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1 Inngangur 
Með stjórnsýslulögum nr. 37/1993 1  sem tóku gildi 1. janúar 1994 verður að telja að 

réttaröryggi borgaranna hafi verið tryggt með settum málsmeðferðarreglum.2 Rannsóknarregla 

10. gr. ssl. er ein af mikilvægustu málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins. Hún á að tryggja 

ásamt öðrum málsmeðferðarreglum að mál verði upplýst með fullnægjandi hætti til að 

ákvörðun stjórnvalda verði lögleg og málefnaleg. Þegar stjórnvaldsákvörðun er tekin er verið 

að fara með opinbert vald.3 Það má segja að rannsóknarreglan sé hryggjarstykkið þegar kemur 

að málsmeðferðarreglum.4  

Rannsóknarregla 10. gr. ssl. er víðtæk og verður gerð grein fyrir henni í ritgerðinni í 

tengslum við veitingu opinberra starfa. Ólíkir málaflokkar tilheyra stjórnsýslunni og getur 

reynt á rannsóknarregluna og úrlausn mála með ólíkum hætti. Markmiðið er að skoða beitingu 

10. gr. ssl. þegar stjórnvöld veita opinber störf.  

Fyrst verður fjallað um rannsóknareglu stjórnsýsluréttar almennt. Fjallað verður um inntak 

10. gr. ssl. Í öðru lagi verður gerð grein fyrir þeim réttareglum sem gilda við veitingu 

opinberra starfa og hæfni umsækjenda. Í þriðja lagi verður fjallað um rannsóknarskyldu 

samkvæmt 10. gr. ssl. þegar veitingarvaldshafi veitir opinbert starf. Komið verður inn á 

álitsumleitan sem getur verið ríkur þáttur í undirbúningi að starfsveitingu. Fjallað verður um 

hvernig frjálsri og lögbundinni álitsumleitan er háttað. Réttarstaða umsækjenda verður skoðuð 

í tengslum við  10. gr. ssl. og samspilið við upplýsingarétt umsækjenda og skráningarskyldu 

stjórnvalda. Að lokum verður drepið á réttaráhrifum þegar 10. gr. ssl. hefur ekki verið fylgt og 

annmarkar eru á henni þegar  veita  á  opinbert starf. Hlutverk eftirlistaðila verður skoðað í 

því samhengi. 

Lítið hefur verið skrifað um rannsóknarreglu stjórnsýsluréttar við veitingu opinberra 

starfa. Reynt verður því að varpa ljósi á hvernig henni er beitt með því að skoða 

dómaframkvæmd Hæstaréttar og álit umboðsmanns Alþingis. 

2 Rannsóknarregla stjórnsýsluréttar 

2.1 Almennt um rannsóknarregluna  

Lengi vel hefur rannsóknarreglan verið talin ein helsta meginregla stjórnsýsluréttar, jafnt á 

Norðurlöndunum sem og á Íslandi. Reglan hefur verið talin í gildi löngu áður en hún var 
                                                
1 Hér eftir nefnd ssl. 
2 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 69. 2 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 69. 
3 Skúli Magnússon: ,,Grunnreglur stjórnsýsluréttar og siðferði”, bls. 108. 
4 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 469. 
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lögfest. Á Íslandi var rannsóknarreglan lögfest í nokkrum lögum áður en hún varð lögfest sem 

10. gr. ssl. Reglan birtist einnig í ýmsum lögum þar sem lagaákvæði kvað á um álitsumleitan 

eða umsögn áður en ákvörðun var tekin.5 Núverandi reglur ssl. eru taldar hafi gilt að einhverju 

leyti fyrir lögfestingu þeirra.6 Með setningu ssl. nr. 37/1993 var eitt af markmiðum laganna að 

tryggja réttaröryggi borgaranna í samskiptum við hið opinbera.7 Að baki stjórnsýslulaganna 

býr einnig ólögfest meginregla að beita eigi góðum stjórnsýsluháttum.8 Þó að flestar reglur 

stjórnsýsluréttar séu lögfestar nú með ssl. verður að telja að rannsóknarregla 10. gr. ssl. sem er 

ein af meginreglum á sviði stjórnsýsluréttar geti einnig verið víðtækari og þar með ólögfest að 

hluta til. Hafa verður því í huga að óskráð meginregla hefur víðtækara gildi en 10. gr. ssl. 

Telja verður að hinn óskráða rannsóknarregla gildi m.a. um undirbúning þegar verið er að 

setja stjórnvaldsfyrirmæli en einnig við undirbúning við samningagerð stjórnvalda 

einkaréttarlegs eðlis.9 Dómstólar og umboðsmaður Alþingis eru taldir hafa mótað meginreglur 

stjórnsýsluréttar fyrir setningu laganna sem samrýmist núgildandi reglum.10  

2.2 Rannsóknarregla 10. gr. ssl. 
Áður en ákvörðun er tekin í máli ber stjórnvaldi að upplýsa um málsatvik þannig að 

staðreyndir málsins liggi fyrir.11 Rannsóknarregla 10. gr. ssl. hljóðar svo:  

Stjórnvald skal sjá til þess að mál sé nægilega upplýst áður en ákvörðun er tekin. 

Í reglunni felst að stjórnvald verður að rannsaka mál nægilega áður en ákvörðun verður 

tekin. Ekki er hægt að segja til nákvæmlega með hvaða hætti slík rannsókn fari fram. Skoða 

verður eðli hvers máls fyrir sig. Því meira sem ákvörðun er íþyngjandi verður að gera meiri 

kröfur um öflun upplýsinga til þess að rétt og lögleg niðurstaða fáist. Stjórnvald þarf að 

staðreyna hvort upplýsingar séu réttar og getur ekki byggt á sögusögnum. Gildir það hvort 

sem um er að ræða íþyngjandi ákvarðanir eða stöðuveitingar.12 Hrd. 1997, bls. 1544 er dæmi 

um að rannsóknarskyldu 10. gr. ssl. hafi ekki verið fullnægt. Sögusagnir voru ekki 

rannsakaðar áður en ákvörðun var tekin um að beita undanþágu og veita leiðbeinanda stöðu 

kennara við skóla en ekki menntuðum kennara. Í þágildandi lögum nr. 48/1986 um 

                                                
5 Ingibjörg Rafnar: ,,Andmælaréttur og stjórnsýslan“, bls. 151-152. 
6 Eiríkur Tómasson : ,,Er þörf fyrir almenn stjórnsýslulög hér á Íslandi?“, bls. 35-36. 
7 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3277. 
8 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 353. 
9 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 469. 
10 Sjá Hrd. 1992, bls. 1377 sem er dæmi um að Ríkisskattstjóri rannsakaði mál og úrskurðaði, er varðaði     
viðbótasölugjald sem lagt var á M. Slíkt var talið andstætt meginreglum stjórnsýsluréttar. 
11 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 469. 
12 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 510. 
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lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og 

skólastjóra, kvað á um að veita ætti menntuðum kennara slíkt starf fremur en ómenntuðum. 

Ámælisverðar sögusagnir höfðu verið um þann umsækjanda sem hafði kennaramenntun og 

ákveðið var að veita honum ekki starfið m.a. grundvallað á sögusögnunum án þess að 

menntamálaráðuneytið rannsakaði  staðreyndir málsins. Hæstiréttur taldi að taldi að 

rannsóknarskyldu hefði ekki verið sinnt þar sem sögusagnirnar voru ekki frekar rannsakaðar 

áður en ákvörðun var tekin í málinu.  

Þegar talað er um að rannsaka mál áður en ákvörðun er tekin er slíkt ekki alltaf bundið við 

að stjórnvaldið sjálft sjái um að afla allra nauðsynlegra upplýsinga. Upplýsingaöflun getur 

ráðist af ýmsu t.d. hver á frumkvæði af málinu.13 Stjórnvald sem ber ábyrgð á ákvörðun er þó 

alltaf bundið af rannsóknarskyldu sinni samkvæmt 10. gr. ssl. þrátt fyrir að öðru stjórnvaldi 

eða öðrum aðilum sé falið að undirbúa úrlausn þess.14 

Hvaða rannsóknaraðferðum er beitt til að upplýsa mál eru breytilegar og hægt að 

framkvæma þær með ólíkum hætti. Meginreglan gildir um að beita ekki harkalegri aðferð en 

nauðsyn ber til og byggir hún á meðalhófsreglu í 12. gr. ssl.15 

2.2.1 Upplýsingar sem stjórnvaldi ber að afla 
Eitt af markmiðum með rannsóknareglu 10. gr. ssl. er að stjórnvald sem bært er að lögum til 

að taka ákvörðun, rannsaki mál þannig að það sé nægilega upplýst. Af því leiðir að stjórnvaldi 

ber að afla þeirra upplýsinga sem nauðsyn krefur til þess að komist verði að réttri efnislegri 

niðurstöðu í málinu. Með réttri niðurstöðu er einnig verið að vísa til þess að hið sanna í 

málinu komi fram. Reglan samsamar sér með reglunni í sakamálalögunum, 2. mgr. 53. gr. nr. 

