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Útdráttur 

Sjónum er beint að nefndum ráðum og stjórnum á vegum íslenska ríkisins (hér eftir 

vísað í sem nefndir). Skoðuð voru umfangsmikil gögn um fjölda og umfang nefnda á árunum 

2011-2013. Til viðmiðunar var stuðst við gögn sem sett voru fram í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar „Nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkisins árið 2000“ og gefin var út á 

árinu 2002. Dregin er upp mynd af tilurð nefnda og virkni þeirra skoðuð í ljósi fræðikenninga 

um almannavalskenningar annars vegar og stýrineta hins vegar.  

Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvort hægt er að greina út frá gögnunum 

hvort að íslenska stjórnsýslan sé að sveigjast frá hefðbundinni stjórnsýslu í átt að 

stýrinetsstjórnsýslu. Rannsóknin er staðbundin heimildarannsókn að miklu leyti. Gagna var 

aflað með tvennum hætti, í rituðum heimildum og með viðtölum við embættismenn og 

starfsfólk innan stjórnsýslunnar. Við greiningu og framsetningu á gögnum var notast við 

lýsandi tölfræði. 

Niðurstaðan er sú að það virðist ekki vera hægt að styðja við almannavalskenningarnar 

um hinn eigingjarna og gráðuga embættismann þó að ítarlegri rannsókna sé þörf til að 

mögulegt sé að draga ályktanir varðandi raunverulegan árangur einstakra nefnda. Slíkt mat 

kallar á umfangsmeiri skoðun en rúmast innan þessarar ritgerðar. Hins vegar sjáist þess 

glögg merki að opinber rekstur sé að færast í átt til stýrinetsstjórnsýslu, þrátt fyrir að 

nefndum fari fækkandi á tímabilinu sem til skoðunar er. Miklar umbætur hafa átt sér stað á 

undanförnum 15 árum. Það er jafnframt sterk vitund innan stjórnsýslunnar, metnaður og 

vilji til að gera nefndastarf sem best úr garði. Enn er þó svigrúm til að gera betur. 

„Er karlinn að standa sig?“ – Hér er vísað í titil ritgerðarinnar, þar sem karlinn er 

tákngervingur þeirra sem standa að nefndarstarfi. Niðurstöður greininga benda til þess að 

hægt sé að svara þessari spurningu játandi. Þó er kallað er eftir frekari rannsóknum á þessu 

sviði til að hægt sé að svara slíkri spurningu á fullnægjandi hátt. Jafnframt er lagt til að hið 

opinbera bæti aðgengi að upplýsingum um nefndir, bæði hvað varðar eðli starfsins, 

framgang og árangur þeirrar vinnu. 
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Abstract 

The focus is on committee work under the auspices of the Icelandic state. 

Extensive data on the number and scope of committees in the years 2011-2013 was 

scrutinised. As a frame of reference, use was made of data set forth in a report by 

The Icelandic National Audit Office called Committees, councils and boards under the 

auspices of the state in the year 2000 ("Nefndir, ráð og stjórnir á vegum ríkisins árið 

2000"). A light is shed on the origin of committees and their activity viewed in light of 

public choice theory and network theory. 

The aim of the research is to examine whether the data indicates that Icelandic 

administration is gradually turning away from traditional administration in the 

direction of network theory. The research is largely based on local resources. Data 

was collected in two ways: through written resources and interviews with officials 

and staff within public administration. Descriptive statistics are used to present the 

analysed data. 

The outcome is that it seems that public choice theories on the selfish and 

maximising official cannot be supported, although more detailed research is needed 

in order to make deductions regarding the real results of individual committees. Such 

an assessment calls for an extensive analysis beyond the scope of this thesis. 

However, there are clear signs that the public sector is moving in the direction 

of network theory in public administration, despite the declining number of 

committees in the period examined. Great improvements have taken place in the 

past 15 years. There is also strong awareness, ambition and will within public 

administration to make committee work the best it can be. Even so, there is still 

room for improvement. 

"Is the old man doing a good job? " – This is a reference to the title of the thesis 

where the old man symbolises those involved in committee work. The outcomes of 

analyses indicate that the answer is in the affirmative. However, further research in 

this field is called for in order to make it possible to answer such a question 

affirmatively. Moreover, it is proposed that the public sector improve access to 

information on work groups, both the nature of their work as well as its progression 

and outcomes. 
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Formáli 

Þessi rannsóknarritgerð er lokaverkefni 30 ECTS í MPA-námi í opinberri stjórnsýslu við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands.  

Stýrinet (e. network theory) er nýlegt fyrirbæri sem hefur verið að ryðja sér til rúms í 

opinberri stjórnsýslu undanfarin ár. Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort hægt sé 

að merkja þá þróun í starfsemi nefnda, ráða og stjórna (hér eftir vísað til sem nefndir) á 

vegum ríkisins sem bendir til þess að íslenska stjórnsýslan sé að færast í átt til 

stýrinetsfyrirkomulags. Vinnutilgátan gengur út frá því að fjölgun starfshópa, og sér í lagi 

hópa með ólaunaðar stöður, bendi til þess að sú sé raunin. 

Nefndir á vegum ríkisins sem hér er vísað til voru 665 talsins á árinu 2013. Í þeim sátu 

3.708 manns. Auk þess má reikna með því að mun fleiri hafi komið að starfi þessara hópa 

innan og utan ráðuneytanna. Hér er því um að ræða mjög umfangsmikla starfsemi og 

hagsmuni sem snerta okkur öll á einn eða annan hátt.  

Rannsóknin var unnin undir leiðsögn Erlu Hlínar Hjálmarsdóttur aðjúnkts og færi ég 

henni kærar þakkir fyrir hvatningu og uppbyggjandi leiðsögn. Viðmælendum mínum hjá 

Stjórnarráðinu færi ég bestu þakkir fyrir veitta aðstoð ásamt sérfræðingi hjá Jafnréttisstofu 

sem útvegaði mér meginpart þeirra tölulegu gagna sem stuðst er við. Ríkisendurskoðun færi 

ég einnig kærar þakkir fyrir að finna til frumgögn skýrslu um nefndir, ráð og stjórnir sem 

gefin var út árið 2002 en sú skýrsla lýsir starfsemi nefnda á vegum ríkisins á árunu 2000. 

Kærar þakkir fá Bjargey Guðmundsdóttir og Hrafnhildur Tryggvadóttir fyrir vandlegan 

yfirlestur, gagnlegar ábendingar og aðstoð við prófarkalestur og Hlín Hjartardóttir fyrir 

aðstoð við að þýða samantekt yfir á ensku svo sómi sé að. Fjölskylda og vinir fá jafnframt 

þakkir fyrir að sýna þessu brölti mínu á námsbrautinni skilning og vera til staðar fyrir mig þar 

og annars staðar í lífinu. Sérstakar þakkir fær móðir mín sem hefur alla tíð hvatt mig til að 

standa á eigin fótum og elta draumana og pabbi sem kenndi mér að vera jákvæð og bjartsýn. 

Hvorutveggja kom sér vel í þessari vegferð.  
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1 Inngangur  

Gamall karl var í dag skipaður í nefnd. Hans hlutverk verður fyrst og fremst að sjá til þess að 
nefndin geri sem minnst, heiðri gömul og úreld sjónarmið og hella upp á te. Karlinn, Sigurður 
Líndal, er ævaforn og hefur átt sæti í hverri einustu nefnd sem sett hefur verið á laggirnar frá 
lýðveldisstofnun. Karlinn er óháður stjórnmálaflokkum en skoðanir hans samrýmast furðu vel 
skoðunum núverandi ráðamanna. Málið sem nefndin er skipuð til að þræta um þangað til það 
verður kæft aftur er að sjálfsögðu breytingar á stjórnarskránni en níu fulltrúar skipa nefndina. 
Þess má geta að fyrir þremur árum var þúsund manna nefnd að störfum, þverskurður 
þjóðarinnar, á þjóðfundi í Laugardalshöll en núverandi stjórnarflokkar komust að þeirri 
niðurstöðu að hennar tillögur sem stjórnlagaþing vann síðan með væru drasl og fengu því 
gamla karlinn til að sjá um þetta.1 

Ofangreind tilvitnun endurspeglar að einhverju leyti orðræðuna í samfélaginu um 

nefndir á vegum hins opinbera og störf þeirra sem er gjarnan ákaflega gagnrýnin. Þrátt fyrir 

verulegt umfang starfsemi nefnda innan íslensku stjórnsýslunnar, þá eru takmarkaðar 

upplýsingar til staðar um fjölda, umfang og kostnað vegna opinberra nefnda. Ef slíkar 

upplýsingar væru aðgengilegar og skýrar myndi það ef til vill bæta ímynd þess starfs sem þar 

fer fram og jafnframt gefa almenningi og ráðamönnum svigrúm til að veita því aðhald. 

Blæbrigðamunur getur verið á orðunum stjórn, nefnd og ráð og getur gert erfitt að 

greina þarna á milli. Hefð er fyrir því að nefna þessa starfshópa einu nafni nefndir og verður 

svo einnig gert hér. Ekki hafa margar rannsóknir eða kannanir verið gerðar á starfsemi 

nefnda  á vegum ríkisins, engu að síður hafa margir, bæði innan og utan stjórnsýslunnar, 

áhuga og skoðanir á starfi þeirra. Mögulegt er að skoða þetta viðfangsefni út frá mörgum og 

mismunandi sjónarhornum svo sem skilvirkni, kostnaði, gagnsemi og árangri og svo má lengi 

telja. Í þessari rannsókn er sjónum beint að því hvort merkja megi breytingu í starfsemi 

nefnda út frá kenningum um opinbera stjórnsýslu, annars vegar almannavalskenningum og 

hins vegar stýrinetskenningum. Jafnframt verða nefndir sem starfandi voru á árinu 2013 

flokkaðar eftir eðli þeirra verkefna sem þær sinntu. 

Almannavalskenningarnar (e. public choice theory) komu fram sem sjálfstæð fræðigrein 

innan hagfræðinnar á sjötta áratug þessarar aldar og taka fyrir kosningar, lýðræðisskipulag 

og flest það sem betur mætti fara í þjóðfélaginu í dag. Hér beinum við sjónum að þeim 

kenningum fræðinnar sem snúa að stjórnsýslunni með „Homo economicus“ í fararbroddi, 

eða hinn hagsýna mann sem er skynsemisvera sem leitast við að hámarka eigin hag. 

                                                      
1 (Andri Þór Sturluson, 2013) 
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Samkvæmt almannavalskenningunum reyna embættismenn að þenja starfsemi sína út, til 

dæmis með því að hámarka opinberar fjárveitingar til handa sinni starfsemi og með setu í 

nefndum sem eykur völd þeirra og virðingu. 

Stýrinet (e. network theory) er nýlegt fyrirbæri í stjórnsýslu sem hefur verið að ryðja sér 

rúms undanfarin ár. Samkvæmt Koliba og félögum er það skilgreint sem tengslanet aðila 

sem vinna saman að verkefni þar sem stjórntæki hins opinbera koma við sögu. Þessi kenning 

leggur út af svokallaðri samstarfsstjórnsýslu þar sem ríkið hverfur frá hefðbundnu boðvaldi í 

áttina til samvinnu við bæði einkafyrirtæki og félagasamtök. Koliba og félagar lýsa því þannig 

að stjórnskipulag og gangverk þriggja opinberra stjórnkerfistegunda komi saman í því fjórða. 

Hér vísa þeir til hefðbundinnar stigveldisstjórnsýslu, nýskipunar í opinberri stjórnsýslu og 

samstarfsstjórnsýslu sem sameinast í stýrnetsstjórnsýslu. Þeir lýsa hefðbundinni stjórnsýslu 

eins og við þekkjum hana þar sem boðvaldið virkar og hvernig hún þróaðist með aukinni 

dreifstýringu og útvistun verkefna. Sú stjórnsýsla sem kom þar í framhaldinu líktist meira 

samstarfsstjórnsýslu, bæði einkafyrirtækja og einnig frjálsra félagasamtaka. Með meiri 

samvinnu breyttist þetta svo yfir í það sem þeir hafa nefnt stýrinet sem er flóknara net 

samstarfs ólíkra aðila sem gengur þvert á málefnasvið.2 

Rannsóknarspurningin sem að leitast er við að svara í þessari ritgerð er eftirfarandi: 

Benda breytingar á umfangi, hlutverki og starfsemi nefnda á vegum stjórnarráðsins til þess 

að íslenska stjórnkerfið sé að þróast í áttina að stýrinetsstjórnsýslu?  

Ef hægt er að sýna fram á það er hægt að slá niður þá mýtu sem algeng er í samfélaginu 

og byggir á almannavalskenningunum sem fjalla um hinn sjálfhverfa embættismann sem oft 

er vitnað til sem „Homo economicus“. Hér er vísað í karlinn í titli ritgerðarinnar sem er í raun 

tákngervingur þess sem almannarómur telur gjarnan að sé gagnslaus eiginhagsmunapotari 

sem þiggur bitlinga í formi nefndarlauna. 

Nefndir á vegum ríkisins voru 665 á árinu 2013. Í þeim sátu 3.708 manns. Að auki má 

reikna með því að mun fleiri hafi komið að starfi nefndanna á einn eða annan hátt, bæði 

innan sem utan ráðuneytanna. Hér er því um að ræða mjög umfangsmikla starfsemi og 

hagsmuni sem snerta okkur öll.  

                                                      
2 (Koliba, Meek og Zia, 2011) 
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Rannsóknin náði yfir upplýsingar um nefndir sem starfandi voru innan Stjórnarráðsins á 

árunum 2011 - 2013 og samanburður við gögn frá árinu 2000. Gögn vegna áranna 2012 og 

2011 eru sett fram í viðaukum I og II, þar sem það þykir of umfangsmikið að setja fram 

greiningar fyrir árin þrjú í ritgerðinni sjálfri. Þar er hins vegar einblínt á sundurgreiningu fyrir 

árið 2013 og samanburð þess við árið 2000 að því marki sem hægt er. Fyrir liggur ítarleg 

skýrsla Ríkisendurskoðunar þar sem fram koma lykilupplýsingar um nefndir á vegum ríkisins 

á árinu 2000. Má þar helst nefna fjölda nefnda, nefndar- og stjórnarmanna, launa- og 

rekstrarkostnað ásamt grófri sundurgreiningu nefnda eftir eðli verkefna. Jafnframt kom fram 

yfirlit yfir nefndir á vegum ríkisins flokkað niður á einstök ráðuneyti.3  

Í þessari rannsókn eru teknar saman sambærilegar upplýsingar um fjölda nefnda 

flokkað niður á einstök ráðuneyti, fjölda nefndarmanna ásamt grófri sundurgreiningu nefnda 

eftir eðli verkefna. Þess ber að geta að á því tímabili síðan skýrsla Ríkisendurskoðunar var 

tekin saman hafa orðið umfangsmiklar breytingar á Stjórnarráði Íslands, ráðuneyti hafa verið 

sameinuð, lögð niður, ný stofnuð og verkefni flutt á milli stofnana. Því var ekki hægt að gera 

beinan samanburð á starfsemi einstakra ráðuneyta en þó var leitast við að gera gögn 

samanburðarhæf upp að því marki sem mögulegt er. 

Á undanförnum þremur árum hafa að meðaltali um 659 nefndir starfað innan 

Stjórnarráðsins og því er um mjög umfangsmikil gögn að ræða. Jafnréttisstofa hefur safnað 

gögnum um fjölda nefnda, nöfn þeirra, fjölda nefndarmanna og kynjahlutfall í nefndum 

undanfarin ár og fékk rannsakandi aðgang að þeim og sparaði það mikla vinnu við 

gagnaöflun. Jafnframt fékkst aðgangur að frumgögnum skýrslu Ríkisendurskoðunar og gat 

rannsakandi þannig kynnt sér forsendur þeirra gagna. Í gögnum Jafnréttisstofu eru nefndir 

flokkaðar annars vegar í lögbundnar nefndir og hins vegar í ráðherraskipaðar nefndir. Eftir 

stóð því að flokka þær eftir tegundum. Það reyndist snúið á köflum enda kemur fram í 

skýrslu Ríkisendurskoðunar að sumar nefndir geti fallið í fleiri en einn flokk.4 Jafnframt því að 

skoða töluleg gögn voru fyrirliggjandi heimildir vegna nefnda og nefndarstarfa skoðuð á 

netinu. Má þar helst nefna gögn á heimsíðu Alþingis, ráðuneyta og stofnana ásamt greinum 

og gögnum sem fundust í hinum ýmsu gagnaveitum á veraldarvefum. Notuð var lýsandi 

tölfræði að hluta til að varpa ljósi á tölulegu gögnin. 

