfesta síðan 

ákvörðun eða taka nýja efnislega ákvörðun í málinu. Ef meðferð máls á lægra 

stjórnsýslustigi er hins vegar verulega áfátt getur það leitt til þess að ákvörðun verði ómerkt 

og stjórnvaldinu gert að taka mál til meðferðar á nýjan leik. Komi í ljós ágallar á 

málsmeðferð verður ráðuneytið að meta sérstaklega málavexti í því tiltekna máli sem til 

endurskoðunar er hverju sinni og hafa í huga annars vegar þá hagsmuni aðila að fá skjóta 

úrlausn í máli og hins vegar að meðferð máls hjá æðra stjórnvaldi á ekki að einkennast af því 

að verið sé að fjalla um kröfur og málsástæður í fyrsta sinn, heldur sé mál til endurskoðunar. 

Í ofantilvitnuðu áliti endurspeglast togstreita þeirra hagsmuna sem annars vegar búa því 

að baki að kærustjórnvald sjálft bæti úr ágöllum á málsmeðferð og hins vegar því að 

heimvísa máli. Því ber hins vegar að halda til haga að það er kærustjórnvaldsins að meta til 

hvaða úrræða það grípur og einnig að það verði varla talin skapast skylda fyrir stjórnvaldið 

að bæta sjálft úr annmarka
302

 þó að það kunni að virðast skynsamlegast við tilteknar 

aðstæður. 

Af athugun á úrskurðum úrskurðarnefndanna þriggja, ÚRAL, ÚRAV og ÚFÉL, sem 

skoðaðir voru verður ekki önnur ályktun dregin en að algengast sé að nefndirnar vísi 
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 Sjá t.d. ÚAV 3. desember 2013 (39/2013), sem áður hefur verið reifaður. 
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 Jon Andersen: Socialforvaltningsret, bls. 415. 
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málum til nýrrar meðferðar reynist málsmeðferðin á lægra stjórnsýslustigi haldin 

verulegum annmörkum. Er þá almennt um að ræða brot á þeim málsmeðferðarreglum 

stjórnsýsluréttarins sem nefndar hafa verið öryggisreglur. Óhætt er að fullyrða að það sé 

meginregla í stjórnsýslurétti að þegar verulegir annmarkar eru á málsmeðferð lægra setta 

stjórnvaldsins, t.d. ef rannsókn er áfátt, að þá sé kærustjórnvaldi rétt að vísa máli til nýrrar 

meðferðar til þess síðar nefnda.
303

 Lýsandi fyrir framangreinda aðstöðu eru tveir 

eftirfarandi úrskurðir. 

ÚRAL 8. febrúar 2012 (332/2011). A kærði synjun TR á 50-60% bifreiðastyrk. Í niðurstöðu 

nefndarinnar kom fram að við mat á því hvort A uppfyllti skilyrði 10. gr. laga um félagslega 

aðstoð og ákvæði reglugerða setta með stoð í ákvæðum þeirra laga hafi TR lagt til 

grundvallar fjögurra ára gömul læknisvottorð sem auk þess höfðu verið lögð fram vegna 

umsóknar um örorkubætur og fjölluðu þau því ekki sérstaklega um göngugetu A sem 

úrslitaþýðingu hafði fyrir mál hennar. Var það mat úrskurðarnefndarinnar að TR gæti ekki 

metið læknisfræðilegar forsendur fyrir bifreiðarstyrk á grundvelli slíkra vottorða. Var 

málsmeðferð TR þar með ekki talin fullnægja kröfum 10. gr. stjórnsýslulaga og lagt fyrir TR 

að taka mál A til nýrrar meðferðar. 

 

ÚAV 5. júlí 2013 (104/2012). Í málinu var um að ræða brot á andmælarétti A þar sem honum 

hafði aldrei borist tilkynning Vinnumálastofnunar um að til stæði að stöðva greiðslur 

atvinnuleysisbóta til hans á grundvelli 60. gr. LAT þar sem í ljós hafði komið að hann hefði 

sinnt launaðri vinnu samhliða því að hann þáði atvinnuleysisbætur. Niðurstaða 

úrskurðarnefndarinnar var sú að andmælaregla 13. gr. stjórnsýslulaga. hafi verið brotin og 

annmarkar taldir það miklir að nefndin gæti ekki lokið málinu með efnislegri niðurstöðu. Því 

var málinu vísað til Vinnumálastofnunar til nýrrar meðferðar.  