88/2008, að fá hið rétta og sanna fram í málinu.16 Upplýsinga sem ber að afla fer eftir eðli 

stjórnsýslumála og réttarheimilda. Ýmis lagaskilyrði geta verið fyrir því hvaða upplýsinga 

þarf að afla.17 Hið sama hefur komið fram í álitum umboðsmanns Alþingis.18  

Oft tekur stjórnvald matskenndar stjórnvaldsákvarðanir, en það eru ákvarðanir sem teknar 

eru þegar lög og stjórnvaldsfyrirmæli ákvarða ekki skilyrði sem þurfa að vera uppfyllt áður en 

ákvörðun verður tekin. Stjórnvaldi er eftirlátið að meta hvaða sjónarmið verða lögð til 

grundvallar ákvörðuninni. Ekki hefur stjórnvald þar með óheft frjálsræði til að ákveða hvaða 

                                                
13 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 485. 
14 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 472. 
15 Páll Hreinsson: Stjónsýslulögin, bls. 105-106. 
16 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 471. 
17 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 473. 
18 Sjá UA 11. mars 2002 (3306/2001) þar sem umboðsmaður Alþingis ítrekar þýðingu að stjórnvald skoði á 
hvaða grundvelli ákvörðun er byggð og skyldu stjórnvalds að beita rannsóknarreglu áður en endanleg ávkörðun 
er tekin í máli þegar stjórnvald hefur heimild að víkja frá lögbundnum sjónarmiðum.  
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sjónarmið verða lögð til grundvallar heldur ráðast slík sjónarmið af efnisreglum 

stjórnsýsluréttar s.s. jafnræðisreglu 11. gr. ssl. og meðalhófsreglu 12. gr. ssl. Málefnaleg 

sjónarmið verða að liggja til grundvallar ákvörðuninni sem felur í sér skyldur á stjórnvald að 

upplýsa mál nægilega samkvæmt 10. gr. ssl.19  

2.2.2 Ítarleiki rannsóknar 

Stjórnsýslumál telst upplýst þegar nauðsynlegra upplýsinga hefur verið aflað. Ekki er hægt að 

skilgreina hvenær mál eru nægilega upplýst, enda eru stjórnsýslumál á ólíkum sviðum og eðli 

þeirra mismunandi. Skoða verður hvert mál fyrir sig og meta með hvaða hætti rannsókn eigi 

að fara fram. Í athugsemdum við 10. gr. frumvarpsins sem varð að ssl. kemur fram að skoða 

þurfi eðli hvers máls. Í reglunni felst að stjórnvald verður að eigin frumkvæði að sjá til þess 

að málið verði nægilega upplýst. Í mörgum stjórnsýslumálum er verið að fjalla um 

leyfisveitingar, tiltekin réttindi eða stöðuveitingar. Stjórnvald getur þá óskað eftir að aðili 

máls afli gagna sem upplýsa málið sem best, til þess að rétt efnisleg niðurstaða fáist í mál. Að 

sjálfsögðu er það stjórnvaldsins að staðreyna hvort þær upplýsingar séu réttar.20 

Þó ekki sé nánar útlistað í lögunum hvernig eigi að standa að fullnægjandi rannsókn, 

verður að ætla að sú skylda hvíli á stjórnvaldi að meta vandlega hvenær mál telst nægilega 

upplýst til að taka megi efnislega rétta stjórnvaldsákvörðun. Því hefur verið haldið fram að 

rannsóknarskyldan sé afstæð er lýtur að efni hennar. Reglan er breytileg eftir eðli og 

aðstæðum. Hafa verður í huga að stjórnsýslan er víðtæk og verður hún jafnframt að vera 

skilvirk og einföld. Má í því sambandi nefna 1. mgr. 9. gr. ssl. sem kveður á um hraða 

málsmeðferð. Ljóst er að samspil rannsóknarreglunnar kemur víða við aðrar reglur 

stjórnsýslulaga.21   

Talið hefur verið að þegar um íþyngjandi ákvarðanir er að ræða þ.e. miklir hagsmunir í 

húfi fyrir borgara beri að gera strangari kröfur á stjórnvald, að rannsóknarreglunni hafi verið 

beitt og nauðsynlegra upplýsinga aflað til að taka ákvörðun.22 Réttarheimildir geta einnig gert 

stjórnvaldi skylt samkvæmt lögum að afla heimilda og miklar kröfur gerðar til stjórnvaldsins í 

að framfylgja þeim.23  

                                                
19 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 125. 
20 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3293-3294. 
21 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur  málsmeðferð, bls. 478-479. 
22 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3293-3294. 
23 Sjá Hrd. 12. mars 2009 (353/2008) þar sem kom fram að stjórnvaldi ber að afla nauðsynlegra gagna áður en 
ákvörðun er tekin. Stjórnvaldið hafði óskað eftir upplýsingum en tók ákvörðun áður en þær bárust. Slíkt var 
andstætt 10. gr. ssl. og ákvörðun var felld úr gildi. 
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3 Veiting opinberra starfa 

3.1 Almennt um veitingu opinberra starfa 

Í byrjun árs 1997 tóku lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins gildi.24 Í 1. 

mgr. 1. gr. starfsmannalaga kemur fram að þau taka til allra sem eru skipaðir, settir eða ráðnir 

í þjónustu ríkisins í a.m.k. einn mánuð eða lengur.25 Taka skal fram að önnur lög gilda um 

starfsmenn sveitarfélaga þó að almennt gildi sömu sjónarmið á þeim vettvangi varðandi 

starfsmenn. 26 Þegar verið er að veita opinber störf gilda því starfsmannalögin, annars vegar 

um embættismenn og hins vegar um almenna ríkisstarfsmenn. 27  Einnig kemur fram í 

athugasemdum með 1. gr. ssl. að ráðning í opinbert starf er stjórnvaldsákvörðun og fellur hún 

því undir 2. mgr. 1. gr. ssl.28 Hugtakið opinber starfsmaður er ekki skilgreint í ssl. en verður 

vart skilið það þröngt að það nái ekki til ríkisstarfsmanna í skilningi starfsmannalaga.29 Ekki 

hefur verið lögfest almennt hvaða sjónarmið veitingarvaldshafi á að leggja til grundvallar 

þegar kemur að veitingu opinberra starfa. Stjórnvald verður þó að byggja á málefnalegum 

sjónarmiðum eins og t.d. menntun, reynslu eða tilteknum stjórnunar eða persónulegum 

eiginleikum.30 Stjórnvaldi er t.d. ekki heimilt að leggja sjónarmið til grundvallar veitingu 

starfs sem miðar að því að ná markmiði annarrar lagaheimildar eins og gert var í Hrd. 1997, 

bls. 1544 við veitingu kennarastöðu. Umsækjandi sem hafði kennaramenntun hafði staðið í 

deilum við sveitunga og í forsjárdeilu. Voru þessar deilur m.a. það sem lagði grunninn að því 

að hann fékk ekki starfið.31 Veitingarvaldshafinn er þó talinn hafa almennt frelsi til að velja 

starfsmann eftir þeim þörfum sem hann telur að þurfi til að gegna starfinu. Hann verður þó að 

hafa ssl. og almennar reglur stjórnsýsluréttarins til hliðsjónar við ráðningarferlið. Lagareglur 

geta einnig sett veitingarvaldshafanum skorður um frjálsræði eins og 2. mgr. 4. gr. laga nr. 