                                                      
3 (Ríkisendurskoðun, 2002) 

4 (Ríkisendurskoðun, 2002) 
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Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla er settur fram inngangur og stutt lýsing á 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir þeim fræðilegu kenningum 

sem viðfangsefnið var borið saman við. Í lok kaflans er efni hans tekið saman og 

rannsóknarspurning ritgerðarinnar sett fram. Í þriðja kafla er skýrt frá vali á viðfangsefni, 

undirbúningi, umfangi rannsóknar og gerð grein fyrir markmiðum rannsóknar og 

rannsóknarspurningunni. Aðferðafræði sem notuð var við öflun gagna og greiningu 

rannsóknarinnar er lýst ásamt gagnasöfnun og úrvinnslu gagnanna. Í fjórða kafla er 

athyglinni beint að því umhverfi sem viðfangsefnið er sprottið úr og leitast við að varpa ljósi 

á eðli nefnda og þróun stjórnsýslunnar í grófum dráttum. Fjallað er um helstu breytingar 

sem hafa orðið á Stjórnarráði Íslands, helstu breytingar á ráðuneytunum og þróun 

stöðugilda hjá ríkinu á tímabilinu frá því skýrsla Ríkisendurskoðunar var unnin. Þóknanir 

nefndarmanna og kostnaður vegna nefndarstarfa er til umræðu, þróun þeirra í gegnum árin 

og aðgengi að upplýsingum. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum greininga á 

nefndum á vegum hins opinbera. Umfjöllun byggir á lýsandi tölfræði sem safnað var fyrir 

árið 2013. Loks eru umræður og samantekt á niðurstöðum og hvernig þær endurspegla 

fræðilegar kenningar um viðfangsefnið. Í lok kaflans eru settar fram niðurstöður sem svara 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í lok annars kafla. Í lokaorðunum er skoðað 

hvaða lærdóm megi draga af rannsókninni og settar fram tillögur að frekari rannsóknum á 

þessu sviði.  

Þess bera að geta að höfundur tengist rannsóknarefninu ekki á annan hátt en sem 

almennur borgari og hefur engra annarra hagsmuna að gæta. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er lagður grunnur að fræðilegi umræðu um tilefni þess að nefnd er 

stofnuð, breytingar á Stjórnarráði Íslands undanfarin ár og þær stjórnsýslulegu kenningar 

sem nýtast sem fræðilegur grunnur fyrir rýni á umfangi og starfi nefnda innan 

stjórnsýslunnar.  

Nýjar kenningar hafa undanfarið verið að ryðja sér til rúms í opinbera geiranum en 

stjórnsýslan í flestum lýðræðisríkjum hefur verið að þróast frá hefðbundinni stjórnsýslu (e. 

public management) yfir í nýskipan í opinberri stjórnsýslu (e. new public management), 

þaðan yfir í samhenta stjórnsýslu (e. joined-up government) og loks í áttina að 

stýrinetsstjórnun (e. network governance). Stundum er litið á nýskipan í opinberri 

stjórnsýslu sem millistig milli hefðbundinnar stjórnsýslu og stýrinetstjórnunar og enn aðrir 

vilja meina að hin mikla breyting sem hefur orðið í opinbera geiranum varðandi 

stefnumótun og þjónustu megi kalla opinbera stýringu (e. public governance). Það sem er 

sameiginlegt með þessum breytingum er að borgararnir taka sífellt meiri þátt í að móta þá 

þjónustu sem þeir njóta og þriðji geirinn (frjáls félagasamtök) spilar sífellt stærra hlutverk í 

samvinnu við stjórnvöld. Enn er þó eftir að skilgreina ábyrgð hvers og eins í umboðskeðjunni 

við þessar breytingar.5 Hér er átt við að umboðskeðjan lengist þegar aðilar utan 

stjórnsýslunnar taka þátt í stjórnsýslulegum aðgerðum eða þjónustu og þá þarf jafnframt að 

setja upp skilvirkt eftirlitskerfi af hálfu hins opinbera. Því lengra sem starfsemi fjarlægist arm 

stjórnvaldsins því meiri þörf er á stjórntæki. Þar virkar ekki boðvaldið líkt og í hefðbundinni 

opinberri stjórnsýslu þar sem stigveldið gildir. 

Ísland hefur ekki farið varhluta af þessum breytingum og þróun stjórnsýslunnar sem hér 

var lýst. Á níunda og tíunda áratug 20. aldar var lögð mikil áhersla á valddreifingu undir 

merkjum nýskipunar í ríkisrekstri. Í skýrslunni Samhent stjórnsýsla sem gefin var út af 

forsætisráðuneytinu árið 2010 kemur fram að rannsóknir á vegum OECD bendi til þess að 

árangur hafi náðst í viðleitni til þess að gera stjórnsýsluna skilvirkari, árangursmiðaðri, 

gagnsærri og sveigjanlegri með aukinni áherslu á þarfir borgaranna. Þrátt fyrir þennan 

árangur hefur nýskipan í opinberri stjórnsýslu sætt vaxandi gagnrýni, mestmegnis vegna 

þess að margar af þeim breytingum sem teknar voru upp undir flaggi þessarar stefnu voru 
                                                      
5 (Pestoff, 2011) 
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innleiddar án þess að gæta að því hvaða áhrif þær höfðu á þau gildi sem einkenna starf 

innan opinberrar stjórnsýslu. Gildi samstarfs og samráðs virðast því hafa orðið undir við 

innleiðingu nýskipunar í ríkisrekstri. Nýlegar úttektir OECD benda til þess að æ fleiri lönd séu 

að átta sig á þessum veikleikum og að ríkur vilji sé til þess að taka á þeim vanda sem upp er 

kominn vegna skorts á samráði og samstarfi innan opinbera kerfisins.6  

Þáverandi fjármálaráðherra Friðrik Sophusson flutti ræðu á ráðstefnu um nýskipan í 

ríkisrekstri árið 1996 þar sem hann talaði fyrir þessari stefnu og endurspeglar hún vel sýn 

lærðra og leikra á nýskipan í ríkisrekstri á þeim tíma. Þar segir hann meðal annars:  

 

 Markmið nýskipunar í ríkisrekstri eru fyrst og fremst tvö. Þau koma fram í stefnu sem 
ríkisstjórnin samþykkti fyrir einu ári. Fyrra markmiðið er að skipulag og starfsemi ríkisins sé 
með þeim hætti að ríkið geti sinnt skyldum sínum við borgarana á eins hagkvæman, 
skjótvirkan og árangursríkan hátt og kostur er og vísar til þess að ríkið nýti þær 
rekstraraðferðir sem árangursríkastar eru hverju sinni. Síðara markmiðið er að opinber 
þjónusta sé svo skilvirk að hún gefi íslenskum fyrirtækjum forskot í vaxandi alþjóðlegri 
samkeppni. Þetta markmið undirstrikar að framtíðarafkoma okkar Íslendinga ræðst af 
samkeppnisstöðu fyrirtækjanna. Sú meginleið sem farin hefur verið til að ná áðurnefndum 
markmiðum byggist í fyrsta lagi á að fækka verkefnum ríkisins. Í öðru lagi á að dreifa valdi og 
ábyrgð til þeirra sem stjórna daglegum rekstri á hverjum stað og í þriðja lagi að skilja ábyrgð á 
rekstri frá pólitískri stefnumörkun.7 

Donald Kettl (2004) bendir á að stjórnmálamenn hafi tekið þessari stefnu fagnandi í 

þeirri trú að þriðji aðili geti framleitt vöru eða þjónustu á skilvirkari hátt en ríkið. Á hinn 

bóginn hafi ekki alltaf verið skilningur á því hvaða stjórnunarlegu áhrif slíkt kynni að hafa. 

Svo virðist vera að skilningurinn hafi verið sá að markaðurinn sjái um sig sjálfur og lítil þörf sé 

á opinberu eftirliti.8 Þvert á móti gilda sömu lögmál þegar ríkið lætur þriðja aðila um að veita 

ákveðna þjónustu og hjá fyrirtækjum á hinum frjálsa markaði sem kaupa vöru eða þjónustu 

af þriðja aðila. Það er að segja að hafa þarf mjög virkt eftirlit með gæðum þjónustunnar. 

Jafnframt er enn mikilvægara en áður að missa ekki yfirsýnina um hver gerir hvað, hvenær 

og hvernig. Hér gilda stjórntæki eins og samningar og hvatar ásamt virku eftirliti með gæði 

þjónustu eða vöru.9 Nefna má að Umboðsmaður Alþingis hefur bent á nauðsyn þess að 

skýrari afstaða sé tekin til þess í lögum hvar mörkin milli opinbers réttar og einkaréttar liggi. 

                                                      
6 (Forsætisráðuneytið, 2010) 
7 (Friðrik Sophusson, 1996) 

8 (Kettl, 2004) 

9 (Kettl, 2004) 
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Þetta á meðal annars við um stöðu þeirra starfseininga sem stofnað er til eða falin eru 

verkefni á vegum ríkisins.10  

Þetta sjónarmið speglast einnig í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (2010), þar sem 

m.a. kemur fram gagnrýni um að skort hafi á yfirsýn, samráð og samstarf milli aðila. 

Áherslan á valddreifingu og sjálfstæði stofnana virðist að einhverju leyti hafa verið á kostnað 

gilda um samstarf og samráð innan stjórnsýslunnar.11 Þetta kemur einnig fram í skýrslunni 

„Samhent stjórnsýsla“sem forsætisráðherra lét taka saman 2010 og átti að beina sjónum að 

þeim atriðum rannsóknarskýrslu Alþingis sem beindust að stjórnsýslunni sérstaklega.12 

Brugðist hefur verið við þessum athugasemdum að hluta til með setningu nýrra laga um 

Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 í þeirri viðleitni að tryggja samvinnu og heildarsýn.13 

Jafnframt hefur verið lögð áhersla á samhenta stjórnsýslu. Þetta fyrirkomulag er ekki nýtt af 

nálinni og er að margra mati í raun beint framhald og afleiðing af því ástandi sem skapaðist 

við innleiðingu á stefnu um nýskipan í opinberum rekstri. Markmiðið er að ná betur utan um 

verkefni og mál sem á stundum eru dreifð og ósamhæfð í sitthvorum kassanum innan 

stjórnsýslunnar. Þetta fyrirkomulag er virkjað í gegnum stýrinetsstjórnsýslu og hefur einnig 

verið nefnt netkerfisstjórnsýsla.14  

Rannsóknarefni þessarar ritgerðar er að skoða hvort hægt sé að merkja að íslenska 

stjórnkerfið sé í auknum mæli að færast yfir í stýrnetsstjórnsýslu, með því að skoða fjölda og 

fyrirkomulag stjórnsýslunefnda. Í þessu samhengi verður horft til tveggja kenningaskóla sem 

að mörgu leyti hafa andstæða sýn á grundvallarnálgun opinberra starfsmanna til síns 

hlutverks. Annars vegar er horft til almannavalskenninga sem byggja í grunninn á 

hugmyndinni um hinn hámarkandi opinbera starfsmann sem reynir að hygla eigin 

hagsmunum innan kerfisins og hins vegar er fjöldi og fyrirkomulag stjórnsýslunefnda skoðað 

út frá stýrinetsstjórnsýslu. Þessi kenning leggur út af svokallaðri samstarfsstjórnsýslu þar 

sem ríkið hverfur frá hefðbundnu boðvaldi í áttina til samvinnu við bæði einkafyrirtæki og 

félagasamtök. Ef stjórnsýslan á Íslandi fylgir þessari þróun myndi það speglast í fleiri 

                                                      
10 (Forsætisráðuneytið, 2010, bls 25) 

11 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010) 

12 (Forsætisráðuneytið, 2010) 

13 (Alþingi, 2011) 

14 (Goldsmith og Eggers, 2004) 
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ólaunuðum stjórnsýslunefndum og auknu samstarfi milli stofnana, stjórnsýslustiga og 

almennings.15 

2.1 Almannavalskenningar 

Almannavalsfræðin komu fram sem sjálfstæð fræðigrein innan hagfræðinnar á sjötta 

áratug þessarar aldar og taka þau fyrir kosningar, lýðræðisskipulag og flest það sem betur 

mætti fara í þjóðfélaginu í dag. Hér beinum við sjónum að þeim kenningum fræðinnar sem 

snúa að stjórnsýslunni.  

Almannavalskenningarnar fengu almenna viðurkenningu árið 1986 þegar James 

Buchanan, sem þá var prófessor við Virginíu háskóla, fékk nóbelsverðlaun í hagfræði fyrir 

kenningar sínar sem hann ásamt Gordon Tullock setti fram í bók sinni „Calculus of Concent" 

sem kom út árið 1962.16 Buchanan varð fyrir miklum áhrifum af grein Knut Wicksell (1851-

1926), Finanztheoretische Untersuchen (útg. 1896) sem fjallaði um fjármál hins opinbera og 

varð það kveikjan að fyrrgreindri bók. Wicksell lýsti áhyggjum sínum af óréttlæti og 

óskilvirkni sem orsökuðust af meirihlutareglunni við atkvæðagreiðslur á þingfundum. Að 

hans mati var meirihlutareglan til þess fallin að valda auknum kostnaði fyrir stóran hluta 

skattgreiðenda. Hann gerði sé þó ljóst að einróma kosning er óraunhæf og lagði til 

meirihluta kosningu þar sem krafan væri 5/6 hluta atkvæða til að tillaga nái fram að ganga.17 

Of langt mál er að telja upp alla þá sem hafa komið við sögu almannavalskenninganna en hér 

verða nefndir helstu upphafsmenn almannavalsfræðinnar á síðustu öld sem eru auk 

Buchanans, Gordon Tullock, Duncan Black, Kenneth J Arrow, William Niskanen og Anthony 

Downs.18,19 

Samkvæmt Magnúsi Árna Skúlasyni (1994) gefa stjórnmálafræðingar sér að menn í 

stjórnkerfinu starfi þar af hugsjón í almannaþágu. Hagfræðingar gefa sér á hinn bóginn að 

allir menn séu í eðli sínu eiginhagsmunaseggir. Almannavalskenningin gerir ráð fyrir því að 

stjórnmálamaðurinn og hinn hagsýni maður (e. homo economicus) sé einn og sami 

maðurinn. Þó að þetta sé e.t.v. fullmikil einföldun á sýn þessara fræðigreina, er með þessari 

                                                      
15 (Koliba o.fl., 2011) 

16 (Magnús Árni Skúlason, 1994) 

17 (Buchanan, 2003) 

18 (Magnús Árni Skúlason, 1994) 

19 (Frederickson, Smith, Larimer og Licari, 2012) 
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skilgreiningu er kominn grundvöllur fyrir því að beita aðferðum hagfræðinnar sem 

greiningartæki í stjórnmálafræði. Almannavalskenningarnar gera einmitt ekki ráð fyrir að 

menn skipti um hatt um leið og þeir fara úr starfi á almennum markaði yfir í þjónustu hins 

opinbera.20  

Samkvæmt almannavalskenningunni, sem byggir á grunni skynsemiskenninga (e. 

rational choice theory) er það í eðli mannsins að hámarka áhrif sín, virðingu og völd. Þetta á 

einnig við um opinbera starfsmenn. Tullock heldur því fram að slíkur embættismaður sækist 

eftir stöðuhækkunum og leitast því eftir að setja sig í eins gott ljós og hægt er. Hann leitast 

því við að beina kastljósinu að því sem vel er gert en draga athygli frá því sem miður fer eða 

jafnvel fela það alveg. Upplýsingaskekkja af þessu tagi getur skapað alls kyns vandamál. 