Þá verður sérstaklega að horfa til þess að þegar til stendur að taka íþyngjandi ákvörðun 

á borð við þá sem um var að ræða í síðar reifaða málinu, þar sem viðkomandi gæti 

hugsanlega verið sviptur framfærslu sinni hníga rök í þá átt að úrskurðarnefnd beri almennt 

að heimvísa slíku máli til að tryggja möguleika borgarans á að kæra niðurstöðuna til æðra 

setts stjórnvalds á ný. Ef hins vegar verulegir ágallar á málsmeðferð hafa sannanlega leitt 

til rangrar niðurstöðu lægra setts stjórnvalds sem jafnframt er aðila óhagstæð og æðra setta 

stjórnvaldið getur bætt úr annmarkanum og tekið nýja ákvörðun sem er borgaranum í hag 

verður að telja að skilvirknissjónarmið verði ríkjandi enda hagsmunir borgarans af því að 

fá ákvörðun sína endurskoðaða á tveimur stjórnsýslustigum ekki jafn aðkallandi við þær 

aðstæður. 
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 Í UA 24. október 2002 (3344/2001) fjallaði umboðsmaður um úrskurð Yfirskattanefndar. Þar kom m.a. 

eftirfarandi fram: „Í stjórnsýslurétti er það almennt lagt til grundvallar að telji lægra sett stjórnvald að verulegir 

annmarkar séu á rannsókn máls hjá lægra settu stjórnvaldi“. 
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7.3.3.2 Ákvörðun er reist á röngum lagagrundvelli 

Reynist hin kærða ákvörðun byggð á röngum lagagrundvelli stendur kærustjórnvaldið 

frammi fyrir því vali að vísa málinu til nýrrar meðferðar eða bæta sjálft úr ágallanum með 

því að leysa úr málinu á grundvelli réttrar réttarheimildar eða eftir atvikum réttri túlkun á 

henni. Hafi kærustjórnvaldið fullnægjandi upplýsingar um málið verður þannig að telja að 

ekkert standi því í vegi að kærustjórnvaldið bæti sjálft úr ágallanum. Eins og áður segir 

veltur niðurstaðan þó á atvikum hverju sinni. Í tveimur eftirfarandi úrskurðum var aðstaðan 

sú að niðurstaða lægra setts stjórnvalds reyndist byggð á röngum lagagrundvelli. Í fyrra 

málinu var um að ræða umsókn um tiltekna fyrirgreiðslu sem synjað hafði verið en í hinu 

síðara laut ágreiningurinn að því að Vinnumálastofnun hafði beitt íþyngjandi viðurlögum 

gagnvart bótaþega.  

ÚRAL 12. desember 2012 (295/2012) Í málinu kærði A ákvörðun SÍ, f.h. dóttur sinnar, B, 

um að synja beiðni um greiðsluþátttöku vegna talþjálfunar stúlkunnar. Byggðist synjun SÍ á 

því að í 4. gr. rammasamnings milli SÍ og talmeinafræðinga um talmeinaþjónustu skuli 

sveitarfélagið D greiða fyrst fyrir 18 tíma í talþjálfun fyrir kæranda áður en greiðslan komi 

til frá SÍ. Niðurstaða ÚRAL byggði á því að synjun um greiðslu gæti ekki byggst á 

framangreindu sjónarmiði. Var það mat nefndarinnar að í ljósi þeirra gagna sem fyrir lágu 

að ljóst lægi fyrir að kærandi væri í þörf fyrir talþjálfun og ákvæði STL og reglugerðar nr. 