15/1998 um dómstóla.32 Veitingarvaldshafi er sá sem veitir opinbert starf en þó getur það 

farið eftir lögum hver sé bær til að veita opinbert starf. Eftir atvikum ef ekki er kveðið á um 

hver sé bær í lögum getur ráðherra veitt embættið eða forstöðumaður stofnunar.33  

                                                
24 Hér eftir nefnd starfsmannalögin 
25 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 14. 
26 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 42. Sjá einnig Alþt. 1995-96. A-deild, bls. 4810. 
27 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3143.  
28 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283. 
29 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 133. 
30 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 521. 
31 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða 
þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?”, bls. 270. 
32 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 42-43. 
33 Hafteinn Dan Kristjánsson: ,,Ráðningar í opinber störf “, bls. 49. 
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Oftast þegar hið opinbera hefur ákveðið að þörf sé á nýjum starfsmanni auglýsir það 

starfið með þeim sjónarmiðum sem það telur að starfsmaðurinn þurfi að geta uppfyllt. Þegar 

umsóknir hafa borist eru allir aðilar að málinu og þá reynir á að fylgja rannsóknarreglu 

stjórnsýsluréttar þegar hingað er komið í ferlinu.34  

 Nauðsynlegt er fyrir veitingarvaldshafa að gera sér grein fyrir að veiting opinberra starfa 

er stjórnvaldsákvörðun eins og kemur fram í áliti UA 20. september 2011 (6327/2011). A 

kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir því að stjórnvaldið sem var Íslandsstofa hefði ekki 

viðhaft málsmeðferð samkvæmt ssl. Í álitinu kemur fram að við ráðningu framkvæmdarstjóra 

Íslandsstofu hafi hún ekki álitið sig vera stjórnvald og ákvörðun um að veita starfið hafi ekki 

verið stjórnvaldsákvörðun. Umboðsmaður Alþingis komst að því að um stjórnvald væri að 

ræða og því hefði átt að gæta málsmeðferðar samkvæmt ssl. og fylgja starfsmannalögunum. 

Af þessu máli leiðir að mikilvægt er fyrir stjórnvald að átta sig á því að veiting í opinbert starf 

er stjórnvaldsákvörðun og gildir málsmeðferð ssl. um umsækjanda. 

Þegar stjórnvald veitir opinbert starf þarf að upplýsa það mál eins og hver önnur 

stjórnsýslumál, enda lýkur stjórnsýslumálinu með stjórnvaldsákvörðun eins og fyrr segir. 

Skyldan samkvæmt 10. gr. ssl. felur í sér að stjórnvald sem veitir starf þarf að sannreyna að 

umsækjandi uppfylli starfsskilyrði sem kveðið er á um. Leiðir það af rannsóknarreglu 10. gr. 

ssl. að það geti komið til þess að kanna þurfi hvort upplýsingar séu réttar frá umsækjanda með 

því að staðreyna þær en á slíkt reyndi í áliti UA 18. júní 2003 (3490/2002). Í málinu reyndi á 

hvort gagna sem voru lögbundin starfsskilyrði til að geta hlotið sýslumannsembætti hefði 

verið aflað þegar skipað var í embætti sýslumanns. Einnig reyndi á í málinu þegar stjórnvald 

velur að byggja mat sitt á öðru umfram lögbundnar kröfur að nægar upplýsingar liggi fyrir til 

þess að hægt verði að staðreyna að umsækjandi hafi slík umframskilyrði. Í málinu lágu ekki 

fyrir hjá stjórnvaldinu lögbundin gögn né gögn er studdu við framhaldsmenntun.  

Umboðsmaður sagði orðrétt:  

Í 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 felst m.a. að stjórnvöldum ber að staðreyna eftir atvikum 
hvort upplýsingar sem málsaðilar veita séu réttar til þess að tryggja að ákvörðun verði tekin „á 
réttum grundvelli“. (Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 3293.) Algengt er að umsækjendur um 
opinber störf láti fylgja umsóknum sínum gögn sem staðreyna þá menntun sem þeir hafa lokið 
eða leggja stund á líkt og A gerði. Engin slík gögn fylgdu með umsókn B eins og fyrr greinir. 
Þegar lög gera ákveðnar lágmarkskröfur til menntunar þeirra sem gegna tilteknu starfi eins og í 
tilviki sýslumanna er það almennt á ábyrgð veitingarvaldshafa að afla gagna ef þörf krefur til 
staðfestingar á því að umsækjendur um slíkt starf fullnægi þeim kröfum. Velji hann að byggja 
mat sitt á umsækjendum á viðbótarmenntun sem þeir hafa aflað sér tel ég að veitingarvaldshafi 
verði að tryggja að nauðsynleg gögn um þá menntun liggi fyrir áður en ákvörðun um 
starfsveitinguna er tekin ef slík gögn hafa ekki fylgt umsókn. 

                                                
34 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 43. 
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Í álitinu kemur fram að stjórnvald verður að sannreyna þau gögn sem áskilin eru sem 

lágmarkskröfur samkvæmt lögum. Velji þau að byggja mat á viðbótarmenntun verða þau 

einnig að tryggja að nauðsynleg gögn liggi fyrir áður en ákvörðun er tekin. 

3.2 Hvaða umsækjandi er hæfastur? 
Það ræðst yfirleitt af þeim sjónarmiðum sem stjórnvald leggur til grundvallar hver 

umsækjenda sé hæfastur. Meginreglan er að stjórnvald geti sjálft ákveðið á hvaða 

sjónarmiðum það byggir sé ekki annað kveðið á um í lögum. Ekki er þó heimilt að byggja 

ákvörðun á algjörlega frjálsu mati. Málefnaleg sjónarmið verða að vera til grundvallar og 

ákvörðunin um hver er hæfasti umsækjandinn byggir á heildarmati sjónarmiða sem lögð eru 

til grundvallar.35 Starfsmannalögin 1. mgr. 6. gr. kveða þó á um almenn hæfisskilyrði sem 

umsækjendur verða að hafa til að geta hlotið opinbert starf.36 Matsgrundvöllur um hver er 

hæfastur ræðst þar af leiðandi af almennum hæfisskilyrðum, lágmarkskröfum og 

hæfnissjónarmiðum hverju sinni.37 

Ráðning embættismanna er ein af mikilvægustu ákvörðunum í stjórnsýslunni. Áður fyrr 

tíðkaðist að ráða eftir geðþótta t.d. eftir persónulegu eftirlæti en nú er ráðið í slík embætti eftir 

hæfni einstaklinga. 38 Stjórnvald hefur oft á tíðum víðtækt vald og getur  tekið einhliða og 

íþyngjandi ákvarðanir. Það eru því ríkir almannahagsmunir að velja hæfasta umsækjandann 

sem starfar í þágu hins opinberra.39 Fjallað hefur verið um að stjórnvald verði að sjá til þess 

að upplýsa mál nægilega hverju sinni áður en ákvörðun er tekin eins og t.d. þegar tiltekin 

starfsskilyrði eða viðbótar menntun eru lögð til grundvallar hæfni þegar veita á opinbert starf. 

Þá verður stjórnvaldið að staðreyna þær upplýsingar og beita 10. gr. ssl. til að tryggja að 

hæfasta umsækjandanum verði veitt starfið.40 Ólögfest meginregla gildir einnig um að meta 

eigi þann hæfasta í opinbert starf eftir málefnalegum sjónarmiðum að heildarmati loknu.41 

Umboðsmaður Alþingis hefur ítrekað slíkt í álitum sínum m.a. í UA 29. febrúar 2000  

(2641/1999). Um ráðningu skólastjóra Garðyrkjuskóla ríkisins sagði umboðsmaður Alþingis: 

Þegar hinum almennu hæfisskilyrðum sleppir er það komið undir mati veitingarvaldshafa hver 
umsækjenda skuli valinn til þess að gegna því. Við það mat er hann bundinn af ákvæðum laga 
og óskráðum grundvallarreglum stjórnsýsluréttar. Við veitingu á opinberu starfi er almennt talið 

                                                
35 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 522. 
36 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ráðningar í opinber störf”, bls. 49. 
37 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ráðningar í opinber störf”, bls. 50. 
38 Poul Andersen: Dansk Forvaltningsret, bls. 128-129. 
39 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ráðningar í opinber störf”, bls. 51. 
40 Sjá UA 18. júní 2003 (3490/2002) um skipun í embætti sýslumanns þar sem ekki fylgdu umsókninni 
lögbundin gögn, en sýslumenn þurfa að uppfylla lágmarkskröfur um menntun. Umboðsmaður sagði að það væri 
á ábyrgð veitingarvaldshafa að afla gagnanna. 
41 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 521. 
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að það sé óskráð meginregla að veitingarvaldshafi skuli leitast við að velja þann umsækjanda 
sem best er til þess fallinn að gegna hinu lausa starfi. Þegar fleiri en einn umsækjandi uppfyllir 
hin almennu hæfisskilyrði er um starfið gilda ber stjórnvaldi því er fer með veitingarvaldið að 
velja þann umsækjanda er telst hæfastur með hliðsjón af þeim sjónarmiðum sem lögð eru til 
grundvallar. Þau sjónarmið kunna að vera lögbundin og er þá stjórnvaldinu skylt að byggja á 
þeim. 