Þetta getur leitt til þess að stjórnendur stofnana og stjórnmálamenn hafi rangar væntingar 

til árangurs og getu stofnunarinnar og að sama skapi minnkar þetta getu þeirra til þess að 

draga embættismanninn til ábyrgðar. Niðurstaðan af þessu er sú að erfitt er að stjórna slíkri 

stofnun og hætta er á mistökum.21 

 Bandaríski hagfræðingurinn William Niskanen tekur þessar hugleiðingar lengra og 

beinir sjónum að launum, hlunnindum, virðingu, orðspori og árangri stofnunarinnar. Allt 

þetta tengist fjárlögum stofnunarinnar og því leitast embættismaðurinn eftir því að reyna að 

þenja út þá starfsemi sem hann veitir forstöðu og hámarka opinberar fjárveitingar til handa 

sinni stofnun.22 Almannavalskenningar skýra þannig að hluta til hinn síaukna fjárlagavanda 

ríkisstjórna í heiminum á síðustu áratugum sem er birtingarmynd þess þegar embættismenn 

reyna sífellt að komast yfir stærri og stærri sjóði til úthlutunar í þeirri viðleitni sinni að 

hámarka völd sín og styrkja orðspor.23  

Í grein sinni „Public choice: Politics without romance“ heldur Buchanan því fram að 

almannavalskenningarnar hafi opnað augu almennings fyrir því að kollegí kerfið virkaði ekki 

sem skyldi og að stjórnmálamenn stóðu ekki við loforð um leiðréttingu á félagslegu óréttlæti 

ásamt því að afskipti stjórnvalda voru stundum til hins verra. Almannavalskenningarnar 

skýrðu margvíslega galla á kerfinu og settu meðal annars fram skýringu á því hvers vegna 

                                                      
20 (Magnús Árni Skúlason, 1994) 

21 (Frederickson o.fl., 2012) 

22 (Frederickson, Smith, Larimer og Licari, 2011) 

23 (Magnús Árni Skúlason, 1994) 
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skrifræðið virtist bólgna út um leið og það hafði náð fótfestu án þess að hafa lengur nokkur 

tengsl við fögur fyrirheit. Þær vörpuðu einnig ljósi á hvers vegna hin svokallaða 

kjördæmapólitík (e. pork-barrel) fangar alla athygli löggjafans, hvers vegna það virðast vera 

bein tengsl milli stærðar stjórnsýslunnar og fjárfestinga í þeim tilgangi að tryggja framgang 

hagsmunamála hjá stjórnvaldinu (e. rent-seeking) og hvers vegna skattakerfið virtist setja 

sífellt fleiri undanþágur og sérákvæði. Aðrar áleitnar spurningar sem 

almannavalskenningarnar fundu svör við voru hvers vegna það er svo erfitt að tryggja 

jöfnuð, hvers vegna það hefur reynst stjórnvöldum svo erfitt að standa við gerð fjárlög og 

loks hvers vegna sumar atvinnugreinar eru verndaðar með lögum eða reglugerðum en aðrar 

ekki.24 

2.1.1 Fulltrúalýðræði 

Lýðræði byggir á því að ríkið starfi í umboði almennings sem á móti hefur jafnan rétt til 

að hafa áhrif á ákvarðanatöku yfirvalda. Þegar talað er um fulltrúalýðræði er átt við útfærslu 

á lýðræði þar sem hinn almenni borgari fær að kjósa sér fulltrúa til að taka ákvarðanir í sínu 

umboði. Það byggir á því að samfélögum sé betur stjórnað af fulltrúum borgaranna sem hafa 

áhuga og aðstöðu til að setja sig inn i mál sem að almenningur sem hefur hvorki tíma, áhuga 

eða hugsanlega getu til að taka ákvarðanir sem þjóna hagsmunum hans vel.25 Hérlendis eru 

alþingismenn fulltrúar almennings í klassískum skilningi þess orðs og eru þeir valdir til 

fjögurra ára í senn. Ríkisvaldið í heild sinni er í höndum þingmanna og fjölmargra opinberra 

starfsmanna svo sem dómara og embættismanna.26 

Helstu ágallar fulltrúalýðræðis eru eiginhagsmunir fulltrúanna. Flestir reyna að tryggja 

pólitískan feril sinn sem aftur litar ákvarðanatöku þeirra. Skammtímahagsmunir eru ráðandi 

ásamt tengslum fulltrúa við þrýstihópa, fyrirgreiðslustjórnmál og hrossakaup. Oftar en ekki 

standa fulltrúar frammi fyrir því að velja á milli þess að stuðla að framkvæmdum sem þeir 

telja til hagsbóta fyrir samfélagið í heild og þess að fara að vilja lítils hóps kjósenda.27  

Samkvæmt almannavalskenningunum hafa þrír þættir aðallega áhrif á hegðun þeirra 

sem við kjósum. Í fyrsta lagi hafa þeir eigin hagsmuna að gæta og leitast við að reyna að 

                                                      
24 (Buchanan, 2003) 

25 (Gunnar Helgi Kristinsson, 2009) 

26 (Magnús Árni Skúlason, 1994) 

27 (Weimer og Vining, 2005) 
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tryggja pólitískan feril sinn og þar með að tryggja hagsmuni sinna eigin kjördæma. Þaðan 

koma atkvæðin og markmið stjórnmálamanna er að fá endurkosningu. Hegðun þeirra fer vel 

með vali þeirra sem styðja þá fjárhagslaga og ennfremur þarf að hafa í huga að kjörtímabilið 

er stutt og dugar sjaldnast til að koma erfiðum málum í höfn. Íþyngjandi ákvarðanataka sem 

skilar ekki árangri á kjörtímabilinu er til þess fallin að mæta andstöðu almennings og geta 

þeir átt á hættu að missa atkvæði og þar með að ná ekki endurkjöri. Fulltrúar reyna 

jafnframt að koma þeim framkvæmdum í verk sem hafa jákvæð áhrif á yfirstandandi 

kjörtímabili. Það hefur því mikil áhrif hvenær á kjötímabilinu tillaga er lögð fram og oft er 

sagt að ekki séu teknar óvinsælar ákvarðanir á kosningaárinu.28 Í öðru lagi þarf að hafa í 

huga hverjir fylgjast með gjörðum stjórnmálamanna. Til að fylgjast með hegðun fulltrúa 

sinna þarf hinn almenni borgari bæði tíma og peninga. Þeir sem leggja í slíkan kostnað hafa 

yfirleitt sterkar skoðanir á því málefni sem þeir kjósa að fylgjast með, ýmist á grundvelli 

fjárhagslegra hagsmuna eða hugmyndafræði. Hagsmunaaðilar og þrýstihópar eru því 

líklegastir til að leggja úr í þann kostnað. Þessir hópar hafa því mikil áhrif á framgang sinna 

mála, hugsanlega á kostnað þeirra mála sem þjóna hinum almenna kjósanda betur. Loks 

getur stefna flokksins, það er að segja flokksagi, hindrað fulltrúann í að sinna eigin 

hagsmunum eða gæluverkefnum en stundum leiða hugsjónir stjórnmálamannsins hann 

áfram.29  

2.1.2 Regluveldið 

Embættismenn hafa yfir að ráða tæknilegri kunnáttu og vitneskju um það hvernig best 

er að koma ákvörðunum stjórnmálamanna í framkvæmd. Án þeirra ætti nútíma stjórnkerfi í 

enn meiri erfiðleikum. Fastaliði ráðuneytanna er ætlað að þjóna ólíkum herrum eftir því sem 

hinir pólitísku vindar breytast. Ráðherrar sitja að jafnaði skemur en fastalið Stjórnarráðsins 

og eru mjög háðir upplýsingagjöf starfsmanna og ráðgjöf þeirra almennt. Starfsfólk 

Stjórnarráðsins kemur einnig fram fyrir hönd ráðherra á ýmsum vettvangi (t.d. í 

samráðsnefndum) þar sem samstarfsaðilar þeirra geta vænst þess að það túlki stefnu síns 

ráðherra.30  

                                                      
28 (Weimer og Vining, 2005) 

29 (Weimer og Vining, 2005) 

30 (Starfshópur forsætisráðuneytis, 2010) 
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Ef embættismenn starfa af hugsjón í almannaþágu eins og margir stjórnmálafræðingar 

gefa sér eru þeir ekki að sækjast efir launum og atkvæðum. Hér gildir þá heldur ekki 

lögmálið um hámörkun ágóða og þar með launa. Fræðimenn á sviði Almannavalskenninga 

hafa beint sjónum að stjórnsýslunni á undanförnum árum og meðal þeirra sem mest hafa 

látið að sér kveða er William Niskanen yngri. Hann telur að embættismenn reyni frekar að 

hámarka völd sín og frama með því að auka umsvif sinnar stofnunar. Þeir keppast við að 

komast yfir sífellt stærri sjóði og virðist vera ákveðin fylgni á milli orðspors 

embættismannsins og stærðar þeirra sjóða sem hlutaðeigandi hefur til umráða.31  

Embættismenn hafa forskot umfram hina pólitískt kjörnu fulltrúa að því leyti að þeir 

hafa upplýsingar sem hina kjörnu fulltrúa skortir. Eitt einkenni slíks umboðsvanda er að hið 

opinbera kerfi embættismanna og stofnana þenst út og um verður að ræða óeðlilegan vöxt 

og sóun af þeim sökum.32,33 Meiri hætta er á umboðsmissi hjá hinu opinbera þar sem erfitt 

getur verið að meta árangur einstakra stofnana. Oftar en ekki er engin samkeppni um 

starfsemina auk þess sem henni eru settar þröngar skorður með lögum. Til að mæta þessum 

vanda hafa verið sett föst höft á starfsemi stofnana (e. ex ante controls).34  

Áhugavert er að skoða hvort stofnun nefnda eða seta í þeim sé aðferð til að auka völd 

embættismanna og ná meira fjármagni inn í ákveðin embætti eða málaflokka og hvort sjá 

megi merki þess í fjölda nefnda og þóknanagreiðslum fyrir og eftir fjármálakreppuna sem 

skall á haustið 2008. Ef svo er þá hefði nefndum átt að fjölga, sérstaklega þar sem greitt er 

fyrir nefndarsetu.  

2.1.3 Þrýstihópar 

Í sérhverju þjóðfélagi eru aðilar sem hafa mismunandi hagsmuna að gæta. Má til dæmis 

nefna listamenn, útgerðarmenn, öryrkja og svo mætti lengi telja. Hagsmunagæslan beinist til 

dæmis að því hvort ákveðin þjónusta sé til staðar, hvort tekjur þeirra koma af beinum eða 

óbeinum styrkjum frá stjórnvöldum eða af launatekjum. Ýmis önnur hagsmunamál geta 

                                                      
31 (Magnús Árni Skúlason, 1994) 

32 (Skúli Þórðarson, 2012) 

33 (Mueller, 2003) 

34 (Weimer og Vining, 2005) 
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sameinað fólk og myndað þrýstihópa og einnig eru hagsmunir mismunandi á milli 

landshluta.35 

Galli við hagsmunasamtök er sá að þau gæta sérhagsmuna en gæta almennt ekki 

hagsmuna almennings. Einnig getur verið um að ræða „lobbí-isma“, það er að segja þau 

leggja að stjórnvöldum að koma á einhvers konar ríkisafskiptum sem til að mynda takmarka 

samkeppni. Hagsmunasamtök geta einnig truflað eða hindrað samkeppni.36 Það getur hins 

vegar verið snjallt að fá hina ýmsu hagsmunaaðila að borðinu þegar unnið er að 

stefnumótun í þeim málaflokki sem að þeim snúa og ná þannig betri árangri með samráði.37  

2.1.4 Rentusókn 

Rentusókn (e. rent seeking) er skilgreind sem það að sækjast eftir inngripum hins 

opinbera sem skapar ágóða eða hagnað af einhverju tagi. Þetta getur falist í að nýta hið 

opinbera til að hefta samkeppni til dæmis með lögum eða reglusetningu eða með 

skattaundanþágu.38 

Gordon Tullock kom fram á sjónarsviðið með rentusókn sem nýja fræðigrein innan 

almannavalsfræðanna árið 1967.39 Þessi fræðigrein hefur átt töluverðu fylgi að fagna, 

sérstaklega til að skoða hvernig stjórnvöld geta stuðlað að einokun einstakra aðila og því 

hvernig aðgangshömlum er komið á til að hindra samkeppni. Buchanan bendir á þrenns 

konar rentusóknarútgjöld sem geta valdið þjóðfélagslegri sóun. Í fyrsta lagi er sókn og 

útgjöld fulltrúa þrýstihóps sem er að reyna að ná fram reglugerð sem gefur hópnum 

einokunaraðstöðu. Í öðru lagi er sókn embættismanna í þessi útgjöld sem fulltrúar 

þrýstihópsins bjóða. Loks eru tilraunir þriðja aðila sem oft og tíðum er annað 

einokunarfyrirtæki eða stjórnvald sem reynir að koma í veg fyrir rentusóknartilraunir 

þrýstihópsins. Sóunin felst í þóknunum til embættis- eða stjórnmálamanna við að ná fram 

ákveðinni reglugerð, þóknanir til fulltrúa þrýstihópsins og loks tímaeyðsla og útgjöld af 

völdum embættismannsins í þeim ásetningi sínum að fá stöðuhækkun í stjórnsýslunni.40,41 

                                                      
35 (Magnús Árni Skúlason, 1994) 

36 (Buchanan, Tullock og Rowley, 2004) 

37 (Weimer og Vining, 2005) 

38 (Weimer og Vining, 2005) 

39 (Mueller, 2003) 
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Frá þessum sjónarhóli er hægt að líta á sókn í nefndarsetu sem eina birtingarmynd 

rentusóknar, til að hafa áhrif á ákvarðanatöku sem bætir hag viðkomandi eða þann málstað 

sem hann stendur fyrir. 

Í flestum löndum hins vestræna heims þar sem stjórnmálaástand hefur verið stöðugt er 

rentusókn ein aðalorsök vaxandi ríkisútgjalda. Þar hafa þrýstihópar komið sér vel fyrir í 

stjórnkerfinu og afleiðing af þessu er minnkandi hagvöxtur og samkeppni. Hagfræðingurinn 

Mancun Olson bendir á að Þýskaland og Japan séu dæmi um hið gagnstæða. Þau lönd voru 

stríðshrjáð um miðja síðustu öld. Stríðsástand skapar upplausn sem brýtur niður 

hagsmunasamtök og gefur þjóðfélaginu kost á nýju hagvaxtarskeiði þar sem það tekur alltaf 

tíma að gera hagsmunahópa rótgróna í stjórnkerfi landsins.42 Að vissu leyti má líkja 

fjármálakreppunni við stríðsástand að því leyti að hér ríkti upplausnarástand og fólk krafðist 

breytinga á stjórnkerfinu.43 Í því tilliti er áhugavert að skoða hvort fjármálakreppan hafi haft 

áhrif á nefndarstörf, fjölda, eðli og kostnað vegna þeirra.  

2.2 Stýrinetsskenningar 

Undanfarin 20 ár hafa æ fleiri tekið þátt í verkefnum hins opinbera. Það hefur verið í 

formi einkavæðingar annars vegar og dreifstýringar til sveitarfélaganna hins vegar. 

Verkefnum hefur verið veitt ýmist til stofnana fjær ráðuneyti eða á öðru stjórnsýslustigi. 

Dæmi um þetta er flutningur grunnskóla og málefna fatlaðra frá ríki til sveitarfélaganna.  

Á síðasta áratug hafa helstu straumarnir verið í þá átt að færa völdin til þeirra sem 

starfa á lægri stigum stjórnsýslunnar, að stuðla að einkavæðingu og útvistun ásamt því að 

efla eftirlit.44 Donald Kettl, einn fremsti stjórnsýslufræðingur Bandaríkjanna, bendir á að 

með útvistun verkefna í anda nýskipunar í ríkisrekstri hafi menn litið framhjá þeim áhrifum 

sem það hafði á hefðbundna stjórnsýslu þar sem menn eru þjálfaðir til að vinna með allt 

öðrum hætti og hafa upplifað útvistun verkefna sem lausn allra mála. Eitthvað þurfi að 

gerast samhliða í hefðbundinni stjórnsýslu til að þetta virki. Menn gengu út frá því annars 

vegar að umboðskenningin (e. principal agent theory) virki innan stjórnsýslunnar þar sem 

gefin eru fyrirmæli og því fylgt eftir að þau séu framkvæmd. Hins vegar gangi menn út frá því 

að umsjónarkenningin (e. stewardship theory) gildi á markaðnum. Þetta er þó ekki alltaf svo 
                                                      
42 (Olson, 1984) 
43 (Magnús Árni Skúlason, 1994) 

44 (Koliba o.fl., 2011) 
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en útvistun verkefna krefst mjög öflugrar stjórnunar og eins og Kettl bendir á þá gildir 

stigveldisstjórnun ekki í samningsumhverfi.45 Þegar kemur að aðkeyptri þjónustu gildir ekki 

sama boðvald og innan stjórnsýslunnar og því er mikilvægt að stjórnkerfið breytist um leið 

og leiðir stjórnvalda við að afla aðfanga. Þetta getur verið mjög krefjandi og krefst 

útsjónarsemi ef vel á til að takast.46 Koliba, Meek, og Zia benda einnig á að tækniframfarir í 

upplýsingatækni, alþjóðavæðing og sífellt flóknari samfélagsleg vandamál hafi haft áhrif á 

áhuga fræðimanna á stýrinetum og stjórnunaraðferðum innan opinberrar stjórnsýslu.47 Frá 

sjónarhóli stjórnsýslunnar er einn af helstu kostum þess að fá utanaðkomandi aðila til 

samstarfs sá að þeir búa oft yfir sérfræðiþekkingu sem ekki er til staðar innan 

stjórnsýslunnar.48  

Tímabil hefðbundinnar stjórnsýslu er smám saman að renna sitt skeið. Við er að taka 

gjörbreytt umhverfi sem kallast stýrinetsstjórnsýsla þar sem stjórnendur stjórnsýslunnar 

þurfa að breyta um aðferðir og fara frá því að stjórna fólki og til þess að stýra því og liðsinna 

ásamt því að skipuleggja verkefni og tryggja aðföng í almennings. Vandamálin sem 

stjórnvöld fást við í dag eru flókin og krefjast flókinna lausna. Hefðbundnar 

stjórnunaraðferðir duga því ekki lengur og þörf er á öflugu samstarfi. Við lifum í sífellt 

flóknara umhverfi þar sem einstaklingar glíma við flókin vandamál þar sem lausnirnar 

krefjast nýrrar nálgunar og aðferða. Tilbúnar lausnir sem henta við öll tækifæri eru ekki 

mögulegar í flóknum verkefnum.49 

Richard H. Beinecke (2009) kallar þessi vandamál „wicked problems“ sem þýða má sem 

torleyst vandamál. Slík vandamál skapast við óvæntar eða einstakar aðstæður, eru oftast 

einstök og samofin öðrum málum. Leitin að lausninni er ekki endanleg og verður oft hvorki 

góð né slæm heldur frekar það sem talin er vera skynsamlegasta lausnin á hverjum tíma 

miðað við þær forsendur sem liggja fyrir (e. judgement calls ) sem erfitt getur verið að meta. 