721/2009 fullnægt. Í úrskurðarorði hratt nefndin synjun SÍ og viðurkenndi jafnframt 

greiðsluþátttöku talþjálfunar. Í þessu máli lágu fyrir fullnægjandi gögn um vanda A og 

úrskurðarnefndinni ljóst að skilyrðum laga var fullnægt enda byggði SÍ synjun sína á 

ómálefnalegu sjónarmiði og því óþarfi að vísa fullrönnskuðu málinu til nýrrar meðferðar 

nefndin tók því nýja ívilnandi ákvörðun í máli A.
304

 

ÚAV 3. desember 2013 (39/2013) Í málinu fjallaði nefndin um þá ákvörðun 

Vinnumálastofnunar að fella niður greiðslur atvinnuleysisbóta til A í þrjá mánuði þar sem 

hann hafði látið hjá líða að tilkynna tekjur frá B. Hafði Vinnumálastofnun reist 

viðurlagaákvörðun sína á 59. gr. ATR. Í niðurstöðum nefndarinnar kom hins vegar fram að 

þar sem A hafði sinnt launuðu starfi samhliða töku atvinnuleysisbóta án þess að tilkynna um 

það fyrir fram ætti háttsemi hennar undir 60. gr. LAT en ekki 59. gr. Þar sem 60. gr. hefði að 

geyma afar íþyngjandi viðurlög taldi nefndin að rétt að vísa málinu til nýrrar meðferðar til að 

tryggja A möguleika á að leita endurskoðunar á ákvörðun sem reist er á réttu lagaákvæði.
305

 

Í framangreindum úrskurði ÚAV virðast réttaröryggissjónarmið hafa ráðið för þar sem 

niðurstaða úrskurðarnefndarinnar var raunar meira íþyngjandi en hin kærða ákvörðun. 

Fallast verður á með vísan til framangreindra raka að rétt sé í tilvikum sem þessum að vísa 

fremur málum til nýrrar meðferðar. Hvað sem líður möguleikum úrskurðarnefnda á að 
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 Í ÚRAL 3. október 2012 (66/2012) voru upp á teningnum nánast sömu málsatvikin en SÍ hafði vísað frá 

umsókn A um greiðsluþátttöku vegna talþjálfunar með vísan til sömu sjónarmiða. Hins vegar ákvað 

úrskurðarnefndin að ómerkja frávísun SÍ og vísa málinu til nýrrar meðferðar. Af úrskurðinum verður ráðið að 

niðurstaðan hafi ráðist af því að SÍ hafi ekki tekið umsóknina til efnislegrar meðferðar og því hafi ekki legið fyrir 

mat á þörf A fyrir talþjálfun, en slíkt mat hafi grundvallar þýðingu fyrir niðurstöðuna. 
305

 Tekið skal fram að nefndin hefur í fjölmörgum málum þar sem málsatvik eru sambærileg komist að sömu 

niðurstöðu og heimvísað málum, sjá t.d., ÚAV 11. september 2013 (180/2012), 11. september 2013 (141/2012) 

og 28. janúar 2014 (181/2012). 
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bæta sjálf úr annmörkum þegar ákvörðun hefur verið reist á röngum lagagrunvelli gætir 

þeirrar tilhneygingar mjög að heimvísa frekar málum til nýrrar meðferðar.
306

 Virðist það 

einna helsta koma til álita að taka nýja ákvörðun í tilvikum þegar borðleggjandi verður 

talið að kærandi eigi tiltekin réttindi.
307

 Annað á við þegar um er að ræða íþyngjandi 

ákvörðun. Þá er einnig til þess að líta að stundum er ekki einvörðungu lagagrundvöllurinn 

sem er rangur heldur einnig málsmeðferðarannmarkar, í slíkum tilvikum virðast 

úrskurðarnefndirnar nær alltaf heimvísa málum, sjá t.d. ÚAV 15. október 2013 

(18/2013).
308

 

7.3.3.3 Grundvöllur málsins hefur breyst  

Þegar grundvöllur málsins breytist í meginatriðum á kærustigi, t.d. vegna þess að aðstæður 

hafa breyst eða ef fram eru komnar nýjar upplýsingar hníga sterk rök í þá átt að heimvísa 

beri ákvörðun enda yrði ný ákvörðun á því stigi málsins í raun ígildi ákvörðunar á lægra 

stigi
309

 og þar með möguleikar kærandans á að fá endurskoðun hennar fyrir borð bornir, sjá 

t.d. UA 9. desember 2013 (7242/2012.).
310

 Það sama á við ef lægra setta stjórnvaldið hefur 

látið undir höfuð leggjast að taka afstöðu til mikilvægra málsástæðna kæranda eins og 

vikið var að í kafla 6.2 um rannsóknarregluna.  