Ráðherra bar samkvæmt lögum að leita álits skólanefndar. Umboðsmaður taldi að ef ráðherra 

ætlaði að fylgja álitinu yrði að liggja fyrir með hvaða hætti nefndin hefði upplýst um 

starfshæfni umsækjenda. Umboðsmaður taldi rökstuðning nefndarinnar ekki gera nægilega 

grein fyrir sjónarmiðum sem ættu að ráða því hver væri hæfastur samkvæmt hinni óskráðu 

meginreglu að velja eigi þann hæfasta. Umboðsmaður Alþingis taldi að annmarki væri á 10. 

gr. ssl en taldi þó að málefnaleg sjónarmið hefðu verið lögð til grundvallar veitingunni þrátt 

fyrir annmarkann. Sambærileg niðurstaða var í UA 28. janúar 2008 (4699/2006) um skipun 

lögregluvarðstjóra, að þrátt fyrir annmarkann hafi málefnaleg sjónarmið ráðið niðurstöðunni. 

4  Rannsóknarregla 10. gr. ssl. við veitingu opinberra starfa 

4.1 Almennt um álitsumleitan sem lið í rannsókn máls 
Þegar kemur að undirbúningi áður en ákvörðun er tekin er algengt að leitað sé umsagnar 

álitsgjafa. Þegar reynir á slíkt gildir óskráð meginregla um rannsóknarskyldu og hvílir hún 

álitsgjafa sem og stjórnvaldi.42 Oft reynir á álitsumleitan þegar verið er að veita opinbert starf 

og getur hún gegnt veigamiklu hlutverki við undirbúning að ákvörðun. Í álitsumleitan felst að 

stjórnvald leiti umsagnar annars aðila til að auka líkurnar á að rétt niðurstaða sé fengin í mál. 

Umsagnaraðilar sem stjórnvald leitar til geta verið ólíkir m.a. annað stjórnvald, einstaklingar 

eða hagsmunaaðilar. Stjórnvaldi er þó ekki skylt að leita álits nema slíkt sé lögbundið. 

Algengt er að í íslenskum rétti sé að finna ákvæði í lögum sem kveða á um að leita skuli álits 

þegar um er að ræða opinberar stöðuveitingar. Yfirleitt er talað um álitsumleitan í víðtækri 

merkingu sem getur þá átt við um frjálsa eða lögbundna álitsumleitan. Stjórnvald getur  verið 

bundið af álitsumleitan en slíkt nefnist bindandi umsögn. Lagaákvæðin geta verið með ólíkum 

hætti, stundum er einfaldlega óskað eftir umsögn, áliti, meðmælum eða það er gert með 

öðrum hætti.43 

Umboðsmaður hefur komist að því í álitum sínum að álitsumleitan geti verið 

þýðingarmikill þáttur í að uppfylla rannsóknarskyldu samkvæmt 10. gr. ssl. Í áliti UA 28. 

janúar 2008 (4699/2006) sem fjallaði um skipun lögregluvarðstjóra kom þetta  fram: 
                                                
42 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 554. 
43 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 41. 
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Álitsumleitan, hvort sem hún er lögbundin eða frjáls, er jafnan mikilvægur þáttur í könnun máls 
og felur umsögn álitsgjafa oft í sér nánari upplýsingar um málsatvik og greinargerð um 
málefnaleg sjónarmið sem haft geta þýðingu fyrir úrlausn þess. Slíkar umsagnir eru þannig liður 
í rannsókn málsins og til þess að slíkar umsagnir nái tilgangi sínum þurfa þær almennt að vera 
rökstuddar, enda kemur það jafnan stjórnvaldi að litlum notum að fá niðurstöðu álitsgjafa ef 
henni fylgja engar upplýsingar um það hvaða sjónarmið og rök hafi leitt til þeirrar niðurstöðu. 

4.2 Aðstoð utanaðkomandi  
Meginreglan er að stjórnsýsluhafa er frjálst að leita aðstoðar, hann getur leitað hennar í ýmsu 

formi eftir því hvaða upplýsinga er þörf, algengt er að það sé í formi álitsgerðar. Slík 

álitsumleitan fer fram áður en ákvörðun er tekin af veitingarvaldshafa.44 Ráðherrar hafa verið 

veitingarvaldshafar og leitað álits þegar veita á opinbert starf. Hafa nokkur mál gengið til 

umboðsmanns Alþingis þar sem reynt hefur á slíkt, án þess að álitsumleitan hafi verið 

lögbundin. Í áliti UA 29. nóvember 2004 (4108/2004) reyndi á það hvort landbúnaðarráðherra 

hafi verið heimilt að afla umsagnar um einn af tveimur umsækjendum í starf 

héraðsdýralæknis. Ráðherrann hafði leitað álits yfirdýralæknis á hæfni umsækjanda. Ekki var 

kveðið á um í lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, að leita bæri 

umsagnar yfirdýralæknis við skipunina. Í 1. mgr. 5. gr. þeirra laga var kveðið á um að 

yfirdýralæknir fari með það hlutverk að hafa eftirlit með héraðsdýralæknum og dýralæknum. 

Umsækjandi sem kvartaði til umboðsmanns Alþingis var starfandi sem dýralæknir. Ekki þótti 

umboðsmanni athugavert við það að ráðherra leitaði umsagnar yfirdýralæknis. Meginreglan er 

að heimilt heimilt sé að leita álits.  

Frjáls álitsumleitan eða utanaðkomandi aðstoð getur verið byggð á venju. Í UA 28. janúar 

2008 (4699/2006) kemur  fram að umsögn/álitsumleitan geti mótast samkvæmt venju. Í 4. 

mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1990 var kveðið á um að ríkislögreglustjóri skipaði 

lögreglumenn og lögregluvarðstjóra. Í álitinu kemur fram að venja hafi mótast í 

dómsmálráðuneytinu þegar dómsmálaráðherra skipaði lögreglumenn að hann leitaði 

umsagnar. Venjan var að lögreglustjórar eða sýslumenn fengu umsóknir og lögðu mat á þær 

með umsögn sem var send ríkislögreglustjóra. Ríkislögreglustjóri hitti aldrei umsækjendur en 

fór eftir umsögn lögreglustjóra. Umboðsmaður Alþingis taldi að ekkert væri athugavert við að 

leita sér álits byggt á venju heldur þyrfti að vera ljóst að ríkislögreglustjóri sæi til þess að 

undirbúningur væri samkvæmt 10. gr. ssl. enda bæri hann ábyrgð á starfsveitingunni. 

Veitingarvaldshafanum bar að sjá til þess að hver og einn umsækjandi væri metinn sjálfstætt 

út frá þeim sjónarmiðum sem lögð voru til grunvallar skipuninni. Af því má leiða að 

mikilvægt er að veitingarvaldshafinn taki sjálfstæða ákvörðun um veitinguna. 

                                                
44 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 41. 
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Af álitunum að ofan má draga þá ályktun að meginreglan er rík, að stjórnvald megi leita 

frjáls álits í formi umsagnar. Í  nýlegu áliti UA 18. febrúar 2012 (7241/2012) um ráðningu 

forstjóra Fjármálaeftirlitsins má einnig draga þá ályktun að umboðsmaður Alþingis hafi ekkert 

út á það að setja að stjórnvald fái utanaðkomandi aðila sér til aðstoðar við undirbúning við að 

meta hæfni umsækjenda í opinbert starf. Stjórnvald þarf að tryggja að það hafi undir höndum 

öll gögn er varða rannsókn til að upplýsa slík mál. Vanda verður til málsmeðferðar þegar 

utanaðkomandi aðilum er veitt umboð til að koma að undirbúningi. Stjórnvaldið sem ber 

ábyrgð á starfsveitingunni verður að hafa þau gögn undir höndum sem hafa verið þáttur í 

undirbúningi að ákvörðun.  