Stundum felur lausnin í sér enn meiri vandamál en leitað var lausna við í upphafi.50  
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46 (Goldsmith og Eggers, 2004) 

47 (Koliba o.fl., 2011) 
48 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 
49 (Goldsmith og Eggers, 2004) 

50 (Beinecke, 2009) 
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Heifetz (1994) flokkar vandamál í þrjá flokka51 

• Flokkur I er þar sem vandamálið og lausnin eru vel þekktar stærðir. 

• Flokkur II er þegar vandamálið er þekkt, en lausnin ekki.  

• Flokkur III eru vandamál sem erfitt er að skilgreina og engar þekktar lausnir eru til 

staðar.  

Dæmi um vandamál í síðastnefnda flokknum gæti verið fall bankanna haustið 2008. 

Vandamálin sem fleiri og fleiri leiðtogar standa frammi fyrir í dag eru af tegund II eða III sem 

krefjast nýrra stjórnunaraðferða og hæfni. Þau krefjast lifandi ferla sem leggja áherslu á 

þörfina fyrir gæði, sveigjanleika, aðlögunarhæfni, hraða og tilraunir.52,53 

Beinecke (2009) telur að árangursrík lausn á vandamálum sé jafn mikilvæg og skilvirk 

stefna og framþróun verkefna. Fimm megin hæfnisþættir eru mikilvægir í þessu samhengi. 

Það eru persónuleg hæfni og þekking stjórnandans, hæfni til að koma málum áfram, 

breytingastjórnun, ásamt þekkingu á stefnu og verkefnum. Forysta hins opinbera og hæfir 

leiðtogar eru lykillinn að árangri í framtíðinni. Þetta krefst samvinnu sem má ná fram með 

nýjum straumum í opinberri stjórnsýslu og kallað hefur verið stýrinet.54  

2.2.1 Hvað eru þá stýrinet? 

Stýrinet eru ekki ný af nálinni og hafa verið til í ýmsum myndum og hafa kallast ýmsum 

nöfnum í gegnum tíðina. Þau eru stór og smá og finnast í öllum aðstæðum. Almennt tölum 

við um tengslanet og eigum við vini og viðskiptafélaga og þá sem koma við sögu í okkar 

daglega lífi. Böndin eru missterk eftir aðstæðum og þátttakendur koma mismikið við sögu. Í 

opinberri stjórnsýslu hefur þetta verið nefnt stýrinet og er átt við að þegar aðilar að 

tengslaneti tengjast í gegnum stjórntæki hins opinbera kallast það stýrinet. Stýrinet hafa 

verið að ryðja sér til rúms í sífellt meiri mæli undanfarin ár, skapa ný tækifæri fyrir 

endurbætur í opinbera geiranum og kalla á nýjar og krefjandi stjórnunaraðferðir.55  

Beinecke (2009) telur að stýrinet sé birtingarmynd á samruna á fjórum meginstraumum 

sem nú móta opinbera stjórnsýslu um allan heim.56 Þessir meginstraumar eru: 

                                                      
51 (Heifetz, 1994) 

52 (Beinecke, 2009) 

53 (Heifetz, 1994) 

54 (Beinecke, 2009) 

55 (Goldsmith og Eggers, 2004) 

56 (Beinecke, 2009) 
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• Aukin þátttaka einkafyrirtækja og frjálsra félagasamtaka í opinbera geiranum. 

• Viðleitni til að samþætta og straumlínulaga ferla þvert á stofnanir og hefðbundið 

fyrirkomulag til að koma til móts við þarfir borgaranna. 

• Tæknibyltingar sem minnka kostnað við samskipti milli aðila. 

• Aukin krafa borgaranna um að fá meira val um þjónustu.   

Sem dæmi um stýrinet í íslenskri stjórnsýslu má nefna Rafræna byggingagátt sem 

Bjargey Guðmundsdóttir skrifaði um í meistararitgerð sinni. Þar er sjónum beint að 

innleiðingu og framkvæmd á stefnu stjórnvalda um samræmt eftirlit með mannvirkjagerð á 

Íslandi með nýjum lögum um mannvirki nr. 160/2010 og framkvæmd þeirra. Gerð og 

innleiðing rafrænnar byggingargáttar kallaði á samvinnu margra aðila og nýsköpun í 

opinberri stjórnsýslu. Þetta verkefni gengur þvert á hinar ýmsu stofnanir með tilheyrandi 

flækjustigi.57 Annað dæmi sem nefna má er verkefnið „Sóknaráætlanir landshluta“. Héðinn 

Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson (2012) fjalla um stýrinetskerfi sem sett var upp í 

tengslum við verkefnið Ísland 2020.58 Eitt af 29 verkefnum Íslands 2020 var að öll átta 

landshlutasamtök sveitarfélaga ynnu í samvinnu við ríkisvaldið sóknaráætlanir fyrir hvern 

landshluta á grundvelli greiningar á styrkleikum og veikleikum hvers landshluta fyrir sig. 

Þetta verkefni gekk þvert á stjórnsýslustig þar sem Stjórnarráðið telst eitt stýrinet, en hin 

ýmsu landshlutasamtök töldust vera stýrinet hvert fyrir sig. Þetta var tilraunaverkefni og 

gríðarlega flókið í framkvæmd en um 300 manns komu að því í heild.59  

Stjórnvöld treysta meira og meira á utanaðkomandi samstarf og samninga við að sinna 

opinberri þjónustu og skiptir sífellt meira máli hversu vel þeim tekst að stýra stýrinetinu. 

Þegar kemur að aðkeyptri þjónustu gildir ekki sama boðvald og innan stjórnsýslunnar og því 

er mikilvægt að stjórnkerfið breytist í takt við leiðir stjórnvalda við að afla aðfanga. Þetta 

getur verið mjög krefjandi og krefst útsjónarsemi ef vel á að takast til.60 Mikilvægt er að 

skoða stjórntæki hins opinbera í þessu ljósi.  

2.2.2 En hvað er þá stjórntæki 

Salamon og Koliba ber saman um að stjórntæki sé greinanlegt tæki sem stjórnvöld nota 

til að koma í kring sameiginlegum stefnumálum og sameiginlegum aðgerðum til að takast á 

                                                      
57 (Bjargey Guðmundsdóttir, 2014) 

58 (Forsætisráðuneytið, 2011) 

59 Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, (2012)  

60 (Goldsmith og Eggers, 2004) 
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við samfélagsleg vandamál. Val stjórntækis hefur mikil áhrif á það sem á eftir kemur og 

mótar landslagið. Það skilgreinir hverjir koma að verkefninu og umhverfið sem tekur þátt í 

aðgerðinni. Aukin notkun á óbeinum stjórntækjum, líkt og útvistun verkefna og þjónustu, 

kom einmitt til í kjölfar innleiðingar á nýskipan í ríkisrekstri.61,62 

Óbein stjórntæki (e. indirect tools) teljast þau tæki sem notuð eru til að koma 

framkvæmd þjónustu eða verkefna í hendur þriðja aðila utan hins opinbera. Þetta er gert í 

þeim tilgangi að hafa áhrif á hegðun borgaranna, fyrirtækja eða aðila úr þriðja geiranum í 

þann farveg sem stjórnvöld telja æskilegan fyrir samfélagið. Dæmi um slík stjórntæki eru 

samningar milli stjórnvalda og einkaaðila eða félagasamtaka um kaup á vöru eða þjónustu. 

Þetta stjórntæki er mikið notað í opinberum rekstri. Þjónustusamningur er annað dæmi, en 

þá gerir hið opinbera samning við einkaaðila um að veita tiltekna þjónustu sem hið opinbera 

fjármagnar. Þetta getur til dæmis verið þjónusta við aldraða, atvinnulausa eða aðra sem 

standa höllum fæti í samfélaginu.63 Mikilvægt er að skilja vel kosti og galla þess að nýta 

óbein rekstrarform af þessu tagi. 

Stýrinet getur gert opinberum aðilum kleyft að ráðast í átaks- eða tilraunaverkefni sem 

erfitt gæti reynst að sinna innan ramma hefðbundinnar stjórnsýsluforma. Stjórnun á þessu 

formi verkefna lýtur hins vegar öðrum lögmálum en hefðbundin stjórnun með stigveldi í 

opinberri stjórnsýslu. Samstarfsaðilar hins opinbera hafa ekki endilega sömu markmið og 

stjórnvöld og eðlilegt er að þegar um einkafyrirtæki er að ræða ráði hagnaðarsjónarmið 

ferðinni. Svonefndur freistnivandi getur komið upp ef samstarfsaðili stjórnvalda reynir að 

nýta sér þekkingarforskot til að bæta hag sinn umfram það sem eðlilegt verður að teljast og 

hægt er að réttlæta með fjárhagslegum rökum. Stjórnvöld þurfa því að þróa viðeigandi 

aðferðir til að stjórna því, til dæmis með því að efla eftirlit ráðuneyta með 

þjónustusamningum og skilgreina betur form eftirlits með þeim o.fl.64 

  

                                                      
61 (Koliba o.fl., 2011) 

62 (Salamon, 2002) 

63 (Salamon, 2002) 

64 (Forsætisráðuneytið, 2010) 
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Eftirlit á málefnasviði ráðuneytis er þríþætt 

1. Stjórnsýslueftirlit, en þar undir falla yfirstjórnarheimildir og úrskurðir í kærumálum. 

2. Jákvæðar skyldur ráðherra eða embættis. Hér er átt við skylduna til að bregðast við 

af eigin frumkvæði ef vitneskja berst um að mál séu ekki í réttu horfi innan 

undirstofnana eða í samskiptum forstöðumanns og starfsmanna. 

3. Almennt eftirlit. Hér er komið að því sem reynir mest á við útvistun verkefna en ekki 

síður við stýrinetsstjórnun þar sem ríður á að missa ekki yfirsýn. Hér er eftirlit með 

gæðum ákvarðana og þjónustu sem heyrir undir ráðuneytið og er veitt af stofnunum 

eða sjálfstæðum aðilum samkvæmt samningi. 

Til að sinna þessu þarf starfsfólk með mismunandi hæfni. Mismunandi er hvaða tæki 

standa ráðuneytum til boða til að sinna þessum samskiptum og fer það eftir því hversu 

nálægur ráðuneytunum samstarfsaðilinn er. Því fjær boðvaldinu því meiri breyting á 

samskiptaformi og þar með stjórntækjum. Þessu er lýst í mynd 2-1 Eftirlitsspönn 

stjórnsýslunnar.65 

Mynd 2-1 Eftirlitsspönn stjórnsýslunnar 

Þessi fjarlægð frá boðvaldinu sem skapaðist við innleiðingu á nýskipan í opinberri 

stjórnsýslu með tilheyrandi útvistun á verkefnum á vegum hins opinbera er talin upp að 

marki hafa valdið sundurleitri og óskilvirkri stjórnsýslu. Í skýrslunni „Samhent stjórnsýsla“ 

kemur eftirfarandi fram:  

Útvistun verkefna til einkaaðila býður upp á tækifæri og hættur sem Stjórnarráðið þarf 
almennt að vera sér mun betur meðvitað um. Móta þarf almenn viðmið um ábyrgð 
ráðuneytanna á starfsemi sem fer fram á þeirra vegum eða í samstarfi við þau, jafnvel þótt 
ekki sé um ríkisaðila að ræða. Í því samhengi þarf að skoða bæði þau stjórntæki sem 
ráðuneytin hafa til áhrifa í slíku samstarfi og pólitíska og lagalega ábyrgð sem ráðherrar bera á 
viðkomandi starfsemi. Hins vegar er einnig ástæða til að hvetja ráðuneytin til að rækta innan 
                                                      
65 (Forsætisráðuneytið, 2010) 
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sinna vébanda hæfni starfsfólks til að vinna með samstarfsform af þessu tagi og nýta um leið 
til hins ýtrasta tækifæri sem óumdeilanlega er þar að finna.66  

Salamon og Koliba eru sammála um að stjórntæki hins opinbera hafi áhrif. Þau hafa 

einnig pólitísk álitamál í för með sér ásamt því að kalla á miklar stjórnunarlegar áskoranir. 

Þeir sem þurfa að beita stjórntækjunum standa frammi fyrir öðrum áskorunum heldur en 

þeir sem geta notað hefðbundið boðvald og fyrirmæli. Stýring felur í sér óbeina stjórnun þar 

sem nota þarf tæki til að koma málum til leiðar. Hér er um að ræða umsamin 

samskiptatengsl sem taka við af stigveldinu.67.68 

Kettl telur að hér reyni einnig á hugmyndina um umboðskeðjuna og áhrif þess að 

framselja vald. Stjórnvöld hafa oft ekki þróað verkfæri til þess að geta beitt óbeinum 

stjórntækjum með sama hraða og þau byggja verkefni á slíkum stjórntækjum. Sambandið 

milli umbjóðanda og fulltrúa getur dofnað eða rofnað af ýmsum ástæðum. Eftir því sem 

umboðskeðjan lengist og milliliðum fjölgar fjarlægist ákvörðunarvaldið frá umbjóðandanum 

og taumhaldið minnkar. Frammistaða stjórnvalda er því eins góð og geta þeirra til að beita 

slíkum stjórntækjum og kalla þá til ábyrgðar sem stjórntækin hafa. Í samstarfi við einkaaðila 

reynir ekki einungis á túlkun reglna heldur einnig á hæfni stjórnvalda til samstarfs á 

jafnréttisgrundvelli og margvíslega faglega þekkingu sem þarf til að tryggja magn og gæði 

þeirrar þjónustu sem ríkið er að kaupa. Stjórnvöld eru þannig að færast frá stjórnun til þess 

að stýra verkefnum.69 Skýrslur Ríkisendurskoðunar á undanförnum árum benda til þess að 

margt megi bæta í þessu tilliti. Með samningum við einkaaðila hafa ráðuneytin látið þeim 

eftir að taka mikilvægar ákvarðanir á sviði opinberrar starfsemi svo sem réttindi 

viðskiptavina sem ráðuneytin ættu í reynd að bera ábyrgð á. Koliba lýsir þróun í opinberri 

stjórnsýslu þannig að stjórnskipulag og gangverk þriggja opinberra stjórnkerfistegunda komi 

þannig saman í því fjórða.70 
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67 (Salamon, 2002) 

68 (Koliba o.fl., 2011) 

69 (Kettl, 2004) 
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Mynd 2-2 Þróun stjórnsýslunnar 
71

 

Á mynd 2-2 sést að stýrinet með sínu dreifstýrða stjórnskipulagi eru andstæðan við 

hefðbundna stigveldisskipta stjórnsýslu. Stjórnsýslan á Íslandi færðist að miklu leyti frá 

stigveldisstjórnsýslu á tíunda áratugnum og yfir í útvistaða stjórnsýslu en fjármálaráðuneytið 

gaf út leiðbeiningar „Útvistunarstefna ríkisins“ árið 2006 þar sem ferlinu er lýst.72  

Eftir fall bankanna haustið 2008 kom fram áfellisdómur á íslenska stjórnkerfið í skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis73 og þar kemur meðal annars fram að skort hafi á samráð, 

samvinnu og yfirsýn milli aðila innan stjórnsýslunnar. Svo virðist sem áherslan á 

valddreifingu og sjálfstæði stofnana hafi verið á kostnað samstarfs og samráðs innan 

stjórnsýslunnar.74 Við þessu hefur verið brugðist að hluta með lögum nr. 115/2011 um 

Stjórnarráð Íslands.75 Gagnrýnt var í skýrslunni „Starfsskilyrði stjórnvalda“76 sem unnin var 

fyrir forsætisráðuneytið árið 1999 að ekki væri starfsræktur stjórnsýsluskóli fyrir starfsmenn 

ríkis- og sveitarfélaga líkt og tíðkast í flestum nágrannalöndum okkar. Þá kom fram í sömu 

skýrslu að ekki væri í gildi markviss endurmenntunarstefna sem mælti fyrir um að nýir 

starfsmenn, sem hafa það hlutverk að taka ákvarðanir um rétt og skyldur borgaranna, væru 

sendir á grunnnámskeið til að læra almennar reglur stjórnsýsluréttarins. Jafnframt kemur 

                                                      
71 ( aðlagað frá Goldsmith og Eggers, 2004) 

72 (Fjármálaráðuneytið, 2006) 

73 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010) 

74 (Forsætisráðuneytið, 2010) 

75 (Alþingi, 2011) 

76 (Forsætisráðherra, 1999) 
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fram í sömu skýrslu að ríkið verji árlega á bilinu 3 - 500 milljónum kr. í endurmenntun 

starfsmanna og spyrja má hvort þeim fjármunum sé ráðstafað á markvissan og 

árangursríkan hátt.77 Umboðsmaður Alþingis hefur í ársskýrslum sínum ítrekað lagt áherslu á 

nauðsyn þess að auka og bæta fræðslu um stjórnsýslureglur ásamt öðrum reglum sem 

sérstaklega gilda um starfsemi og verkefni stjórnsýslunnar. Í ágúst 2010 var Stjórnsýsluskóli 

Stjórnarráðs Íslands settur á stofn. Þar er boðið upp á hagnýt námskeið fyrir starfsfólk 

Stjórnarráðsins, meðal annars námskeið í verkefnastjórnun. Vinna við umbætur á verkferlum 

hefur staðið síðan árið 2010 með innri vinnu ráðuneytanna.78,79 

Eins og kom fram hér að framan er stjórnsýslan að þokast í átt að stýristengdri stjórnun 

líkt og verkefnin um „Sóknaráætlanir landshluta“ og „Rafræn byggingargátt“ sýna fram á en 

einnig hafa alltaf verið til staðar stjórnsýslunefndir sem eru í sjálfu sér stýrinet þó þau séu á 

mun minni skala. Verkefni slíkra nefnda geta engu að síður verið afar flókin og haft mikil 

áhrif. 