7.3.4 Reformatio in pejus 

7.3.4.1 Almennt um regluna 

Til að ljúka umfjöllun um efnislega niðurstöðu úrskurðarnefnda verður nú vikið nokkrum 

orðum að þeirri reglu sem vísað hefur verið til sem reformatio in pejus og fjallar raunar um 

að hvaða marki heimilt sé að niðurstaða kærustjórnvalds leiði til óhagstæðari niðurstöðu en 

ákvörðun á lægra stigi fól í sér og leitað svara við þeirri spurningu að hvaða marki slíkt sé 

talið heimilt að íslenskum stjórnsýslurétti. Uppruna reglunnar er að finna í 

                                                 
306

 Jon Andersen: Socialforvaltningsret, bls. 415. 
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 Sjá t.d. ÚAV 22. október 2013 (191/2012). Í málinu var uppi ágreiningur um hlutfall bótaréttar en 

Vinnumálastofnun hafði ákveðið við mat á starfshlutfalli kæranda á viðmiðunartímabili skv. 15. gr. LAT að 

miða við viðmiðunarfjárhæð um reiknað endurgjald, sbr. 2. mgr. 16. gr. laganna. Á það féllst nefndin ekki heldur 

taldi að komst nefndin svo að orði að óumflýjanlegt hefði verið að komast að þeirri niðurstöðu að kærandi hafi 

sinnt fullu starfi á ávinnslutímabilnu og fengið greitt í samræmi við það. Varð niðurstaða nefndarinnar sú að fella 

ákvörðun Vinnumálastofnunar úr gildi og ný ákvörðun tekin um fullan rétt kæranda til atvinnuleysisbóta. 
308

 Í málinu komst nefndin að þeirri niðurstöðu að Vinnumálastofnun hefðu átt að beita agaviðurlögum skv. 60. 

gr. LAT í stað 59. gr. auk þess sem málsmeðferðin fullnægði hvorki 10. gr. né 13. gr. stjórnsýslulaga. Taldi 

nefndin að í ljósi framangreindra annmarka er lutu bæði að lagagrundvelli og málsmeðferð gæti nefndin ekki 

afgreitt málið eins og það lá fyrir og vísaði þar með málinu til Vinnumálastofnunar á ný. 
309

 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 345. 
310

 Þar sagði m.a.: „Ég minni á í því sambandi að ákvarðanir stjórnvalda, þ. á m. æðri stjórnvalda, eiga jafnan að 

vera réttar að efni til. Hafi grundvöllur máls breyst í verulegum atriðum frá því mál var til meðferðar á fyrsta 

stjórnsýslustigi kann þó að koma til þess að kærustjórnvald velji að vísa málinu aftur til meðferðar á fyrsta 

stjórnsýslustigi í stað þess að taka efnisákvörðun í því.“ 
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sakamálaréttarfari
311

 og merkir í stuttu máli að dómfelldur maður skuli ekki eiga það á 

hættu að hljóta þyngri dóm, kjósi hann að áfrýja dómi.
312

  

 Engin almenn regla hefur verið orðuð í stjórnsýslulögum sem takmarkar berum orðum 

að kærustjórnvald geti komist að niðurstöðu í úrskurði sem leiði til þess að hlutur kæranda 

verði lakari en af fyrri ákvörðun leiddi. Virðist aðstaðan að þessu leyti sambærileg í 

dönskum rétti en þar í landi er þó víða að finna í sérlögum ákvæði sem sérstaklega heimila 

að kærustjórnvald komæist að meira íþyngjandi niðurstöðu en leiddi af hinni kærðu 

ákvörðun.
313

 Í 3. mgr. § 34 norsku stjórnsýslulaganna
314

 kemur fram að kærustjórnvald sé 

ekki heimilt að breyta ákvörðun til tjóns fyrir aðila nema hagsmunir annarra mæli því í 

mót. Af slíkum ákvæðum er hugsanlegt að draga þá ályktun að í gildi sé almenn óskráð 

regla um bann við reformatio in pejus.
315

 Þar sem lög eru almennt fáorð um efnið er ekki 

við annað að styðjast en almenn sjónarmið sem vega þarf og meta í hverju tilviki fyrir sig. 

Verður nú gert grein fyrir helstu sjónarmiðum sem þýðingu hafa í þessu sambandi og 

verður vísað til úrskurða eftir föngum. 