4.3 Skráning gagna sem liður í rannsókn  
Eins og fyrr segir er mikilvægt að sannreyna samkvæmt 10. gr. ssl. að upplýsingar séu réttar 

og geti varpað nægilegu ljósi á hver sé hæfastur umsækjenda. Komið getur til þess að 

nauðsynlegt sé að afla viðbótar upplýsinga frá umsækjandanum sjálfum eða þeim aðilum sem 

þekkja til. Þegar svo stendur á og upplýsinga er aflað munnlega ber stjórnvaldinu að skrá þær 

niður samkvæmt 27. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012, hafi þær verulega þýðingu efnislega 

fyrir niðurstöðu málsins. Það er ekki einungis rannsóknarskyldunnar vegna heldur getur slík 

skráning haft þýðingu um rétt aðila til aðgangs að gögnum samkvæmt 15. gr. ssl.45 Eins ber 

stjórnvaldi að óska eftir upplýsingum að eigin frumkvæði hjá umsækjanda eða öðrum telji 

hann þörf á ítarlegri gögnum. Í áliti UA 6. júní 2005 (4249/2004) kvartaði umsækjandi um að 

málsmeðferð væri ekki samkvæmt 10. gr. ssl. Ráða átti 13 lögreglumenn en A taldi sig hafa 

víðtækari menntun og meiri reynslu en þeir sem hefðu verið ráðnir. Umboðsmaður Alþingis 

taldi að við undirbúning að ákvörðun um starfsveitinguna væri mikilvægt að upplýsa mál 

þannig að rétt niðurstaða fengist þ.e. hver væri hæfastur í starfið. Í ljós koma að A hafði ekki 

fengið sömu spurningar t.d. varðandi  sýn og viðhorf hans til starfsins eins og aðrir 

umsækjendur. Hann hafði ekki fengið sama spurningalista og ekki hafði verið leitað umsagnar 

yfirmanna vegna þeirrar neikvæðu afstöðu sem A hafði fengið frá lögreglustjóraembættinu. 

Ríkislögreglustjóra hefði borið að rannsaka þær upplýsingar betur þannig að málið yrði 

upplýst með viðhlítandi hætti. Umboðsmaður Alþingis taldi að skort hefði á að skrá þær 

neikvæðu upplýsingar um afstöðu yfirmanna til umsækjandans enda gætu þær hafa haft 

þýðingu við að upplýsa málið. Með ssl. var byggt á því að stjórnvald skráði upplýsingar sem 

það teldi hafa þýðingu fyrir niðurstöðu máls ef þær væru hvergi annars staðar að finna.46 

                                                
45 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 635. 
46 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3296. 
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Hafa verður í huga að ssl. taka til ákvarðana um skipun, setningu eða ráðningu opinberra 

starfsmanna.47 Í tengslum við mikilvægi skráningu gagna má einnig nefna álit UA 18. febrúar 

2012 (7241/2012) um ráðningu forstjóra Fjármálaeftirlitsins. Þegar búið var að þrengja 

umsækjendahópinn niður í tvo þá tók stjórnin alfarið við ráðningarferlinu sem lauk með 

kynningu umsækjenda á framtíðarsýn Fjármálaeftirlitsins og samtali við þá í kjölfarið. Í ljós 

kom að stjórnin hafði hvorki varðveitt glærusýningar né skráð niður þær upplýsingar sem 

fram komu í samtali við þessa tvo umsækjendur í lok ráðningarferlisins, fyrir utan punkta sem 

einn stjórnarmaður hafði skráð í minnisbók sína. Kynning umsækjenda um framtíðarsýn 

þeirra og samtalið í kjölfarið átti að vera mikilvægur þáttur í því hvoru þeirra yrði veitt starfið. 

Af álitinu má leiða að ef stjórnvald sem ber ábyrgð á veitingunni skráir ekki niður upplýsingar 

samkvæmt 27. gr. upplýsingalaga þegar þær eru veigamikill þáttur í því hverjum eigi að veita 

starfið geti það leitt til þess að annmarkar séu á rannsóknarskyldunni 10. gr. ssl. Mikilvægt er 

að stjórnvald gæti þess að skrá og varðveita þau gögn hjá sér sem er grundvöllur að 

starfsveitingunni.  

4.4 Tímamörk rannsóknarskyldu 
Reglur ssl. geta takmarkað frelsi stjórnvalds að leitað sé eftir frjálsri álitsumleitan þegar veita 

á opinbert starf. Í 9. gr. ssl. er fjallað um að ákvarðanir skuli teknar eins fljótt og unnt er. Hér 

er því um aðra málsmeðferðarreglu að ræða sem getur togast á við rannsóknarskylduna.48 

Álitsumleitan getur tekið langan tíma fyrir álitsgjafa. Þegar álitsumleitan er lögboðin ber 

stjórnvaldi að tiltaka frestinn sem gefinn er til að mál dragist ekki á langinn. Eins kveður 2. 

mgr. 9. gr. ssl. á um að ef stjórnvald þarf að leita umsagnar skuli það gert eins fljótt og unnt 

er. Eðlilegt getur verið að erfitt sé að átta sig á tímamörkum fyrir álitsgjafa og verður 

stjórnvald að beita ítrekun séu tímamörk ekki virt.49  

Ef ekki er lögboðið að leita álitsumleitan þegar stjórnvald veitir opinbert starf þarf það að 

meta vandlega hvort hennar sé þörf til þess að málið sé nægjanlega upplýst eða hvort óþarfi sé 

að afla umsagnar til að komast að réttri efnislegri niðurstöðu. Hér togast á annars vegar 

sjónarmiðin um hraða skilvirka stjórnsýslu og hins vegar að mál verða að vera nægilega 

upplýst til að tryggja réttaröryggi borgaranna.50 Erfitt getur verið að finna jafnvægi á milli 1. 

                                                
47 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 3283. 
48 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 547.  
49 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 99. 
50 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 100. 



 16 

mgr. 9. gr. ssl. og 10. gr. ssl. Stjórnvaldi ber því ekki að afla eða óska eftir álitum telji það 

ekki að slíkt sé nauðsynlegt til þess að málið verði nægilega upplýst samkvæmt 10. gr. ssl.51 

4.5 Samspil 10. gr. ssl. við upplýsingarétt þegar leitað er aðstoðar 
Samkvæmt upplýsingarétti 15. gr. ssl. á aðili máls rétt á að kynna sér gögn tiltekins máls sem 

ekki takmarkast af 16. gr. og 17. gr. ssl. Þegar stjórnvald fær einkaaðila til að aðstoða við 

undirbúning við veitingu í opinbert starf verður það að sjá til þess að gögnin sem einkaaðilinn 

hefur rati til stjórnvaldsins sem er ábyrgt fyrir ákvörðuninni. 52  Slíkt getur reynst mikilvægt 

til að staðreyna hvort mál hafi verið nægilega upplýst á grundvelli rannsóknarreglunnar 10. gr. 

ssl. Á þetta samspil reyndi í áliti UA 26. maí 2003 (3616/2002) þegar verið var að ráða 

dagskrárstjóra Rásar 2. Einkaaðila hafði verið falið að undirbúa ráðningarferlið. Starfið var 

auglýst og lauk undirbúningnum með greinargerð frá einkaaðilanum um að B yrði ráðinn. 

Útvarpstjóri hafði ekki aflað gagnanna frá einkaaðilanum sem lágu til grundvallar 

niðurstöðunni. Það leiddi til þess að RÚV sem var stjórnvald gat ekki talist hafa uppfyllt 10. 

gr. ssl. RÚV gat ekki afhent gögnin á grunvelli 15. gr. ssl. en samkvæmt henni getur 

umsækjandi óskað eftir upplýsingum um gögn málsins. Samspilið milli upplýsinga- og 

rannsóknarskyldu birtist einnig í áliti UA 18. febrúar 2012 (7241/2012) þegar forstjóri 

Fjármálaeftirlitsins var ráðinn. Stjórnin hafði ekki skráð hjá sér upplýsingar sem komu fram 

hjá umsækjendum í viðtali við þá þegar búið var að þrengja hópinn niður í tvo. Af því leiddi 

að sá sem ekki fékk starfið gat ekki fengið upplýsingar á grundvelli 15. gr. ssl. því gögnin 

voru ekki til hjá eftirlitinu. Annmarkar voru á rannsóknarskyldunni samkvæmt 10. gr. og  þar 

með upplýsingaskyldu samkvæmt 15. gr. ssl.  