2.2.3 Hvað einkennir stýrinet 

Íslenska stjórnsýslan er smá miðað við flest önnur lönd. Þar sem viðmiðunarlönd okkar 

hafa á að skipa deildum innan stjórnsýslunnar um afmörkuð málefni höfum við stundum 

einum sérfæðingi á að skipa á tilteknu málefnasviði. Ein leið til að bregðast við því eru 

stjórnvaldsnefndir sem hafa verið við lýði innan Stjórnarráðsins um langan tíma. Þessar 

nefndir eru dæmi um einfaldari stýrinet sem tengja saman þekkingu og hagsmuni í viðleitni 

til þess að leysa oft og tíðum flókin mál á hagkvæman hátt. Hafa ber í huga að með skipan 

stjórnvaldsnefnda reynir á framsal valds. Þar eru utanaðkomandi aðilar skipaðir í nefnd sem 

ætlað er að fjalla til dæmis um lagabreytingu eða önnur mál sem snerta almenning beint eða 

óbeint. 

Kostir stýrineta eru margir. Með þeim gefst möguleiki til nýta sérhæfingu félagasamtaka 

og atvinnufyrirtækja sem hafa byggt upp tiltekna getu og hæfni til að sinna ákveðnum 

verkefnum sem ekki er hægt ef eingöngu á að miða við þá þekkingu sem finnst innan 
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einstakra stofnana. Stýrinet gefa kost á að leita fleiri leiða með tilraunastarfi sem felur í sér 

þátttöku mismunandi aðila og leiðir jafnvel til nýsköpunar.80  

Tökum til dæmis starfshóp sem heilbrigðisráðherra stofnaði um mótun stefnu til að 

draga úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum vímuefnaneyslu, til aðstoðar og verndar 

neytenda efnanna og félagslegra réttinda þeirra, aðstandenda þeirra og samfélagsins í 

heild.81 Þennan starfshóp skipa alls níu aðilar sem koma frá félagasamtökum og mismunandi 

stofnunum ríkis og sveitarfélaga auk þeirra að ráðherra skipaði beint. Þetta fyrirkomulag er 

dæmigert fyrir stýrinet samkvæmt skilgreiningu þess. Með þessu fyrirkomulagi gefst kostur á 

að leita fleiri lausna og stuðla þannig að nýsköpunarferli. Ef vel tekst til gefur þetta 

fyrirkomulag kost á meiri sveigjanleika og hraða þar sem að nýsköpun mætir oft meiri 

fyrirstöðu innan stigveldisskipulags, sérstaklega hjá opinberum kerfum sem bundin eru 

miklu regluverki, hefðum og kjarasamningum. Þetta sameinar jafnframt krafta þvert á og út 

fyrir hefðbundna stjórnsýslu. Hér reynir einnig á stjórnun stýrinetsins sem er ólík 

stigveldisfyrirkomulaginu eins og áður hefur komið fram. Koliba og félagar greina sjö 

einkenni stýrihópa sem snúa að uppbyggingu og aðgerðum innan stjórnsýslunnar:  

1. Stýrinet auðvelda samhæfingu aðgerða og skiptingu úrræða og auðlinda milli 

þátttakenda innan netsins. 

2. Aðilar að stýrinetinu geta komið úr ólíkum áttum, þ.e. frá einkageiranum, hinu 

opinbera og/eða þriðja geiranum.  

3. Stýrinet geta haft eina eða fleiri stefnumótandi virkni eða tilgang með starfi sínu.  

4. Stýrinet er að finna innan allra málaflokka. 

5. Stýrinet er að finna á ýmsum stigum stjórnsýslunnar og innan kerfa en þau má einnig 

finna meðal einstaklinga, hópa og skipulagsheilda. 

6. Stýrinet verða til í kjölfar vals á tilteknu stjórntæki. 

7. Stýrinet veita stjórnvöldum svigrúm til að takast á við önnur hlutverk.82 

 Þegar samsetning þátttakanda í ofangreindu verkefni er skoðuð má sjá öll þessi 

einkenni.  

Helstu áskoranir stýrineta þegar þau vinna þvert á landamæri stjórnsýslunnar eru 

nokkur. Í fyrsta lagi getur reynst vandasamt að skilgreina og samræma markmið. Í dæminu 

                                                      
80 (Goldsmith og Eggers, 2004) 

81 (Velferðarráðuneytið, 2014) 
82 (Koliba o.fl., 2011) 
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hér að ofan voru sett fram nokkur markmið og reynir því á að ná samstöðu þeirra ólíku aðila 

sem koma að verkefninu.83 

Samkvæmt Goldsmith og Eggers84 eru helstu áskoranir stjórnvalda þegar þau vinna 

þvert á landamæri stjórnsýslunnar eftirfarandi:  

1. Skilgreining og samræming markmiða er vandamál (e. goal congruence). 

2. Skortur á heilsteyptri yfirsýn  (e. contorted oversight). 

3. Samskiptarof útbreitt (e. communication meltdown).  

4. Sundurlaus samhæfing aðgerða (e. fragmented coordination). 

5. Upplýsingahalli og léleg viðmið  (e. data deficit and bad benchmarks). 

6. Skortur á getu  (e. capacity shortages). 

7. Stöðugleiki tengsla er mikilvægur  (e. relationship stability). 

 

Í ofangreindu verkefni er raunverulega verið að snerta á öllum þessum atriðum eins og 

sjá má í skilgreindum verkefnum starfshópsins sem eru eftirfarandi: 

1. Gera úttekt á gildandi lagaumhverfi svo afmarka megi viðfangsefnið nákvæmlega og 

undirbúa lagabreytingar og/eða nýja löggjöf. 

2. Líta til löggjafar annarra ríkja þar sem horfið hefur verið frá refsistefnu tengdri neyslu 

ólöglegra vímuefna og tillagna alþjóðlegra nefnda og stofnana á sviði rannsókna í 

forvörnum gegn vímuefnaneyslu. 

3. Skapa heildstæða stefnu, sem leggur höfuðáherslu á mannúðlega nálgun og vernd 

mannréttinda, sem dregur úr skaðlegum afleiðingum og hliðarverkunum 

vímuefnaneyslu og með því stuðla að auknu trausti jaðarhópa til samfélagsins og 

þeirra stofnana sem eiga að veita þeim þjónustu og skjól.85 

Eins og sjá má á þessu metnaðarfulla verkefni skiptir stærðin ekki máli og þó svo að 

nefndir stjórnsýslunnar séu ekki stórar í sniðum eru verkefnin oft þeim mun stærri og 

flækjustigið getur verið mikið. Þannig teljast nefndirnar klárlega til stýrineta samkvæmt 

skilgreiningu á þeim. Hér er um að ræða ráðherraskipaða nefnd sem stofnuð er til að skoða 

ákveðin vandamál og koma fram með tillögur að lausum. Með þessu er verið að kalla helstu 

sérfræðinga málefnisins að borðinu til að starfa með fulltrúum stjórnsýslunnar. Þessar 

nefndir eru að öllu jöfnu ólaunaðar. Rannsóknarspurningin gengur út á það að skoða hvort 

ólaunuðum nefndum hafi fjölgað á síðustu árum. Ef svo er gefur það til kynna að íslenska 

stjórnsýslan sé að færast í auknum mæli í átt að stýrinetsstjórnsýslu en gengur jafnframt á 

                                                      
83 (Goldsmith og Eggers, 2004) 

84 (Goldsmith og Eggers, 2004) 

85 (Velferðarráðuneytið, 2014) 



  

34 

 

móti sjónarhorni almannavalsfræðanna um hinn gíruga og hámarkandi starfsmann 

stjórnsýslunnar. 

2.2.4 Þátttakendur, tengsl og ábyrgð innan stýrineta 

Þátttakendur stýrineta koma víða að og búa yfir mismunandi úrræðum og auðlindum. 

Hlutverk og áhrif hvers og eins ákvarðast af mörgum þáttum svo sem stærð þeirrar einingar 

sem viðkomandi er fulltrúi fyrir, þeim auðlindum sem hann býr að svo sem sérþekking,  

fjármagn eða öflugt tengslanet, pólitísk tengsl ásamt menningarlegum og vitsmunalegum 

þáttum svo dæmi séu tekin. Vel þekkt er að opinber markmið og raunveruleg markmið geta 

stangast á. Allt þetta skiptir máli þegar kemur að setningu markmiða og ákvörðun um 

hlutverk þátttakenda. Að sama skapi skiptir máli hvaða þátttakendur eru valdir til að koma 

að verkefni þar sem markmið eru fyrirfram skilgreind.86 

Ef haldið er áfram að skoða stýrinet má sjá hversu blandað og flókið það er út frá 

ábyrgð þátttakenda þess. Fulltrúi félagasamtaka þarf til dæmis að standa skil á þátttöku 

sinni gagnvart sínum samtökum, hann þarf einnig að standa skil á þátttöku sinni gagnvart 

stjórnvöldum og síðast en ekki síst gagnvart samborgurum sínum. Þessum ábyrgðartengslum 

er ágætlega lýst í töflu 2-1 sem er úr smiðju Koliba og félaga:87 

 

Tafla 2-1 Ábyrgðartengsl í stjórnsýslu 

Samfélagsgeiri  Skipulagðir þátttakendur  Ábyrgð gagnvart hverjum  Ráðandi frammistöðuviðmið  

Opinber 
Ríki og sveitarfélög 

Borgarar og hagsmunahópar, 

lýðkjörnir fulltrúar  

Stefnumál og markmið, mæta þörfum 

almennings, innleiðing stefnu  (Public)  

Félagasamtök 

Frjáls félagasamtök 

Borgarar og hagsmunahópar, 

framkvæmdastjórn, 

skjólstæðingar  

Uppfylla tilgang og hlutverk félagsins 

(mission)  (Nonprofit)  

Einka  

Stórfyrirtæki, einkafyrirtæki 

Hluthafar, eigendur, 

viðskiptavinir og 

framkvæmdastjórn  

Hagnaður  (Private)  

 

Samkvæmt Koliba byggir kenning um félagsleg tengsl (e. social exchange theory) á því 

að þátttakendur komi inn í félagsleg tengslanet af ákveðnum ástæðum. Í félagslegum 

                                                      
86 (Koliba o.fl., 2011)  

87 (Koliba o.fl., 2011) 
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tengslanetum er hver öðrum háður og allir þurfa að eiga í einhvers konar viðskiptum innan 

tengslanetsins. Hér gildir að því minna háður sem einn er öðrum, því meiri völd hefur sá yfir 

eigin örlögum, og þar með meiri áhrif. Hér gildir ekki boðvald, sem gefur auknu sjálfdæmi 

þátttakenda innan tengslanetsins meira vægi - því meira sjálfdæmi - því meiri völd.88 

Á þessu má sjá að stýrinetum er ekki einungis stýrt á jafnréttisgrundvelli heldur getur 

vægi þátttakenda einnig verið mismunandi. Forsendur sem liggja að baki stofnunar 

stýrinetsins geta jafnframt haft áhrif á valdahlutföll í samstarfinu.  

2.2.5 Stjórnun stýrineta 

Koliba og félagar lýsa því hvernig stjórnskipulag og gangverk þriggja opinberra 

stjórnkerfistegunda koma saman í því fjórða. Þeir lýsa hefðbundinni stjórnsýslu eins og við 

þekkjum hana þar sem boðvaldið virkar og hvernig hún þróaðist með aukinni dreifstýringu 

og útvistun verkefna. Sú stjórnsýsla sem kom í framhaldinu líktist meira 

samstarfsstjórnsýslu, bæði einkafyrirtækja og einnig frjálsra félagasamtaka. Með aukinni 

samvinnu breyttist þetta svo yfir í það sem þeir hafa nefnt stýrinet. Það felur í sér alla þá 

grunnþætti sem breytingarnar á hefðbundnu stjórnsýslunni höfðu tekið í kjölfar 

dreifstýringarinnar. Afleiðingin er sú að stjórnendur í nútíma stjórnsýslu þurfa að hafa á valdi 

sínu allar þær samskipta- og samhæfingaaðferðir sem giltu áður auk þeirra nýju.89 

Stýrinet krefjast þess að hafa aðila sem stýrir starfinu sem þar fer fram. Koliba og 

félagar benda á eiginleika sem Arganoff (2004) telur að skipti mestu máli við stjórnun 

stýrineta, en það er að vera fulltrúi stofnunarinnar og tengslanetsins og taka að sér hluta 

stjórnunarlegra verkefna innan tengslanetsins. Það þarf að muna að láta stjórnast af 

erindinu ásamt því að taka tillit til og gæta þess að deila og miðla áhrifum sem byggjast á 

sérfræðilegri þekkingu. Mikilvægt er að halda sig innan ákvarðanamarka tengslanetsins og 

miðla og hagræða málum um leið og haldið er fast við tilgang og markmið verkefnisins. 

Nauðsynlegt er að vera skapandi, þolinmóður og nota samskiptatækni. Loks er mikilvægt 

taka sífellt saman aðalatriði verkefnisins og leggja áherslu á hvatningu.90  

                                                      
88 (Koliba o.fl., 2011) 
89 (Koliba o.fl., 2011) 

90 (Koliba o.fl., 2011) 
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John Kotter lýsir þessu einnig vel og segir að stór og flókin fyrirtæki verði að hafa 

stjórnendur til að halda uppi röð og reglu á lykilþáttum eins og gæðum og framlegð 

vörunnar eða þjónustunnar. Leiðtoginn sinnir hins vegar því hlutverki að fást við breytingar 

enda einkennist það umhverfi sem við lifum í af mikilli samkeppni og er óútreiknanlegt. Þessi 

veruleiki ýtir undir breytingar sem leiðtoginn þarf að sinna. Þetta má heimfæra á 

stjórnsýsluna og segja að ríkisstjórnin setji stefnuna en starfsmenn stjórnsýslunnar þurfa í 

sífellt meiri mæli að taka að sér hlutverk leiðtogans og stýra erfiðum málum í höfn.91 

Til þess að vinna í stýrinetum verði árangursrík þarf að beita þeim stjórntækjum sem 

tiltæk eru til þess að stýra þeim sem mynduðu stýrinetið þannig að kostir hvers og eins 

innan stýrinetsins nýtist sem best og veikleikar hvers og eins lágmarkist. Þar má telja 

hefðbundna stjórnun stigveldisins, samkeppni, árangursstjórnun og málamiðlanir sem 

notaðar hafa verið í nýskipan í ríkisrekstri ásamt því samstarfi og samþættingu aðgerða sem 

unnin eru í samvinnuverkefnum. 

  

                                                      
91 (Kotter, 2012) 
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Tafla 2-2 Samhæfingaraðferðir í ólíkum stjórnsýsluformum 

Samhæfingar- 
aðferð  

  
Stjórnsýslufyrirmynd  

Einkenni aðferðar 
(Strategy 
characteristics)  

CPA  
(Classical 
Public 
Administration) 
Hefðbundin 
stigveldis 
stjórnsýsla 

NPM  
(New Public 
Management) 
Nýskipan í 
opinberri 
stjórnsýslu 

CPM 
(Collaborative 
Public 
Management
) Samhent 
stjórnsýsla 

GNA 
(Governance 
Administration 
Paradigm) 
Stýrinetsstjórn-
sýsla 

Umsjón og 
samþykki  

Setur reglur, viðmið 
og fylgist með.  