7.3.4.2 Gildissvið meginreglunnar um bann við reformatio in pejus 

Í fyrsta lagi skal það nefnt að kærustjórnvöld eru eins og áður hefur komið fram ekki 

bundin af málsástæðum málsaðila enda meginmarkmið þeirra að komast að niðurstöðu sem 

er rétt að efni til. Þá geta kærustjórnvöld að meginstefnu breytt hinni kærðu ákvörðun að 

hluta eða í heild. Af þeim sökum gæti aðili máls ekki gert þann áskilnað í kæru að 

ákvörðun verði eingöngu breytt leiði það til hagstæðari niðurstöðu. Þannig virðist krafan 

um að stjórnvöld komist að réttri efnislegri niðurstöðu mæla í mót banni við reformatio in 

pejus. Á hinn bóginn er á það að líta að stjórnsýslukæra er réttaröryggisúrræði og spyrja má 

hvernig það samræmist þeim sjónarmiðum sem af réttaröryggi leiða ef einstaklingar eiga 

það á hættu að hlutur þeirra skerðist leiti þeir endurskoðunar ákvarðana sem þeir eru ósáttir 
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 Er regla þessi m.a. orðuð í 208. gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, þar sem segir að „refsing og 

önnur viðurlög á hendur ákærða verð(i) ekki þyngd með dómi Hæstaréttar nema þess hafi verið krafist af hálfu 

ákæruvalds.“ Sjá einnig í 3. mgr. 114. gr. og 6. mgr. 215. gr. sömu laga, þar sem fram kemur að óski dómfelldur 

maður eftir endurupptöku dómsmáls geti hlutur hans aldrei orðið lakari en af dóminum leiði. 
312

 Bent Christensen: Forvaltningsret, prøvelse,  bls. 263.  
313

 Bent Christensen: Forvaltningsret, prøvelse, bls. 262. 
314

 Í 1. málsl. ákvæðisins segir orðrétt: „Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, med mindre dennes 

interesser finnes å måtte vike for omsynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser“ 
315

 Á regluna virðist ekki hafa reynt í álitum umboðsmanns Alþingis. Hins vegar hafa slík mál komið til kasta 

danska umboðsmannsins. Sjá t.d. FOB nr 03.463 þar sem fjallað var um heimildir Ankestyrelsen til að staðfesta 

ákvörðun det social nævn um að breyta ákvörðun sveitarfélags um tilteknar lífeyristekjur með íþyngjandi hætti 

þar sem viðkomandi átti ekki rétt á slíkum greiðslum. Í álitinu taldi umboðsmaðurinn ekki tilefni til að gera 

athugasemdir við niðurstöðu Ankestyrelsen. Vísaði hann m.a. annars til fræðaskrifa um efnið og taldi að þrátt 

fyrir regluna um bann við reformatio in pejus væri unnt að víkja henni til hliðar við vissar aðstæður t.d. þegar 

ákvörðun er tekin án lagaheimildar. 
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við. Á það ber hins vegar að líta að það aukna réttaröryggi sem í stjórnsýslukæru felst og 

þeirri vönduðu málsmeðferð sem fram á að fara á kærustigi fer ekki endilega saman við 

kröfur og væntingar aðila til einhverrar tiltekinnar niðurstöðu.  

Af fræðaskrifum um efnið verður einkum ráðið að algengasta viðhorfið sé að í 

grundvallaratriðum geti kærustjórnvöld tekið íþyngjandi ákvarðanir
316

 en í ljósi 

framangreindra sjónarmiða að baki stjórnsýslukæru skuli því úrræði beitt í afar 

takmörkuðum mæli einkum þegar hin kærða ákvörðun er ógildanleg
317

 t.d. vegna þess að 

ákvörðunin var tekin á röngum lagagrundvelli. Ef ákvörðunin er ekki haldin 

ógildingarannmarka, t.d. ef kærustjórnvald hyggst breyta mati lægra setta stjórnvaldsins 

þannig að það leiðir til meira íþyngjandi niðurstöðu gildir að meginstefnu bann við 

reformatio in pejus.
318

  