4.6 Hvernig reynir á 10. gr. ssl. í sambandi við lögbundna álitsumleitan? 

Fjallað hefur verið um hvernig aðstoð utanaðkomandi aðila í formi frjálsrar álitsumleitan 

reynir á 10. gr. ssl. Lagaákvæði sem kveður á um lögbundna álitsumleitan er að finna  allvíða 

í íslenskri löggjöf og er mikið um þau þegar veita á opinbert starf.53Oftast er markmiðið með 

slíkum lagaákvæðum að upplýsa um málsatvik áður en ákvörðun er tekin. Þegar um 

lögbundna álitsumleitan er að ræða hvílir ekki eingöngu skylda á stjórnvaldi að leita hennar 

heldur hvílir sú skylda einnig á stjórnvaldi að veita umsögn. Einkaaðilar verða þó ekki 

skyldaðir að veita álit vegna lögmætisreglunar.54 Í Hrd. 2002, bls. 2730 (90/2002) taldi einn 

                                                
51 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 447. 
52 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 633. 
53 Páll Hreinsson: ,,Álitsumleitan”, bls. 409. 
54 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 543-545. 
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umsækjandi að brotið hefði verið á málsmeðferð ssl., þar sem ekki hafði verið aflað 

lögbundins álits hjúkrunarráðs um hann eins og hina tvo. Umsækjandinn taldi að þar sem ekki 

hefði komið umsögn frá hjúkrunarráði varðandi hæfni hans hefði þar með verið brotið gegn 

10. gr. ssl. Hann taldi sig ekki hafa fengið lögbundið undirbúningsferli sem var þáttur í að 

upplýsa hver væri í raun hæfastur í starfið. Hæstiréttur taldi að framkvæmdarstjóri og stjórn 

hefðu brotið á þágildandi lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 97/1990 með því að hafa ekki 

aflað lögbundins álits. 

Í áliti UA 29. febrúar 2000 (2641/1999) var fjallað um lögbundna álitsumleitan, við 

skipun skólastjóra Garðyrkjuskóla ríkisins. Samkvæmt heimild í þágildandi lögum 8. gr. laga 

nr. 91/1936 var sett reglugerð fyrir Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum í Ölfusi nr. 712/1996. Í 

16. gr. hennar kom fram að við skipun skólastjóra skyldi landbúnaðarráðherra fá tillögu frá 

skólanefnd. A sem hafði verið einn umsækjenda óskaði eftir rökstuðningi og var ósáttur við 

margt í málsmeðferðinni. Umboðsmaður Alþingis komst að þeirri niðurstöðu að annmarkar 

væru á henni. M.a. að ráðherra ákvað að fylgja álitinu og eini rökstuðningur fyrir 

ákvörðuninni var hinn sami og hjá nefndinni. Taldi hann að nefndin hefði ekki uppfyllt 

skilyrði rannsóknarreglunnar samkvæmt 10. gr. ssl. Tilgangi umsagnarinnar var ekki náð þ.e. 

að gera grein fyrir með rökum hvaða sjónarmið réðu því hver væri hæfastur. Ráðherrann hafði 

beinlínis notað sama rökstuðning og skólanefndin sem var ófullnægjandi að mati 

umboðsmanns Alþingis. Af álitinu má draga þá ályktun að mikilvægt hefði verið að upplýsa 

nægilega á hvaða sjónarmiðum ráðning B byggði sem var umfram almenn hæfisskilyrði sem 

bæði A og B uppfylltu. Annmarkinn var að ekki lág fyrir í umsögn skólanefndar 

rökstuðningur hvers vegna B hafði verið ráðinn og því ekki upplýst hvernig þeir komust að 

niðurstöðunni. Það skal tekið fram að þó ráðherra hafi valið að fylgja álitinu án þess að bæta 

við það rökstuðning var það ekki bindandi fyrir hann að fylgja því samkvæmt lögum. 

Lögbundin álitsumleitan getur verið bindandi. Þegar umsögn er bindandi frá álitsgjafa er 

hún ávallt lögbundin. Stjórnvaldinu er ekki bara skylt að leita umsagnar heldur verður það að 

fylgja umsögn álitsgjafans. Dæmi um bindandi umsögn er í lögum um dómstóla í 3. mgr. 4. 

gr. a laga nr. 15/1998. Samkvæmt ákvæðinu er dómnefnd skipuð fimm mönnum sem skilar 

ráðherra áliti um hæfni umsækjenda í dómaraembætti. Í álitinu sem dómnefndin skilar af sér 

kemur fram hver er talinn hæfastur eða hæfastir. Ráðherranum er ekki heimilt að víkja frá því 

áliti.55 Í Hrd. 14. apríl 2011 (412/2010) var fjallað um skipun héraðsdómara. Málið snérist um 

hvort ráðherra hefði verið heimilt að víkja frá áliti dómnefndar. Í þágildandi lögum var 

                                                
55 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 548-549. 
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lögbundið að dómnefndin mæti hæfi umsækjenda í embætti héraðsdómara og lágu fyrir 

sjónarmiðin sem leggja átti til grundvallar við matið. Í þessu máli vék ráðherra frá áliti 

dómnefndar sem hafði valið þrjá mjög hæfa og tvo hæfa. Ráðherrann skipaði A sem hafði 

einungis verið metinn hæfur í embættið. Hann hafði þó engra nýrra gagna aflað umfram þeirra 

sem komu fram í áliti dómnefndar. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að ráðherra hefði ekki verið 

heimilt að víkja frá álitinu án þess að uppfylla rannsóknarskylduna. Heimild var í reglum nr. 

693/1999 að víkja mætti frá áliti dómnefndar ef rök stæðu til. Af dómnum má leiða að hafi 

ráðherra ætlað að víkja frá umsögninni hefði hann þurft að beita rannsóknarskyldu samkvæmt 

10. gr. ssl.  

Í  Hrd. 2002, bls. 2730 (195/2006) um skipun sendiráðsprests í London er fjallað um 

bindandi umsögn. Í 40. gr. laga nr. 78/1997 var kveðið á um að skipun sendiráðsprests væri 

bindandi eftir umsögn valnefndar sem skipuð væri. Tveir umsækjendur voru að embættinu. Í 

dómnum kom fram að nefndin hafði metið M hæfari en K og var byggt á framhaldsmenntun 

og að hluta til á starfsreynslu. M var ráðinn en Hæstiréttur taldi að í raun hefði 

framhaldsmenntunin verið meiri hjá K og því hefðu þau verið jafn hæf og ráða hefði átt konu í 

starfið þar sem hallaði á það kyn. Af þessu máli má ráða að Hæstiréttur telur ekki hæfasta 

umsækjandann hafa verið skipaðan í embættið. Hér fer rétturinn dýpra í matið á hæfni 

umsækjendanna. Rétturinn fullyrðir að ef þau hefðu verið metin jafn hæf þá hefði konan átt að 

vera skipuð. Hér má þó geta þess að jafnréttislög nr. 96/2000 spiluðu inn í málið. 

Dómaframkvæmd hefur myndast út frá þeim lögum að ráða eigi í starf það kyn sem hallar á, 

að því gefnu að aðilar af báðum kynjum séu metnir jafn hæfir.56 Hér var um skaðabótamál að 

ræða og voru skaðabætur dæmdar. Telja verður að þegar kveðið er á um umsögn í lögum sé 

stjórnsýsluvaldi skipt milli álitsgjafa og þess stjórnvalds sem formlega tekur ákvörðun.57 

4.7 Réttarstaða umsækjenda 
Um réttarstöðu starfsmanna ríkisins gilda starfsmannalögin. Þau gilda eftir að starfið hefur 

verið veitt.58 Þegar stjórnvald er í ráðningarferli og fær utanaðkomandi aðstoð eins og t.d. 

ráðningarstofu er mikilvægt að umsækjandi fái ekki lakari réttarstöðu heldur en ef 

stjórnvaldið sjálft hefði séð um umsóknarferlið allan tímann. Þótt utanaðkomandi aðili veiti 

tillögu eða umsögn leysir það ekki stjórnvald frá ábyrgð að málið sé upplýst á grundvelli 10. 

gr. ssl. Þvert á móti er það stjórnvaldið sem ber ábyrgð á að málið sé nægilega upplýst þegar 

                                                
56 Sjá Hrd. 1993, bls. 2230. í þessu máli var kynjaregla jafnréttislaga mótuð.  
57 Páll Hreinsson: ,,Álitsumleitan”, bls. 413. 
58 Anna Tryggvadóttir o.fl.: Opinber starfsmannaréttur, bls. 14. 
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ákvörðun er tekin.59 Réttarstaða umsækjanda má ekki verða lakari en ssl. og lagafyrirmæli 

kveða á um. 60  Umboðsmaður Alþingis hefur fjallað um slíkt. Í UA 18. febrúar 2012 

(7241/2012) um ráðningu forstjóra Fjármálaeftirlitsins kemur fram að réttarstöðu umsækjenda 

má ekki gera lakari en ella.  Umboðsmaður Alþingis bendir á að veitingarvaldshafi beri alltaf 

ábyrgð á undirbúningi við veitingu opinberra starfa. Þó að meginreglan sé að stjórnvaldinu sé 

heimilt að leita frjálsrar umsagnar ef slíkt er ekki lögbundið þá verði það að gegna þeim 

skyldum sem hvílir á því varðandi málsmeðferð bæði á grundvelli skráðra og óskráðra reglna. 