X  
  

X  

Veita bjargráð  
Tryggir aðföng, 
fjármögnun - 
Ráðsmaður  

X  X  X  X  

Semja og versla 
með niðurstöður  

Skapandi ferli , - veit 
að það þarf að semja   

X  X  X  

Liðka fyrir  
Hæfni til að skilja 
flókin samskipti í 
hóp  

  X  X  X  

Þátttaka og 
aðkoma borgara  

Liðka fyrir aðkomu 
ólíkra 
hagsmunahópa  

  
X  X  

Miðla og spanna 
markalínur  

Túlkar/miðlar 
þekkingu og 
upplýsingum – nýtir 
svigrúm – skapar 
tækifæri  

      X  

Hugsa með 
kerfissýn  

Greinir endurtekið 
mynstur – sögulega 
innsýn  

      X  

 

Á töflu 2-2 sem er úr ranni Koliba og félaga, eru þær samhæfingaraðferðir sem nýtast 

við hverja stjórnsýslufyrirmynd settar fram. Þeir leggja áherslu á að stýrinetsstjórnsýsla 

sleppir engu úr frá fyrri aðferðum stjórnsýslunnar heldur eykur við það sem fyrir er, sem 

gerir meiri kröfur til fjölhæfni stjórnenda. Það er jafnframt mikilvægt að hafa heildarsýn og 

lokast ekki inni í einni aðferð.92 

2.3 Samantekt 

Rannsóknarefnið er nefndir á vegum ríkisins. Hægt er að skoða þetta viðfangsefni út frá 

mörgum og mismunandi sjónarhornum svo sem skilvirkni, kostnaði, gagnsemi og árangri og 

svo má lengi telja. Í þessari rannsókn er sjónum beint að því hvort merkja megi breytingu í 

starfsemi þeirra út frá kenningum um opinbera stjórnsýslu. Hér er átt við frá þeirri sýn á 

stjórnsýslu sem kennd hefur verið við almannavalskenningar og í átt að stýrinetskenningum.  

                                                      
92 (Koliba o.fl., 2011) 
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Í fræðilegu samantektinni hér á undan hefur verið fjallað um almannavalskenningarnar 

og athyglinni sérstaklega beint að þeim kenningum almannafræðanna sem snúa að 

stjórnsýslunni. Einnig var fjallað um kenningar um stýrinet sem eru nýleg fyrirbæri sem hafa 

verið að ryðja sér til rúms í opinberri stjórnsýslu undanfarin ár. Báða kenningaskóla er hægt 

að skoða í samhengi nefndastarfs hins opinbera.  

Þegar sýn þessara tveggja kenningaskóla eru skoðaðar í ljósi nefndastarfa má sjá að þær 

skarast að sumu leyti. Almannavalskenningarnar beina sjónum að því hvernig hægt er að 

túlka nefndarsetu sem bitling hins gíruga embættismanns en stýrinetskenningarnar beina 

sjónum að gagnsemi samstarfs og samvinnu. Í raun eru menn alltaf að leitast við að leysa 

vandamál með samvinnu aðila sem tengjast verkefninu á einhvern hátt þegar nefnd er 

stofnuð. Spurningin er um hversu öflugt eftirlit er haft með starfsemi og jafnvel tilgangi 

nefndarinnar. Leitast þarf við að koma upplýsingum um starfsemi og rekstur nefnda á vegum 

ríkisins á framfæri til almennings til að auðvelda það utanumhald. Þar er mikið sóknarfæri. 
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3 Aðferðir - Aðferðafræði rannsóknarinnar 

Í eftirfarandi kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar og þær aðferðir sem 

voru notaðar við öflun gagna. Helstu aðferðir sem notaðar eru í rannsóknum á sviði 

félagsvísinda skiptast í megindlegar og eigindlegar aðferðir. Megindlegar aðferðir byggja á 

söfnun tölfræðilegra gagna frá mörgum aðilum sem eru notuð til þess að komast að 

tölfræðilegum niðurstöðum sem styður eða hafnar ákveðinni tilgátu.93 Á hinn bóginn eru 

eigindlegar aðferðir notaðar í rannsóknum þar sem ítarlegum gögnum er safnað frá fáum 

aðilum. Með því er upplifun fólks og skoðanir á viðfangsefninu í brennidepli.94 Markmið 

slíkra rannsókna er því ekki að framkvæma tölfræðilegan stuðning eða höfnun á tilgátum, 

heldur að kryfja hugtök og hugmyndir sem lýsa reynslu eða upplifun fólks af viðfangsefninu. 

Með þessum aðferðum er því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður slíkra rannsókna, einugis 

er hægt að álykta um þær og byggist aðferðin á afleiðslu (e. induction).95 Í þessari ritgerð var 

notuð blanda af megindlegum og eigindlegum aðferðum þar sem svokallað skýrandi raðsnið 

(e. sequential explanatory design) var nýtt.  

3.1 Val á viðfangsefni, undirbúningur, þátttakendur og umfang verkefnis 

Vinnutilgátan gengur út frá því að fjölgun starfshópa, og sér í lagi hópa með ólaunaðar 

stöður, bendi til þess að íslenska stjórnsýslan sé að færast meira í átt til 

stýrinetsfyrirkomulags. Áhugi minn á þessu efni vaknaði eftir ábendingu frá Dr. Ómari H. 

Kristmundssyni prófessor þegar ég leitaði til hans um hugmyndir að meistaraverkefni. 

Undirbúningur hófst á haustmánuðum 2014 með söfnun þeirra gagna sem lágu á 

vefnum. Skoðað var efni sem var að finna á heimasíðu Alþingis og má þar nefna lög, 

reglugerðir, fyrirspurnir og svör. Strax eftir áramót var haft samband við ráðuneytin og falast 

eftir upplýsingum um hvaða nefndir voru starfandi á síðastliðnum árum eða í öllu falli á 

árinu 2013. Rannsóknin nær til allra ráðuneyta þar sem markmið þessarar rannsóknar er 

meðal annars að bera niðurstöðurnar saman við fyrrnefnda rannsókn Ríkisendurskoðunar. 

Taka verður tillit til þess að skipan ráðuneyta er ekki sú sama í dag og var á árinu 2000 en 

nánar er fjallað um helstu breytingar á skipan ráðuneyta í köflum 3.12 til 3.14. 

                                                      
93 (Bryman, 2012) 

94 (Bryman, 2012) 
95 (Bryman, 2008) 
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Ljóst er að fjölmargir aðilar koma við sögu í rannsókninni og helstu hagsmunaaðilar eru 

forsætisráðuneytið ásamt öðrum ráðuneytum, Ríkisendurskoðun, starfsfólk og 

embættismenn Stjórnarráðsins, starfsmenn og sérfræðingar allra nefnda og stjórna á vegum 

ríkisins ásamt fjölmörgum öðrum sem of langt mál væri að telja upp hér.  

Skoðuð voru gögn um fjölda nefnda og skiptingu þeirra í lögbundnar nefndir og nefndir 

skipaðar af ráðherra auk svokallaðra ráðherranefnda yfir þriggja ára tímabil. Fjöldi 

nefndarmanna var skoðaður, nefndir flokkaðar í átta flokka til samræmis við skýrslu 

Ríkisendurskoðunar auk þess sem kynjahlutfall nefndarmanna og þróun þess var skoðað 

lauslega. Þróun ráðuneyta á tímabilinu 2000 - 2014 er rakin, en viðamiklar breytingar voru 

gerðar á lögum um Stjórnarráð Íslands á tímabilinu sem gerir það að verkum að 

samanburður gagnanna við skýrslu Ríkisendurskoðunar er gríðarlega flókinn. Loks hefur 

þróun stjórnsýslu í heiminum verið í átt frá nýskipan í opinberri stjórnsýslu til 

stýrinetsstjórnsýslu á tímabilinu sem snertir einmitt rannsóknarspurninguna sjálfa.  

Á árinu 2013 voru starfandi 665 nefndir á vegum ríkisins. Verkefni þeirra voru af ýmsum 

toga. Til samanburðar voru starfandi 910 nefndir (Nefndir, ráð og stjórnir) á árinu 2000 sem 

er árið sem greining Ríkisendurskoðunar nær yfir.96 

Í skýrslu Ríkisendurskoðunar voru nefndir, ráð og stjórnir flokkuð á eftirfarandi hátt:97 

1. Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.  (21%) 

2. Úthlutunarnefndir     (5%) 

3. Úrskurðar- og kærunefndir    (6%) 

4. Byggingarnefndir      (1%) 

5. Ráðgjafarnefndir      (4%) 

6. Verkefnanefndir (ótímabundnar)   (20%) 

7. Verkefnanefndir (tímabundnar)    (31%) 

8. Próf- og nemaleyfisnefndir    (8%)  

Leitast var við að flokka nefndir Stjórnarráðsins á sama hátt í þessari rannsókn til að 

niðurstöður væru samanburðarhæfar að því marki sem mögulegt væri. 

                                                      
96 (Ríkisendurskoðun, 2002) 

97 (Ríkisendurskoðun, 2002) 
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3.2 Blandaðar rannsóknaraðferðir 

Hönnun rannsóknaraaðferða getur verið vandasamt verkefni, og enn frekar ef notast er 

við blandaðar rannsóknaraðferðir. Hafa þarf í huga hvort leitast verður við að hafa 

rannsóknaraðferðir skilgreindar fyrirfram eða eftir því sem líður á rannsóknina. Skilgreina 

þarf nálgunina við aferðafræðina og velja aðferðina með tilliti til vandamálsins sem á að 

skoða og rannsóknarspurnarinnar. Loks þarf að hafa í huga að ef nota á blandaða 

aðferðafræði þarf tilgangurinn að vera skýr.  

Ef notast á við blandaðar aðferðir þarf að skilgreina hversu samtvinnaðar 

rannsóknaraðferðirnar eru og hvort megindlegi eða eigindlegi hlutinn er í forgrunni í 

rannsóknaraðferðinni. Tímasetning við gagnaöflun skiptir máli og koma þarf fram í hvaða 

röð gagnaöflun það er framkvæmd. Hægt er að framkvæma megindlega og eigindlega hluta 

rannsóknarinnar samtímis, framkvæma megindlega og eigindlega hluta rannsóknarinnar 

hvorn á eftir öðrum og loks má framkvæma rannsóknina í fleiri en einum fasa. Skilgreina 

þarf hvar og hvenær á að skeyta þessum niðurstöðum saman.  

3.2.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er staðbundin heimildarannsókn (e. desk research) að miklu leyti. Þessi 

rannsóknaraðferð hentar vel þar sem hún felur í sér greiningu á fyrirliggjandi gögnum, 

opinberum skjölum, úttektum og skýrslum. Notast var við lýsandi tölfræði til að setja fram 

gögn og setja í samhengi við rannsóknarspurninguna. Staðbundin heimildarannsókn er oft 

notuð í bland við aðrar rannsóknaraðferðir og var það einnig gert í þessu verkefni. Notast 

var við hálf stöðluð viðtöl til að styðja við niðurstöður sem koma fram í megindlega hluta 

rannsóknarinnar. Hér á eftir verður farið yfir aðferðir blandaðra rannsóknaraðferða og 

viðtalstækni fyrir hálf stöðluð viðtöl sem stuðst var við í þessari rannsókn og þau skýrð í 

stuttu máli. Í þessari rannsókn hentar vel að nota blandaðar rannsóknaraðferðir eins og lýst 

er hér að ofan þar sem í fyrstu er unnið úr tölulegum upplýsingum og síðar voru tekin viðtöl 

til að skýra þá niðurstöðu sem fram kom í gögnum.  

Við rannsóknina var notað rannsóknarsnið sem nefnt hefur verið „skýrandi raðsnið“ (e. 

explanatory sequential design) sem er blönduð rannsóknaraðferð og byggir á tveimur fösum 
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þar sem að megindlegi rannsóknarhlutinn kemur fyrst og er fylgt eftir með eiginlegum 

rannsóknum. Mynd 3.1 skýrir ferli rannsóknaraðferðarinnar á myndrænan hátt. 

 

 

Mynd 3.1 Skýrandi raðsnið 

Rannsóknarsniðið byggir fyrst á gagnasöfnun og greiningu á tölulegum gögnum. Seinni 

hluti rannsóknarinnar byggir á eigindlegum aðferðum þar sem fylgt er eftir þeim 

niðurstöðum sem komu fram við greiningu á tölulegum gögnum.98 Bradley og félagar (2009) 

og Morse (1991) telja að þessi aðferð sé heppileg þegar rannsakandi þarf að skýra 

niðurstöður úr „megindlegum“ fasa, hvort sem um er að ræða marktækar niðurstöður eða 

ekki, óvæntar niðurstöður eða annað sem kemur í ljós í niðurstöðum rannsóknarinnar í fyrri 

fasanum.99 Styrkleikar þessarar rannsóknaraðferðar er að hún er talin vera sú aðferð sem að 

heldur rannsóknarspurningum í brennidepli, en jafnframt nýtast bæði nálganir vísindahyggju 

og hugsmíðahyggju. 

Rannsóknarsniðið var notað til grundvallar, en þó var gagnasöfnun ekki eins aðskilin og 

lagt var upp með í upphaflegu rannsóknarsniði. Ferillinn við þennan þátt rannsóknarinnar 

var á þann veg að fyrst var skoðað hvaða gögn lágu fyrir á netinu, sendar voru fyrirspurnir til 

ráðuneytanna og leitað var til Jafnréttisstofu. Þegar gögnin lágu fyrir voru þau yfirfarin og 

flokkuð. Því næst var aftur leitað til ráðuneytanna til að fá þeirra álit á réttmæti flokkunar á 

gögnunum. Ennfremur voru sum vafamál leyst með því að leita upplýsinga á 

veraldarvefnum, inni á heimasíðum ráðuneytanna og í öðrum fyrirliggjandi gögnum. Með 

þessu var verið að leitast við að tryggja réttmæti gagnanna.  

Kostir þess að styðjast við skýrandi raðsnið eru eftirfarandi: Notkun tveggja þátta 

rannsóknaraðferðar gerir það að verkum að framkvæmdin er frekar einföld þar sem 

rannsakandinn framkvæmir hvorn fasa fyrir sig en ekki samhliða. Þetta þýðir jafnframt að 

einn rannsakandi getur framkvæmt rannsóknina og ekki er þörf á heilu teymi. Lokaskýrsla 

                                                      
98 (Clark Plano, L. Vicki og John W. Creswell, 2011) 

99 (Clarc. Plano, L.  Vicki og John W.  Creswell, 2011) 
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getur verið skrifuð í tveimur fösum sem gerir ritun niðurstöðu auðveldari ásamt því að hún 

er auðveldari aflestrar.100 Þetta átti ekki alveg við hér þar sem að umfang og flækjustig gagna 

var mikið og þurfti því að skoða gögnin út frá nokkrum vinklum, sem og að styðjast við 

túlkun einstaklinga þegar gögn voru greind. Gögnin sem voru skoðuð tóku yfir fjölda og 

tegundir starfandi nefnda á þriggja ára tímabili. Að meðaltali voru starfandi um það bil 659 

nefndir á ári á tímabilinu 2011 - 2013. Það er því ljóst að umfangið er mikið.  

Viðtöl eru á meðal algengustu aðferða á sviði félagsvísinda og til eru nokkrar ólíkar 

tegundir viðtala. Má þar nefna djúpviðtöl (e. fact finding), stöðluð, hálfstöðluð og óstöðluð 

viðtöl.101 Viðtalstæknin sem nýtt var í þessari rannsókn var það sem kallast hálfstaðlað viðtöl 

og rannsakandi skrifaði niður rannsóknarpunkta og nýtti sem rannsóknargögn. Viðtali var 

beitt sem viðbót til að staðfesta niðurstöður úr tölulegri greiningu og til að skoða hvort að 

embættismenn væru sammála skilgreiningum og flokkunum. Val viðmælenda var 

markmiðsmiðað (e. purposeful sample)102 og byggði það á sérþekkingu viðkomandi, sem að 

hafði innsýn inn í störf og hlutverk nefnda innan tiltekins ráðuneytis eða innan 

Stjórnarráðsins alls.103 Rætt var við sérfræðing á Jafnréttisstofu, sérfræðinga í 

stjórnarráðinu, prófessor við Háskóla Íslands og fleiri. Alls voru tekin viðtöl við tíu 

einstaklinga.  Rætt var um áreiðanleika þeirrar flokkunar sem gerð hafði verið  á gögnunum, 

um starfsemi starfshópanna og utanumhald um starfsemi þeirra. Mismunandi eðli nefnda, 

til dæmis hvað varðar skipun nefndarmanna, þóknanagreiðslur og almennt um aðgengi að 

gögnum. Í öðrum tilvikum var verið að fá sérfræðinginn til að skýra gögnin, til dæmis hvers 

eðlis eru nefndirnar, hversu margir eru þeir, hversu áreiðanleg eru gögnin o.s.fr. Þetta var 

gert til að sannreyna gögnin og tryggja réttmæti þeirra. Loks var einnig rætt um eðli nefnda 

og þær breytingar sem átt hafa sér stað á undanförnum árum á eðli þess starfs og þeim 

ramma sem hið opinbera setur um slíkt starf. 

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Gagnasöfnun fór að mestu leyti fram með hefðbundnum hætti eigindlegra rannsókna 

við rýni og leit að skriflegum heimildum í fyrirliggjandi gögnum. Mikið er til af gögnum og eru 

þau til dæmis aðgengileg á heimasíðum ráðuneytanna, Alþingis, opinberra stofnana og 
                                                      
100 (Clark Plano o.fl., 2011) 
101 (Yin, 2009) 
102 (Bryman, 2012) 

103 (Hermanowicz, 2002) 
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víðar. Við öflun gagnanna var fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar hafður í huga til þess 

að skoða viðfangsefnið í ljósi þeirra rannsóknarspurninga sem lagt var upp með. 