Ef til er að dreifa fleiri aðilum að málinu kæmi einkum til greina að víkja reglunni til 

hliðar
319

 enda nær ómögulegt annað en að a.m.k einn málsaðilanna beri skarðan hlut frá 

borði, í það minnsta frá hans bæjardyrum séð. Það sama er talið eiga við í þeim tilvikum 

þegar fleiri eiga veigamikilla hagsmuna að gæta af niðurstöðu máls óháð því hvort þeir eigi 

aðild að málinu.
320

 Af framangreindu verður sú ályktun jafnframt dregin að í málum sem 

rekin eru á velferðarsviðinu þar sem almennt er aðeins einn aðili að máli og 

stjórnsýslukæra til úrskurðarnefndar fyrst og fremst hugsuð til þess að treysta réttaröryggi 

borgarans
321

 myndi mikið þurfa til að koma svo vikið sé frá meginreglunni um bann við 

reformatio in pejus. 

7.3.4.3 Reglan í framkvæmd úrskurðarnefnda 

Af framkvæmd úrskurðarnefnda hérlendis virðist afar sjaldan að úrskurðarnefnd sem 

fengið er það hlutverk að skera úr ágreiningi borgarans og opinberrar stofnunar á borð við 

TR eða SÍ komist að meira íþyngjandi niðurstöðu en síðarnefndu stjórnvöldin. Á regluna 

virðist ekki hafa reynt í álitum umboðsmanns Alþingis. Hins vegar hafa slík mál komið til 

kasta danska umboðsmannsins, sbr. t.d. FOB nr. 03.463.
322

Í álitinu gerði danski 

                                                 
316

 Sjá t.d. Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 346.  
317

 Kirsten Ketscher: Socialret. Almindelige principper. Retssikkerhed og administration. Grundværdier, bls. 363 

og 364. 
318

 Jon Andersen: Forvaltningsret. Sagsbehandling. Hjemmel. Prøvelse, bls. 217 og 218 
319

 Jens Garde o.fl.: Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 348. 
320

 Bent Christensen: Forvaltningsret.  Prøvelse, bls. 263. Myndi þetta einkum eiga við í málum þar sem fleiri 

geta átt hagsmuni af niðurstöðu t.d. nágrannar. 
321

 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret. Almindelige emner, bls. 348. 
322

 Í álitinu var fjallað um heimildir dönsku kærunefndarinnar (d.Ankestyrelsen) til að staðfesta ákvörðun det 

social nævn um að breyta ákvörðun sveitarfélags um tilteknar lífeyristekjur með íþyngjandi hætti þar sem 

viðkomandi átti ekki rétt á slíkum greiðslum. Í álitinu taldi umboðsmaður ekki tilefni til að gera athugasemdir 

við niðurstöðu Ankestyrelsen. Vísaði hann m.a. annars til fræðaskrifa um efnið og taldi að þrátt fyrir regluna um 
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umboðsmaðurinn ekki athugasemdir við niðurstöðu dönsku Ankestyrelsen að synja 

kæranda um tilteknar lífeyrisgreiðslur sem hún hafði áður fengið samþykktar hjá 

sveitarfélagi nokkru. Hins vegar tók umboðsmaður fram að það væri í samræmi við 

vandaða stjórnsýsluhætti að upplýsa borgarann um möguleikann á því að niðurstaðan geti 

orðið íþyngjandi fyrir hann. En lagði þó áherslu á að borgaranum væri jafnframt gerð grein 

fyrir því að slík tilvik séu sjaldgæf til þess að koma í veg fyrir að borgarar veigri sér við 

því að kæra ákvarðanir. Hér þarf að hafa í huga að það verður ekki talið felast í 

leiðbeiningarskyldu lægra settra stjórnvalda að spá fyrir um hugsanlega niðurstöðu á 

kærustigi og ber þeim raunar að fara afar varlega í að tjá sig um slíkt.
323

 

Er það einkum í þeim tilvikum sem stjórnvöld hafa reist ákvörðun á röngum 

lagagrundvelli að úrskurðarnefnd heimvísi máli til nýrrar meðferðar og er það gert jafnvel 

þótt ljóst sé að verði ný ákvörðun tekin á réttum lagagrundvelli muni það fela í sér meira 

íþyngjandi niðurstöðu. Sem dæmi um framangreint má nefna úrskurð ÚAV 11. september 