Í því samhengi er mikilvægt að upplýsingar liggi fyrir hjá stjórnvaldinu þannig að réttarstaða 

umsækjenda verði sem best tryggð. Ekki einungis undirbúningsins vegna heldur geta þær 

upplýsingar orðið andlag upplýsingaréttar samkvæmt 15. gr. ssl. Samspil 

málsmeðferðarreglna getur verið mikilvægt fyrir réttarstöðu umsækjenda. 

Í UA 26. maí 2003 (3616/2002) var einkaaðila falið að undirbúa ráðningarferli og meta 

heildstætt hver fengi starf dagskrárgerðarstjóra Rásar 2. Athuganir á vissum umsækjendum 

voru byggðar á ónafngreindum aðilum sem ekki voru skráðar. Umboðmaður  Alþingis benti á 

mikilvægi þess að skrá upplýsingar ef ætlunin væri að byggja á þeim upplýsingum. 

Upplýsingar þurfa að liggja fyrir hjá stjórnvaldinu, á hverju  sé byggt enda telst slíkt til 

stjórnsýslulegrar ábyrgðar. Ef þær liggja ekki fyrir getur það skert réttarstöðu umsækjenda. 

Þrátt fyrir að stjórnvaldi sé falið að meginstefnu að ákveða hvaða aðferð það hefur til að 

upplýsa um hæfni umsækjenda er það alltaf bundið af 10. gr. ssl. Stjórnvaldið verður t.d. að 

hafa í huga að  boði hann ekki umsækjanda í viðtal hefur það þegar útilokað viðkomandi í 

starfið og kemur hann því ekki lengur til greina.61 Mikilvægt er fyrir stjórnvald að gæta þess 

að umsækjendur fái ekki lakari réttarstöðu ef veitingarvaldshafi velur að fá utanaðkomandi 

aðstoð við ráðningarferlið.62 

5 Réttaráhrif vegna annmarka á rannsóknarskyldu 

5.1 Almennt 
Eftirlitsaðilar framkvæmdarvaldsins, umboðsmaður Alþingis og dómstólar hafa það hlutverk 

að endurskoða stjórnvaldsákvarðanir. Eftirlitsaðilarnir hafa ekki það hlutverk að taka nýjar 

ákvarðanir um veitingu opinberra starfa heldur leggja þeir mat á þau sjónarmið sem hafa verið 

lögð til grundvallar um hver sé hæfasti umsækjandinn. Þeir gæta m.a. að því hvort 

                                                
59 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 524. 
60 Hafsteinn Dan Kristjánsson: ,,Ráðningar í opinber störf”, bls. 59. 
61 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 522-523. 
62 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 424. 
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málsmeðferðarreglum eins og rannsóknarreglu hafi verið fylgt og málefnaleg sjónarmið liggi 

til grunvallar ákvörðuninni. Eftirlitsaðilarnir hafa ekki tekið þátt í ráðningarferlinu og verður 

því að telja að þeim séu ákveðin takmörk sett fyrir að geta endurskoðað tiltekna þætti í 

málsmeðferðinni eins og huglæg sjónarmið sem koma m.a. fram í viðtölum við 

umsækjendur.63  

 Eins og fram hefur komið er veitingarvaldshafa skylt að fara eftir tilteknum reglum sem 

gilda við veitingu opinberra starfa m.a. að meta hæfni umsækjenda í aðdraganda 

veitingarinnar og í samræmi við 10. gr. ssl. Hafi hann brugðið frá því og leitt hefur til tjóns 

getur umsækjandi haft upp kröfu um skaðabætur.64 Í Hrd. 1997, bls. 1544 sem áður var 

reifaður stuttlega fór umsækjandi sem ekki fékk starfið í ógildingar- og skaðabótamál vegna 

ráðningarinnar. Þar sem  hann hafði látið af störfum hafði hann ekki lögvarða hagsmuni að fá 

ráðninguna dæmda ógilda. Þegar kom að því að leysa úr skaðabótakröfunni var ekki talið 

sannað að hann hefði orðið fyrir fjártjóni. Aftur á móti voru honum dæmdar miskabætur fyrir 

álitshnekki vegna meðferðar yfirvalda á umsókn hans um kennarastarfið.  

 Til að geta fengið dóm verður aðili að hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn hennar 

samkvæmt 1. mgr. 24. gr. og 25. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála, þ.e. að hún 

skipti máli fyrir réttarstöðu aðila.65 

Í Hrd. 2002, bls. 2730 (90/2002) var fjallað um lögbundna álitsumleitan í þágildandi 

lögum, að leita bæri umsagnar hjúkrunarráðs áður en ákvörðun væri tekin. Hjúkrunarráð hafði 

ekki veitt neina umsögn um einn af þremur umsækjendum eins og lögboðið var. Sá 

umsækjandi sem hjúkrunarráðið hafði ekki lagt mat á höfðaði skaðabótamál og taldi að lög 

hefðu verið brotin við meðferð málsins. Hæstiréttur féllst á að meðferðinni hefði verið 

ábótavant. Þrátt fyrir það var ekki talið hægt að fullyrða hver niðurstaðan hefði orðið hefði 

umsagnar verið leitað og ekki voru talin ólögmæt sjónarmið sem réðu niðurstöðunni. 

Niðurstaðan í málinu var að gögn hefðu legið fyrir um menntun og starfsreynslu umsækjenda 

og voru þeir allir taldir hæfir. Skaðabótakröfu var hafnað þar sem skilyrði skaðabóta voru ekki 

uppfyllt. 

Annmarkar á málsmeðferðarreglu geta leitt til þess að stjórnvaldsákvörðun sé ógild. 

Málsmeðferðin verður þá að vera í bága við undirbúning sem stuðlar að því að lögleg og rétt 

ákvörðun verði tekin. Á Íslandi hafa dómstólar mótað skilyrði hvenær heimilt er að fella 

                                                
63 Hafsteinn Dan Kristjánsson:,,Ráðningar í opinber störf”, bls. 75. 
64 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 564. 
65 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls.117-118. 
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ákvörðun úr gildi en engum slíkum skráðum reglum er fyrir að fara.66 Meginreglan er að 

annmarkarnir verða að vera verulegir til að komi til álita að ógilda hana. Dómstólar hafa þó 

möguleika á að fella stjórnvaldsákvörðun úr gildi telji þeir að hún hafi verið ólögmæt.67  

5.2 Dómstólar 
Í eldri fræðum var talið að dómstólar gætu ekki endurmetið ákvörðun stjórnvalds um hvort 

hæfasti umsækjandinn hefði hlotið opinbert starf. Síðustu ár má finna Hæstaréttardóma þar 

sem dómstólar endurmeta hvort þeirri meginreglu hafi verið fylgt, að hæfasta hafi verið veitt 

starfið eða brotið á þeirri meginreglu. Dómstólar hafa teygt sig lengra í að endurskoða mat 

stjórnvalds hver umsækjenda sé talinn hæfastur. Þeir virðast meta hvort meginreglu 

stjórnsýsluréttar um að veita hæfasta umsækjandanum starfið hafi verið fylgt. Lengst hafa þeir 

gengið í endurskoðun við veitingu opinberra starfa þegar um er að ræða forgangsreglu 

jafnréttislaga.68 

Hafi ekki verið leitað álitsumleitan samkvæmt lögum geta stjórnvaldsákvarðanir almennt 

haft í för með sér ógildingu. Dómstólar hafa gert strangar kröfur í þeim efnum, en eftir því 

sem ákvörðun er meira íþyngjandi því meiri líkur eru á að stjórnvaldsákvörðun geti leitt til 

ógildingar. Einnig má telja að slík ógilding geti verið fyrir hendi þegar miklir annmarkar eru á 

umsögn.69 Skilyrðum um ógildingu veitingu opinberra starfa er þó erfiðra að sýna fram á. 