Lagafrumvörp og greinargerðir með lagafrumvörpum, fyrirspurnir ráðherra og þingmanna 

voru skoðaðar ásamt svörum við þeim. Einnig voru skýrslur ýmissa stofnana, skýrslur 

ráðuneyta ásamt fleiri rituðum heimildum sem vörpuðu ljósi á starfsemi nefnda á vegum 

ríkisins skoðuð og greind.  

Við öflun gagna um nefndirnar var markmiðið að fá að minnsta kosti gögn frá árinu 

2013. Um töluvert umfangsmikil gögn er að ræða og var send fyrirspurn til allra 

ráðuneytanna um aðgengi að upplýsingum um fjölda nefnda og nöfn þeirra, fjölda 

nefndarmanna, þóknanakostnað og annan kostnað sem hlýst af starfsemi nefndar. Fljótlega 

kom ábending frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu um að Jafnréttisstofa hefði 

safnað hluta af þessum upplýsingum undanfarin ár til að nota við að fylgja eftir 15. grein laga 

um jafna stöðu kvenna og karla númer 10/2008 sem samþykkt voru á Alþingi 26. febrúar 

2008. Jafnréttisstofa hefur það verkefni að hafa eftirlit með framkvæmd laganna.104 Árlega 

fær Jafnréttisstofa greinargerð frá jafnréttisfulltrúum ráðuneytanna með upplýsingum um 

skipan í nefndir á vegum ráðuneytanna.105 Það reyndist auðsótt mál að fá aðgang að þessum 

upplýsingum hjá Jafnréttisstofu og fékk rannsakandi afhentar upplýsingar um nöfn og fjölda 

nefnda, fjölda nefndarmanna per nefnd ásamt hlutfalli kynja í hverri nefnd. Einnig var búið 

að flokka nefndir annars vegar í lögskipaðar nefndir og hins vegar verkefnanefndir. Gögnin 

voru frá árunum 2012 og 2013. Þetta auðveldaði úrvinnslu gagna mjög mikið. 

Til að styðja við þá tilgátu að stjórnkerfið sé að færast meira í átt til stýrinetsstjórnsýslu 

var ákveðið að skoða breytingar á fjölda ríkisstarfsmanna á tímabilinu 1995 - 2014. Sent var 

erindi á fjármála- og efnahagsráðuneytið þar sem óskað var eftir þessum upplýsingum. Ekki 

reyndist haldið sérstaklega utan um þessar tölur og erfitt var að nálgast þessar upplýsingar á 

öðrum stöðum. Hins vegar var að finna á vef ráðuneytisins frétt frá 10. október 2014 um 

þróun í fjölda stöðugilda hjá ríkinu. Þar koma fram upplýsingar um fjölda stöðugilda hjá 

ríkinu og helstu breytingar á tímabilinu 2000 - 2014.106 Einnig kemur eftirfarandi fram í svari 

við fyrirspurn frá Unni Brá Konráðsdóttur alþingismanni til fjármálaráðherra um fjölda starfa 

                                                      
104 (Alþingi, 2008) 

105 (Jafnréttisstofa, 2013) 

106 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014) 
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hjá ríkinu: „Yfirlitið sýnir stöðugildi í október ár hvert. Stöðugildi er sama hugtak og ársverk í 

dagvinnu. Flokkun starfa á þann veg sem óskað er eftir er ekki til staðar í því gagnasafni sem 

stuðst er við.“107 Með öðrum orðum, þá virðist ekki vera haldið utan um upplýsingar um 

fjölda starfa og þar með starfsmanna þannig að hægt sé að gera þennan samanburð með 

góðu móti.  

Leitað var til ráðuneytanna eftir upplýsingum um greiðslu þóknana vegna nefndarsetu 

og kostnað vegna nefnda. Óskað var eftir aðgangi að frumgögnum skýrslu 

Ríkisendurskoðunar og voru viðbrögð þar afar jákvæð og fékkst aðgengi að frumheimildum 

fyrrnefndrar skýrslu sem var mjög gagnlegt. Varðandi aðrar heimildir og upplýsingar um 

starfsemi nefnda, ráða og stjórna á vegum ríkisins var leitað að upplýsingum á vef Alþingis 

og fannst þar töluvert af svörum við fyrirspurnum, til dæmis frá Jóhönnu Sigurðardóttur frá 

árinu 2003108, frá Vigdísi Hauksdóttur109 og fleirum. Þó að þær upplýsingar falli ekki beinlínis 

að flokkun og samhæfingu upplýsinga í þessu rannsóknarverkefni, þá eru þær engu að síður 

fróðlegar og var að hluta til stuðst við þær upplýsingar. Einnig var á heimasíðu Alþingis að 

finna fyrirspurn frá Skúla Helgasyni þáverandi þingmanni Samfylkingarinnar þar sem m.a. var 

spurt um heildarútgjöld ríkissjóðs á árinu 2008 vegna starfa í nefndum, ráðum og stjórnum á 

vegum ríkisvaldsins. Í svari fjármálaráðherra kom fram fjöldi launaðra nefnda og 

heildarkostnaður per ráðuneyti.110 Loks má nefna svar forsætisráðherra við fyrirspurn Birkis 

Jóns Jónssonar þingmanns um nefndir og ráð á vegum ríkisins þar sem spurt er um fjölda 

nefnda og ráða, kynjahlutfall og sundurliðaðan kostnað vegna nefnda hjá einstökum 

ráðuneytum ásamt launakostnaði og öðrum rekstrarkostnaði.111 

Heimildirnar sem voru valdar og greindar voru opinberar heimildir og því er ekki um 

nein siðferðileg álitamál að ræða í þessari rannsókn. Það ber að taka fram að rannsakandi 

tengist viðfangsefninu einungis sem almennur borgari og hefur ekki annarra hagsmuna að 

gæta. Áhersla var lögð á að fá sem áreiðanlegastar upplýsingar um viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Við greiningu heimildanna var skoðað hvort og að hvaða leyti viðfangsefni 

                                                      
107 (Þingskjal 1711, 2011-2012) 

108 (Þingskjal 1674, 2003-2004) 

109 (Þingskjal 1224, 2011-2012) 

110 (Þingskjal 122, 2009) 

111 (Þingskjal 1047, 2009-2010) 
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rannsóknarinnar endurspeglaði í stjórnsýslulegu samhengi þær fræðilegu kenningar sem 

settar voru fram í kafla tvö hér að framan.  

3.3.1 Flokkun nefnda 

Tilgangur og markmið starfshópa á vegum ríkisins er margþættur og gróf flokkun skiptir 

þessari starfsemi upp í átta flokka samkvæmt flokkun Ríkisendurskoðunar. Nefndir sem voru 

starfandi á árinu 2013 voru 665 talsins. Flokkun verkefnanefnda í þessari rannsókn er byggð 

á skilgreiningum sem koma fram í skýrslu Ríkisendurskoðunar sem setur verkefnanefndir í 

átta eftirfarandi flokka:112 

1.  Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. Í þessum flokki eru stjórnir stofnana og 

lífeyrissjóða, skólanefndir, bankaráð, o.fl. Það er m.a. sameiginlegt með þessum 

stjórnum að þær hafa með höndum stjórn á starfsemi sem krefst starfsmanna. Valdsvið 

og hlutverk þeirra geta þó verið mjög mismunandi. 

2. Úthlutunarnefndir. Í þessum flokki eru nefndir, ráð og stjórnir sem hafa með höndum 

úthlutun fjármuna í samræmi við hlutverk þeirra samkvæmt lögum, skipulagsskrá eða 

öðru. Dæmi um stjórn sem hefur með höndum úthlutunarvald er stjórn sjóðsins 

Þjóðhátíðargjafar Norðmanna en hann er styrktarsjóður sem úthlutar af þjóðargjöf 

Noregs til íslensku þjóðarinnar í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1974. 

3. Úrskurðar- og kærunefndir. Verkefni úrskurðar- og kærunefnda eru að kveða upp 

úrskurði um álitaefni sem fyrir þær eru lögð og þeim ber að úrskurða um lögum 

samkvæmt. Dæmi um slíka nefnd er úrskurðarnefnd um upplýsingamál en hún er 

starfrækt á grundvelli V. kafla upplýsingalaga nr. 50/1996 til að leysa úr ágreiningsmálum 

um aðgang almennings að upplýsingum hjá stjórnvöldum. 

4. Byggingarnefndir. Í þennan flokk falla þær nefndir sem hafa það hlutverk að hafa umsjón 

með gerð, viðhaldi eða breytingu mannvirkis sem kostað er af ríkissjóði að nokkru eða 

öllu leyti. 

5. Ráðgjafarnefndir. Ráðgjafarnefndir eru venjulega settar á stofn til að vera stjórnvaldi til 

faglegrar ráðgjafar á tilteknu sviði. Þeim er ætlað að koma með sérfræðiþekkingu á 

hlutaðeigandi sviði og veita þeim er þar starfa aðstoð við ákvarðanatöku. Nefna má sem 

dæmi ráðgjafarnefnd Rannsóknarstofnunar uppeldis- og menntamála en samkvæmt 7. 

                                                      
112 (Ríkisendurskoðun, 2002) 
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gr. laga nr. 76/1993 um Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála skal 

menntamálaráðherra skipa ráðgjafarnefnd til fimm ára í senn er vera skal forstöðumanni 

stofnunarinnar til faglegrar ráðgjafar. 

6. Verkefnanefndir (ótímabundnar). Í þennan flokk falla nefndir eða ráð sem skipaðar eru 

til að sinna tilteknum verkefnum hvort heldur sem kveðið er á um skipun þeirra í lögum 

eða um er að ræða ákvörðun ráðherra. Þessar nefndir eiga það þó sameiginlegt að þær 

hafa á hendi tiltekin verkefni sem þeim ber að sinna um ókominn tíma, þ.e. þær sinna 

verkefni sínu þangað til ákvörðun er tekin um annað.  

7. Verkefnanefndir (tímabundnar). Í þennan flokk falla nefndir sem skipaðar eru til að 

sinna tilteknu verkefni. Þetta verkefni leysa þær af hendi einu sinni, starfa aðeins á 

meðan þær sinna því og eru leystar upp er verkefninu er lokið. 

8. Próf- og nemaleyfisnefndir. Skipun próf- og nemaleyfisnefnda er í höndum 

hlutaðeigandi ráðherra. Oft er þó kveðið á um rétt annarra til að tilnefna í þær.113 

Að auki hefur flokkinum Ráðherranefndir verið bætt við. Þetta er samstarfsnefnd 

ráðherra. Þessi tegund nefnda er einungis starfandi í forsætisráðuneytinu.  

3.4 Réttmæti gagna 

Notast var við skýrslur frá Jafnréttisstofu varðandi fjölda nefnda, nöfn þeirra, fjölda 

starfsmanna og kynjahlutfall fyrir hvert ráðuneyti og tímabilin 2011 - 2013. Þessar skýrslur 

fær Jafnréttisstofa sendar árlega frá jafnréttisfulltrúum allra ráðuneyta. Leitast var við að 

flokka nefndirnar eins og réttast var talið og byggir það á ofangreindri flokkun 

Ríkisendurskoðunar. Þetta reyndist frekar snúið í einstaka tilvikum enda er hægt að flokka 

sumar nefndir í fleiri en einn flokk.114 Leitað var til ráðuneyta og þau beðin um að yfirfara 

lista af starfshópum sem búið var að flokka samkvæmt ofangreindri flokkun 

Ríkisendurskoðunar til að leitast við að tryggja rétta flokkun nefndanna eins og kostur er. 

Ekki fékkst staðfesting frá öllum ráðuneytum en þeir sem talað var við voru sammála þeirri 

skilgreiningu sem notast var við og sú flokkun sem eftir stóð var því nýtt óbreytt við 

samanburð og greiningu gagna. Til viðbótar við fyrrgreint var stuðst við eftirfarandi 

skilgreiningar: Í eðli sínu eru ráðherraskipaðar nefndir tímabundnar og voru þær almennt 

flokkaðar sem slíkar í þessari rannsókn nema eitthvað gæfi sérstaklega til kynna að slíkt ætti 

                                                      
113 (Ríkisendurskoðun, 2002) 
114 (Ríkisendurskoðun, 2002) 
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ekki við. Dæmi um undantekningu er „verkefnahópur um framkvæmd breytinga á húsnæði 

Heilbrigðisstofnunar Vesturlands“ sem er ráðherraskipuð nefnd sem féll í flokkinn 

„Byggingarnefndir“.  

Að sama skapi eru lögbundnar nefndir almennt ótímabundnar og falla því ekki í flokkinn 

„tímabundnar nefndir“. Nöfn lögbundinna nefnda bera oft með sér í hvaða flokk þær falla. 

Dæmi er: Stjórn Íbúðalánasjóðs sem fellur í flokkinn „Stjórnir stofnana, skólanefndir, 

bankaráð o.fl.“ Ef ekki var hægt að greina flokkunina með góðu móti á þennan hátt var 

skoðað hvort nefndin hefði starfað árið 2000. Ef það reyndist vera, var flokkun 

Ríkisendurskoðunar notuð. Lyfjagreiðslunefnd fellur til dæmis í flokkinn „úthlutunarnefndir“ 

sbr. flokkun Ríkisendurskoðunar á sínum tíma. Þar féll „nefnd um greiðsluþátttöku skv. 41. 

gr. lyfjalaga. nr. 93/1994“ í þann flokk. Með því að rekja sig áfram frá reglugerð nr. 948/2000 

sem byggði á lögum nr. 93/1994 sem var í gildi árið 2000 má sjá að samkvæmt reglugerð 

númer 313/2010 um greiðsluþátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði er starfsemi 

Lyfjastofnunar svipuð í dag og hún var árið 2010 og þessi flokkun á því enn við. Ekki voru öll 

vafamál skoðuð svona ýtarlega en almennt er flokkun nefnda nærri lagi samkvæmt 

ofangreindri skilgreiningu og þannig fæst ákveðin vísbending um tegund nefnda og fjölda 

þeirra.  

Í örfáum tilvikum, (<1%) reyndust nefndir tvíteknar í upprunalegum gögnum. Þar sem 

slíkt kom í ljós seint í greiningaferlinu var sú flokkun látin halda sér enda ekki talið að hún 

hafi nein áhrif á heildarniðurstöðu rannsóknarinnar. Einstaka nefnd kann að hafa fallið í 

rangan flokk við vinnslu gagnanna, en ekki er talið að það hafi heldur áhrif á 

heildarniðurstöðu rannsóknarinnar.  

Þegar flokkun nefnda niður á ráðuneyti er skoðuð ber að hafa í huga að umfangsmiklar 

breytingar hafa orðið á Stjórnarráði Íslands frá því árið 2000 sem er það ár sem skoðað er í 

skýrslu Ríkisendurskoðunar og þess ber að gæta við samanburð á þessum tveimur skýrslum. 

Nánar er farið yfir þær breytingar í fimmta kafla hér neðar. 

3.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þá aðferðafræði og aðferðir sem notaðar voru við 

rannsóknina. Blandaðar aðferðir voru notaðar við öflun gagna, skriflegar heimildir voru 
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kannaðar og hálf stöðluð viðtöl tekin við sérfræðinga til að sannreyna réttmæti gagna. 

Gögnin voru unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum og lýsandi tölfræði notuð við 

greiningu þeirra. Tímaröðin við öflun gagna skipti máli fyrir rannsóknina og hafði hún áhrif á 

það hvernig gagnasöfnunin fór fram og hvaða áherslur voru í viðtölum. Ekki var um nein 

siðferðileg álitamál að ræða þar sem einungis er verið að skoða opinber gögn. Stuðst var við 

opinber gögn að mestum hluta sem eiga uppruna sinn á þingi, í ráðuneytum og 

undirstofnunum þeirra. Gögnin eru talin eins áreiðanleg og kostur er. Við flokkun nefnda var 

stuðst við gögn Ríkisendurskoðunar sem og álit sérfræðinga með þeim fyrirvörum sem settir 

voru fram í kaflanum „3.3 Réttmæti gagna“. 
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4 Nefndir og þróun stjórnsýslunnar á Íslandi 

Á vegum stjórnsýslunnar starfa nefndir af ýmsu tagi og svo hefur lengi verið. Margar 

þessara nefnda vinna hið þarfasta starf og styrkja með því stjórnsýsluna. Með þeim er lögð 

til sérfræðiþekking sem ekki er hægt að búast við að finnist hjá þeim sem starfa í 

stjórnsýslunni að staðaldri. Það hlýtur þó ætíð að vera álitamál hvaða verkefni á annars 

vegar að fá stjórnsýslunefndum í hendur og hins vegar föstum starfsmönnum 

stjórnsýslunnar þar sem nefndirnar hljóta alltaf að vera í lausari tengslum við ráðherra en 

fastir starfsmenn enda þótt flestar þeirra lúti boðvaldi hans.115 

Regluveldisstjórnsýslan leysti kollegialstjórnsýsluna af hólmi á nítjándu öld. 