2013 (141/2012) þar sem A kærði ákvörðun Vinnumálastofnunar um beitingu viðurlaga 

skv. 59. gr. ATR. Niðurstaða nefndarinnar var sú að ákvörðun stofnunarinnar hefði byggst 

á röngum lagagrundvelli, þar sem A átti að sæta viðurlögum skv. 60. gr. laganna. Í ljósi 

þess að um mjög íþyngjandi viðurlög var að ræða taldi nefndin nauðsynlegt að veita A kost 

á að leita endurskoðunar á ákvörðun sem reist er á réttum lagagrundvelli. Taldi nefndin sig 

því ekki geta afgreitt málið sjálf á réttum lagagrundvelli og ómerkti ákvörðunina og vísaði 

málinu til nýrrar meðferðar hjá Vinnumálastofnun. Af þessari niðurstöðu er ljóst að 

niðurstaða nefndarinnar mun leiða til meira íþyngjandi niðurstöðu en ef A hefði látið hjá 

líða að kæra ákvörðun Vinnumálastofnunar. Í ÚFÉL 29. janúar 2014 (28/2013) kærði A 

synjun Sveitarfélagsins Garðs á beiðni hennar um greiðslu húsaleigubóta aftur í tímann 

fyrir einn mánuð árið 2013. Í málinu lá fyrir að A hafði óskað eftir því að fá greiddar 

húsaleigubætur aftur í tíman fyrir tvo mánuði en eingöngu verið samþykkt að greiða henni 

húsaleigubætur fyrir annan þeirra. Úrskurðarnefndin rakti ákvæði laga nr. 138/1997, um 

húsaleigubætur, en skv. skýrum ákvæðum laganna er ekki heimilt að greiða húsaleigubætur 

afturvirkt. Í úrskurðinum sagði ennfremur: 

Það er því mat úrskurðarnefndarinnar að kærandi hafi ekki átt rétt á greiðslu húsaleigubóta 

aftur í tímann. Engu að síður fékk hún greiddar húsaleigubætur fyrir einn mánuð aftur í 

tímann og hefur bæjarstjóri Garðs staðfest að með því hafi verið farið á svig við reglur. Það 

er mat úrskurðarnefndarinnar að ekki verði annað séð en að um hreina geðþóttaákvörðun hafi 

                                                                                                                                                         
bann við reformatio in pejus væri unnt að víkja henni til hliðar við vissar aðstæður t.d. þegar ákvörðun er tekin 

án lagaheimildar. 
323

 Jon Andersen: Socialforvaltningsret, bls. 290. 
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verið að ræða sem enn fremur var í andstöðu við 2. mgr. 10. gr. laga um húsaleigubætur. 

Verður þó að líta til þess að umrædd ákvörðun var ívilnandi fyrir kæranda og er það því 

niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að ekki verði við henni haggað. Hin kærða ákvörðun 

verður því staðfest. 

Í framangreindum úrskurði var aðstaðan sú að sveitarfélag hafði tekið ívilnandi 

ákvörðun án lagastoðar en sökum þess að um ívilnandi ákvörðun var að ræða taldi nefndin 

að ekki yrði við henni haggað. Af úrskurðinum verður ekki annað ráðið en að sjónarmið 

um væntingar kærandi hafi ráðið för enda alveg ljóst að ákvörðunina skorti lagaheimild, og 

það beinlínis tekið fram að um hreina geðþóttaákvörðun hafi verið að ræða. Sé tekið mið af 

framangreindum úrskurðum verður ekki betur séð en að tiltekins misræmis gæti. Í fyrra 

málinu var málinu vísað til nýrrar meðferðar þar sem ákvörðun hafði byggst á röngum 

lagagrundvelli, þrátt fyrir að sú niðurstaða væri meira íþyngjandi og verður ekki betur séð 

en að sú niðurstaða sé í samræmi við þau viðhorf og sjónarmið sem að framan hefur verið 

lýst. Í síðara málinu hafði ákvörðun verið tekin án lagaheimildar en þrátt fyrir það látin 

standa óhögguð með vísan til þess að um ívilnandi ákvörðun var að ræða. Hvað réði 

niðurstöðuni er ekki gott að segja en hugsanlega hefur það haft áhrif að kærandi hafði 

þegar fengið greiddar bæturnar en talið hefur verið að forsvaranlegra að breyta ákvörðun 

aðila í óhag ef réttaráhrif ákvörðunar hafa ekki þegar orðið virk.  