Erfitt getur verið að sanna að tiltekinn umsækjandi hafi fremur átt að hljóta starfið. Annar 

aðili hefur hlotið starfið og hefur hagsmuni af því að ákvörðun verði ekki breytt. Þó verður 

ekki talið að útilokað sé að til ógildingar geti komið.70 

Af dómaframkvæmd virðist mega ráða að Hæstiréttur ógildi ekki ákvarðanir er lúta að 

veitingu opinberra starfa, þrátt fyrir að undirbúningur sé í andstöðu við 10. gr. ssl. Í  Hrd. 14. 

apríl 2011  (412/2010) sem snérist um skipun héraðsdómara var litið fram hjá áliti 

dómnefndarinnar við skipun í embætti héraðsdómara. Í þágildandi reglum nr. 693/1999 var 

mælt fyrir að ráðherra gæti vikið frá áliti dómnefndar teldi hann annan umsækjanda vera 

hæfari, að uppfylltri rannsóknarskyldu 10. gr. ssl. Álitið var ekki bindandi samkvæmt lögum 

nr. 1. mgr. 24. gr. nr. 15/1998 og hafði ráðherra heimild til að víkja frá álitinu. Hæstiréttur 

skoðaði með hvaða hætti undirbúningur ráðherra hefði verið sem leiddi til ákvörðunar um að 

A hefði fengið starfið en ekki annar þeirra tveggja sem dómnefnd sérfróðra manna taldi 

                                                
66 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 112. 
67 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur málsmeðferð, bls. 914-915. 
68 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,, Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum - Hvaða 
þættir ákvörðunar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?”, bls. 289-290. 
69 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 59. 
70 Hafsteinn Dan Kristjánsson:,, Ráðningar í opinber störf", bls. 76. 



 22 

hæfasta. Rétturinn komst að þeirri niðurstöðu að ráðherra hefði ekki fylgt 10. gr. ssl. við 

undirbúninginn. Hann hafði ekki aflað gagna umfram það sem nefndin hafði gert. Ráðherrann 

hafði ekki leitað til meðmælenda heldur eingöngu byggt á sömu gögnum og dómnefndin hafði 

byggt á. Ríkið og ráðherrann voru dæmd til að greiða miskabætur vegna málsmeðferðar sem 

var í andstöðu við 10. gr. ssl. 

Af dómum Hæstaréttar má ráða að hann metur sjónarmið sem lögð eru til grundvallar og 

endurmetur hvort 10. gr. ssl. hafi verið fylgt. Hann lætur þó við það liggja og eftirlætur 

stjórnvaldinu að meta hver er hæfastur á grundvelli sjónarmiðanna sem þurfa að vera 

málefnaleg.71  Undantekning frá því er í málum þar sem hallar á annað kynið og jafnréttislög 

koma inn í matið.72  

5.3 Umboðsmaður Alþingis 
Hlutverk umboðsmanns Alþingis er að veita álit en þau eru ekki bindandi fyrir stjórnvald. 

Hann getur beint tilmælum til stjórnvalds sbr. b-lið 2. mgr. 10. gr. laga nr. 85/1997 um 

umboðsmann Alþingis.73 

Umboðsmaður Alþingis hefur oft komist að þeirri niðurstöðu að annmarkar hafi verið á 

10. gr. ssl. þegar stjórnvald veitir opinbert starf. Umboðsmaður Alþingis beinir yfirleitt 

tilmælum til viðkomandi stjórnvalds sbr. UA 18. júní 2003 (3490/2002) þar sem hann taldi að 

annmarkar væru á að 10. gr. ssl. við undirbúning þegar skipað var í embætti sýslumanns. 

Umboðsmaður Alþingis taldi að samkvæmt 10. gr. ssl. þyrfti að staðreyna hvort upplýsingar 

sem eru veittar séu réttar. Í áliti UA 26. maí 2003 (3616/2002) um ráðningu dagskrárstjóra 

Rásar 2 voru allmiklir og verulegir annmarkar. Umboðsmaður minnti á að hann gæti ekki sagt 

til nánar um réttaráhrif vegna annmarkanna. Samkvæmt starfsmannalögunum og almennum 

reglum stjórnsýsluréttarins bæri veitingarvaldshafa sjálfum að taka ákvörðun er varðar 

réttarstöðu umsækjenda í ráðningareflinu sem getur haft þýðingu fyrir umsækjendur.  

Umboðsmaður Alþingis leggur oftast áherslu í lok álita á að stjórnvald beri að taka upp 

vandaðri stjórnsýsluhætti.74 

                                                
71 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – Hvaða 
þættir ákvörðuar hafa komið til endurskoðunar dómstóla?”, bls. 294-295. 
72 Sjá Hrd. 1996, bls. 3760; Hrd. 2006, bls. 4891 (195/2006) og Hrd. 1993, bls. 2230. Í síðasta málinu mótaði 
Hæstiréttur forgangsreglu jafnréttislaga. Hún kemur ekki til fyrir en búið er að leggja mat á hæfni umsækjenda. 
Ef tveir eru jafn hæfir skal velja það kyn sem hallar á.  
73 Hafsteinn Dan Kristjánsson:,,Ráðningar í opinber störf”, bls. 76. 
74 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 26. 
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6 Lokaorð 
Gengið var út frá því í upphafi að skoða hvernig stjórnvald beitir rannsóknarreglu 

stjórnsýsluréttar við veitingu opinberra starfa. Fram hefur komið að engin lögfest lagaregla 

gildir um hvaða sjónarmið veitingarvaldshafi eigi að leggja til grunvallar við veitingu 

opinberra starfa. Meginreglan er að stjórnvald ákveði hvaða sjónarmið lögð eru til grundvallar 

nema annað sé kveðið á um í lögum. Af álitum umboðsmanns Alþingis má draga þær 

ályktanir að oft á tíðum vefjist það fyrir stjórnvaldi hvernig ráðningarferlinu skuli háttað sem 

getur leitt til þess að rannsóknarskyldu verður ábótavant.  

 Stjórnvald er ábyrgt fyrir ráðningunni frá byrjun til enda. Af því leiðir að ákveði 

stjórnvald að veita utanaðkomandi aðila heimild til að undirbúa ráðningarferlið verður það að 

sjá til þess að rannsóknarreglunni verði beitt. Veitingarvaldshafinn verður að gæta að 

rannsóknarskyldunni sé fullnægt þegar utanaðkomandi aðila er veitt heimild til að gefa álit 

eða umsögn. Þannig má segja að takmarkanir séu á því hversu langt stjórnvald getur gengið í 

að leita aðstoðar við veitingu opinberra starfa.  

Ef skráningarskyldu stjórnvalds er ekki sinnt og þær upplýsingar sem fram koma hafa 

þýðingu fyrir málið getur það haft þau áhrif að rannsóknarskylda teljist ekki uppfyllt. Af 

rannsóknarskyldunni leiðir að stjórnvald verður að hafa allar upplýsingar skráðar hjá sér sem 

sem leiða til niðurstöðunnar.  

 Hafi verið brotið á 10. gr. ssl. fær stjórnvald yfirleitt tilmæli frá umboðsmanni Alþingis 

um að stunda vandaðri stjórnsýsluhætti. Dómstólar telja sig geta metið hvort þeirri 

meginreglu um að ráða eigi þann hæfasta í starfið hafi verið fylgt. Þeir endurskoða 

sjónarmiðin sem lögð hafa verið til grundvallar og hvort 10. gr. ssl. hafi verið fylgt. Aftur á 

móti virðist vera erfitt að sýna fram á að einhver annar umsækjandi hafi átt að fá starfið. Sá 

sem hefur hlotið starfið hefur hagsmuni af því að ákvörðuninni verði ekki haggað. Einnig 

virðist stjórnvaldi gefið mikið svigrúm til að ákvarða hver sé hæfastur. Að öllu virtu verður að 

telja mikilvægt að vanda vel til við veitingu opinberra starfa. Það hefur með réttaröryggi 

borgaranna að gera að hæfasta umsækjandanum verði veitt starfið og mikilvægt að 

umsækjendur fái réttláta málsmeðferð samkvæmt 10. gr. ssl. 
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