8. Lokaorð 
Í verki þessu hefur þess verið freistað að lýsa þeirri umgjörð, með fremur almennum hætti, 

sem úrskurðarnefndum sem starfa á velferðarsviðinu er búin. Ritgerðinni var ekki ætlað að 

vera tæmandi heldur fremur veita innsýn inní bæði úrskurðarframkvæmd sjálfstæðra 

úrskurðarnefnda sem og skýra reglur og sjónarmið sem um þær gilda með lýsandi hætti. Í 

umfjölluninni er lögð fremur mikil áhersla á þann þátt er lýtur að málsmeðferð enda verður 

að telja að vönduð málsmeðferð lögum samkvæmt sé lykillinn að því að borgurunum séu 

tryggð þau félagslegu réttindi sem þeim eru tryggð í stjórnarskrá og lögum samkvæmt. Sú 

áhersla sem lögð er á vandaða málsmeðferð á kærustigi hefur enda mikilvæga þýðingu í 

reynd á þessu sviði þar sem lagaheimildir eru oft matskenndar. ÚFÉL er sniðinn þrengri 

stakkur við endurskoðun á ákvörðunum sem teknar eru á sveitarstjórnarstiginu en öðrum 

nefndum sem ekki lúta slíkum takmörkunum. Upp hafa vaknað spurningar um það hvort 

réttaröryggi borgaranna sé nægilega vel tryggt og jafnframt hvort æskilegt sé að rýmka 

valdsvið nefndarinnar þannig að það nái einnig til þess að enduskoða frjálst mat 

sveitarfélaganna. Sá fræðilegi möguleiki er sennilega fyrir hendi að unnt væri að mæla 

fyrir um ríkara eftirlit en sjálfstjórn sveitarfélaganna, sbr. 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar, 
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er ekki talin girða fyrir að löggjafinn mæli fyrir um eftirlit með sveitarfélögum. Enda felst í 

sjálfstjórn sveitarfélaganna sjálfstæði frá framkvæmdarvaldinu en ekki löggjafanum. Því 

má halda því fram að hugsanlega væri sá möguleiki fyrir hendi þó það skuli ósagt látið 

hversu mikla raunhæfa þýðingu það hefði í raun. Miklu fremur verður að telja að 

nauðsynlegt sé að leggja áherslu á vandaða málsmeðferð í slíkum málum. 

Rétturinn til að fá úr máli skorið á tveimur stjórnsýslustigum er grundvallarréttur fyrir 

borgarana og því mikilvægt að útfærsla á úrræðum sem tryggja þann rétt samræmist því 

réttaröryggishlutverki. Í ritgerð þessari hefur lítillega verið farið yfir hlutverk nefndanna 

sem hér eru til umfjöllunar eins og það er afmarkað í lögum og tilgang þess að þeim er 

komið á fót. Eins og umfjöllunin í kafla 3.3 ber með sér gætir þó tiltekins stefnuleysis í 

þessum efnum. Að minnsta kosti virðist löggjafinn almennt ekki gefa upp með skýrum 

hætti hvers vegna úrskurðarnefndum er komið á fót í stað þess að halda úrskurðarvaldinu 

hjá ráðherra. Verður að telja heppilegra að fram fari greining á rökum og nauðsyn þess að 

komið sé á fót sjálfstæðri úrskurðarnefnd hverju sinni en þannig má ætla að betra samræmi 

gæti í málaflokknum. Það sama á við um stöðu þeirra einstaklinga sem í nefndunum sitja 

en töluverðs ósamræmis gætir í því hvernig skipan þeirra er háttað, skipunartíma o.s.frv. 

Auk þess sem óvissu gætir um réttarstöðu þeirra að því leytinu sem sérlög þrýtur enda falla 

þeir sem gegna nefndarstörfum í aukastarfi ekki undir lög nr. 70/1996 og verður að telja 

æskilegt að úr því verði bætt. Það verður því að teljast verðugt verkefni fyrir löggjafann að 

móta skýrari stefnu hvað snertir sjálfstæðar úrskurðarnefndir, störf þeirra og verkefni. 
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