Kollegialstjórnsýsla er mynduð af embættismönnum (kollegum) sem tóku sameiginlega 

ákvörðun um stjórnsýslumálefni. Í kjölfarið var tekin upp stigveldisstjórnsýsla þar sem reglur 

um ábyrgð og verkaskiptingu voru skýrar og áhersla lögð á faglega hæfni starfsfólks. 

Skilvirkni og hagkvæmni jókst og allir eru jafnir fyrir þeim reglum sem regluveldisstjórnsýsla 

lýtur. Á hinn bóginn er hún frekar ósveigjanleg og hentar ekki alltaf þar sem sérþekking og 

samstaða er nauðsynleg. Þetta hefur meðal annars leitt til þess að til hefur orðið talsvert net 

formlegra og óformlegra tengsla milli embættismanna, stjórnmálamanna og hagsmunaaðila 

í öllum stjórnkerfum. Þar sem þessi tengsl eru sterk stendur regluveldi stjórnsýslunnar 

höllum fæti. Þetta getur svo til dæmis leitt til þess að stefnumótun leiti einnig í vaxandi mæli 

inn í afmörkuð stefnunet og afleiðing af því getur verið ósamhent stjórnsýsla. 116 

Eðli málsins samkvæmt getur verið erfitt að afla heimilda um formleg og óformleg 

samskipti innan stýrineta. Á hinn bóginn eru víðast hvar til upplýsingar um nefndir á vegum 

hins opinbera. Slíkar upplýsingar veita áhugaverðar heimildir um formbundna hlið stýrineta 

stjórnsýslunnar.117 Frá sjónarhóli stjórnsýslunnar er einn af helstu kostum þess að fá 

utanaðkomandi aðila til samstarfs sá að þeir búa oft yfir sérfræðiþekkingu sem ekki er til 

staðar innan stjórnsýslunnar. Einnig skiptir miklu máli að samstarf við utanaðkomandi aðila, 

svo sem sérfræðinga og hagsmunaaðila, eykur líkur á að samstaða náist um málefnið.118 Í 

fyrirspurn frá Birki Jóni Jónssyni alþingismanni á 138. löggjafaþingi er meðal annars spurt 

                                                      
115 (Friðgeir Björnsson, 2005) 

116 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 

117 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 

118 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 
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hvort ríkisstjórnin hyggist móta einfaldara og ódýrara stjórnkerfi með fækkun nefnda. 

Spurning þingmannsins er lituð viðhorfi í anda almannavalskenninganna og virðist hann 

álykta að nefndir séu gagnslausar peningahítir og þeim beri að fækka. Í svari 

forsætisráðherra kemur fram að það sé ekki stefna ríkisstjórnarinnar að fækka nefndum og 

ráðum nema slíkt sé talið skynsamlegt og hagkvæmt. Er það hugsað með hliðsjón af áherslu 

ríkisstjórnarinnar á aukið samráð og samstarf milli ráðuneyta, stofnana og hagsmunaaðila og 

með þátttöku utanaðkomandi sérfræðinga eftir þörfum.119 Hér svarar forsætisráðherra í 

anda stýrinetshugsjóna og vísar í aukið samráð og samstarf innan og utan stjórnsýslunnar. 

Litlar heimildir eru til um uppruna og útbreiðslu nefnda í íslenska stjórnkerfinu. Nefndir 

voru skipaðar reglulega á fyrri hluta tuttugustu aldar til að fást við einstök mál eða 

málefnasvið. Þörfin fyrir nefndir jókst svo með vaxandi ríkisafskiptum og samsteypustjórn í 

kreppunni á fjórða áratugnum. Á árunum í kring um síðari heimsstyrjöldina hélt nefndum 

áfram að fjölga og virðast hafa náð hámarki árið 2000 þegar fjöldinn náði 910 líkt og kemur 

fram á mynd 4-1. Eilítil skekkja er á framsetningu á myndinni, þar sem að tvö síðustu 

tímabilin eru ekki með sama millibili og áður, en þó gefur myndin góða mynd af þróun fjölda 

nefnda á vegum hins opinbera.  

Á fjölda nefnda geta verið ýmsar skýringar. Í fyrsta lagi endurspeglar fjöldi nefnda mikil 

áhrif innan stjórnsýslunnar þannig að þær séu tæki til að takmarka ráðherravald, annað 

hvort með því að þingið kjósi sjálft í nefndir eða hafi frumkvæði að skipun og samsetningu 

                                                      
119 (Þingskjal 1047, 2009-2010) 
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þeirra. Í öðru lagi getur fjöldi nefnda endurspeglað takmarkaða möguleika stjórsýslunnar til 

að sinna þessum verkefnum vegna skorts á samhæfingu innan stjórnsýslunnar, smæðar 

hennar og takmarkaðrar sérþekkingar. Til viðmiðunar eru íbúar samanburðarlanda okkar 

mörgum stærðargráðum fleiri. Í Bretlandi búa um 61.000.000 manns, í Svíþjóð um 9.000.000 

og í Danmörku 5.500.000 manns samanborið við um það bil 329.000 manns á Íslandi. Líkum 

má leiða að því að stjórnsýsla þessara landa hafi töluvert meira svigrúm til að hafa 

sérþekkingu innan sinna ráðuneyta og þriðja lagi geta nefndir stuðlað að samstöðu innan og 

utan stjórnsýslunnar varðandi einstök málefni. Í nefndum eru ólíkir aðilar dregnir að borðinu 

við ákvarðanatöku stjórnsýslunnar og grundvöllur hennar þar með breikkaður,120 sem er í 

anda samráðsstjórnsýslu, (e. collaborative government). 

4.1 Almennt um skilgreiningu á nefndum, ráðum og stjórnum. 

Frá sjónarhóli opinberrar stjórnsýslu er sveigjanleiki einn meginkostur nefnda. Erfitt 

getur verið að fela stjórnsýslunni einstök verkefni vegna þess að þau krefjast þekkingar sem 

ekki er til staðar þar. Ástæðurnar til að skipa nefndir eru þó ekki eingöngu tæknilegs eðlis 

heldur einnig pólitískar. Stjórnmálaflokkar og hagsmunaaðilar fá hlut í stjórnsýsluvaldinu 

með því að fá fulltrúa sinn inn í nefndir. Þannig getur þingið í raun takmarkað sjálfstæði 

framkvæmdavaldisins með því að kjósa sjálft í mikilvægar nefndir eða ákveða með lögum 

hvernig skipan í nefndir skuli háttað.121 

Þegar hafður er í huga sá mikli fjöldi nefnda sem starfar á vegum ríkisins er niðurstaðan 

sú að þingið hafi tekið sér stjórnsýsluvald. Þingið er því ekki einungis löggjafarsamkoma 

heldur líka framkvæmdavaldsþing. Hitt er annað að íslenska stjórnsýslan er of smá i sniðum 

og með of takmarkaða sérþekkingu til að komast af án fjölda stjórnsýslunefnda til að sinna 

verkefnum sem fastalið og stofnanir sinna í öðrum löndum.122 

Nefndarstörf voru oft launuð og gátu verið umtalsverðir bitlingar. Af hálfu 

stjórnsýslunnar starfaði frekar þröngur hópur embættismanna í miklum fjölda nefnda og 

drýgði með því tekjur sínar.123 Þetta hefur breyst í kjölfar bankakreppunnar á 

haustmánuðum 2008 og nú heyra greiðslur fremur til undantekninga. Jóhanna 

                                                      
120 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 
121 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 

122 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 

123 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 



  

53 

 

Sigurðardóttir lagði fram fyrirspurn á 130. löggjafarþingi um nefndir, ráð og stjórnir á vegum 

ríkisins. Í svari forsætisráðherra við henni kemur meðal annars fram: 

 ...um nokkurt skeið hefur verið í undirbúningi innan Stjórnarráðins að samræma vinnubrögð 
milli ráðuneyta varðandi greiðslur fyrir störf í nefndum, starfshópum og ráðum þannig að gætt 
verði jafnræðis meðal starfsfólks, bæði innan ráðuneyta og stofnana og milli þeirra.124 

 Í framhaldi af þeirri vinnu hefur fjármála- og efnahagsráðuneytið dreift leiðbeinandi 

vinnureglum til ráðuneyta þar sem almennt gildir að starfsmönnum verði ekki sérstaklega 

greitt fyrir setu í nefndum sem skipaðir eru af ráðuneytum. Frá því geta þó verið 

undantekningar þegar sérstaklega stendur á.125 Í viðtali við starfsmann ráðuneytis kom fram 

að almennt er borgað fyrir setu í stjórnum ríkisfyrirtækja, en sá kostnaður fellur á fyrirtækið 

sjálft en ekki á ríkissjóð.  

4.2 Skipan nefnda 

Samkvæmt Gunnari Helga Kristinssyni prófessor eru þau sjónarmið sem liggja til 

grundvallar því að nefnd er komið á fót mjög breytileg. Þau geta byggt á óskum um 

almennari þátttöku í starfsemi stjórnsýslunnar þar sem fulltrúar þingsins, hagsmunaaðilar og 

sérfræðingar starfi saman að stjórnsýsluverkefnum og undirbúningi löggjafar. Einnig getur 

komið fram ósk um að óháður aðili innan stjórnsýslunnar fari með formlegt úrskurðarvald á 

sínu sviði. Kostur þess að fá utanaðkomandi aðila til samstarfs felst í því að þeir búa oft yfir 

upplýsingum og þekkingu sem ekki eru til staðar innan stjórnsýslunnar. Með því að fá 

hagsmunaaðila til að koma að borðinu og taka þátt í ákvarðanatöku aukast líkur á því að 

samstaða náist um viðkomandi málefni. Hagsmunaaðilar fá þannig tækifæri til að koma með 

upplýsingar og óskir um sem taka þarf tillit til. Þeir eiga þá erfiðara um vik að koma með 

gagnrýni eftir á eða nýjar upplýsingar sem stjórnsýslan hefði átt að taka tillit til.126 

4.2.1 Helstu tegundir nefnda 

Nefndum á vegum stjórnsýslunnar má í megindráttum skipta í tvo flokka. Annars vegar 

eru sjálfstæðar stjórnsýslunefndir (lögbundnar) hins vegar svokallaðar verkefnanefndir 

(skipaðar af ráðherra) en að auki er þriðji flokkurinn svo ráðherranefndir. 

                                                      
124 (Þingskjal 1674, 2003-2004) 

125 (Þingskjal 1674, 2003-2004) 

126 (Gunnar Helgi Kristinsson, 1994) 
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Fastar og lögbundnar nefndir eru skipaðar af ráðherra samkvæmt lögum eða 

reglugerðum. Páll Hreinsson prófessor skilgreinir stjórnsýslunefndir, það er að segja 

lögbundnar nefndir sem eru skipaðar með lögum eða reglugerðum, þannig að þær fari með 

málefni á starfssviði ráðherra, þeim sé skipað til hliðar við þau stjórnvöld sem heyri undir 

yfirstjórnunarheimildir ráðherra og hann fari ekki með almennar stjórnunar- og 

eftirlitsheimildir gagnvart þeim. Sjálfstæðið sé með lögum fengið nefndunum þannig að 

tekið sé fram að nefnd sé sjálfstæð eða óháð í störfum sínum, úrskurðir nefndar séu 

fullnaðarúrskurðir innan stjórnsýslunnar eða úrskurðir nefndar verði ekki bornir undir annað 

stjórnvald.127 Ráðherra getur þó ekki án lagaheimildar sett á stofn nefnd sem nýtur 

sjálfstæðis af þessu tagi og firrt sig þannig ábyrgð á stjórnarathöfnum. 128  

Verkefnisnefndir eru nefndir sem eru háðar yfirstjórnunar- og eftirlitsvaldi ráðherra 

enda þótt að sé vafalaust mismunandi hversu mikil afskipti ráðherra hefur af störfum þeirra. 

Báðum ofangreindum nefndaflokkum má skipta í undirflokka á ýmsa vegu.129  

Ráðherranefndir. Burtséð frá ríkisstjórnarfundum og tvíhliða samstarfi forsætisráðherra 

og einstakra fagráðherra þurfa ráðherrar að eiga margvíslegt samstarf sín á milli. Formlegast 

er samstarf í ráðherranefndum. Eðli máls samkvæmt getur forsætisráðherra eða ríkisstjórn 

skipað ráðherranefndir til að fjalla um einstök viðfangsefni Stjórnarráðsins.130 Á Íslandi er 

ekki mikil hefð fyrir notkun ráðherranefnda. Ráðherranefnd um ríkisfjármál hefur þó verið 

starfandi frá því á tíunda áratugnum og einnig var sett á fót ráðherranefnd um 

einkavæðingu. Fjórar ráðherranefndir voru starfandi árið 2010 og sátu forystumenn 

stjórnarflokkanna í þeim öllum. Þar af var þremur þeirra komið á fót árið 2009. Samráð í 

ríkisstjórn er hins vegar að hluta til óformlegs eðlis.131 Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis 

segir að reglubundið samráð hafi verið meðal forystufólks í fyrri ríkisstjórnum en þó er óljóst 

hversu langt aftur sú hefð nær. 

                                                      
127 (Páll Hreinsson, 1999) 

128 (Friðgeir Björnsson, 2005) 

129 (Friðgeir Björnsson, 2005) 
130 (Starfshópur forsætisráðuneytis, 2010) 

131 (Gunnar Helgi Kristinsson, 2010) 



  

55 

 

4.3 Stjórnarráð Íslands 

Frá því að skýrsla Ríkisendurskoðunar var gefin út hafa orðið viðamiklar breytingar á 

skipan ráðuneyta í Stjórnarráðinu ásamt því að verkefni hafa flust til. Einnig hafa verkefni, 

svo sem rekstur grunnskóla og þjónusta við fatlaða, færst frá ríki til sveitarfélaganna svo 

eitthvað sé nefnt. Við fall bankanna haustið 2008 skapaðist ástand sem átti sér enga 

hliðstæðu í sögu Íslands. Hávær krafa kom frá almenningi í landinu um breytingar á 

stjórnkerfinu. Segja má að við þetta hafi skapast svokallað „force major“ ástand. Þáverandi 

ríkisstjórn sagði í kjölfarið af sér og ný ríkisstjórn undir forystu Jóhönnu Sigurðardóttur tók 

við. Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis var lögð fram þar sem kom fram mikill áfellisdómur 

á íslensku stjórnsýsluna og segir meðal annars að skort hafi frumkvæði, ábyrgð, gagnsæi og 

annað sem telja verður lykileinkenni vandaðra stjórnhátta í opinberri stjórnsýslu.132  

 Skipaður var sérstakur starfshópur sem falið var að taka skýrsluna til ítarlegrar 

athugunar og leggja mat á þau atriði sem sérstaklega beindust að stjórnsýslunni og 

starfsháttum Stjórnarráðsins. Jafnframt var starfshópnum falið að gera tillögur til 

forsætisráðherra og ríkisstjórnar um hugsanleg viðbrögð við þeim.133 Skýrsla starfshópsins 

„Viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis“ kom út í maí árið 2010. 

Niðurstaða þeirrar vinnu er meðal annars að  

Hinn faglegi grundvöllur stjórnsýslunnar er veikur, ekki bara vegna ómarkvissra pólitískra 
inngripa í störf hennar heldur einnig vegna smæðar eininga hennar, persónutengsla og 
ónógrar áherslu á faglega starfshætti.134 

Einnig sagði:  

Rannsókn sem nefndin studdist við sýnir að sjálfstæði ráðherra er óvíða meira en hér á landi 
og hlutverk ríkisstjórnar og forsætisráðherra að sama skapi veigaminna.135  

Að mati nefndarinnar þarf að styrkja getu ráðuneytanna til að móta stefnu. Byggja ætti 

upp þverfaglegt greiningar-, stefnumótunar- og verkefnastjórnunarteymi innan 

Stjórnarráðsins. Þá er nauðsynlegt að bæta endurmenntun starfsmanna, t.d. í 

Stjórnsýsluskóla Stjórnarráðs Íslands, með sérstakri áherslu á þjálfun sérfræðinga og 

stjórnenda.136 

                                                      
132 (Starfshópur forsætisráðuneytis, 2010) 

133 (Sigurðardóttir, 2011) 

134 (Starfshópur forsætisráðuneytis, 2010) 

135 (Starfshópur forsætisráðuneytis, 2010) 
136 (Starfshópur forsætisráðuneytis, 2010) 
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4.3.1 Ný lög um Stjórnarráð Íslands 

Með skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis137, skýrslu þingmannanefndar sem fjallaði um 

starf rannsóknarnefndar Alþingis138 og loks skýrslunni „Samhent stjórnsýsla“139 var lagður 

grunnur að breytingu á lögum um Stjórnarráðið sem höfðu staðið að mestu leyti óbreytt frá 

því að þau voru sett árið 1969. Ekki hafa verið gerðar jafn viðamiklar breytingar á lögum um 

Stjórnarráðið fá upphafi þó að tvisvar hafi verið lögð fram frumvörp um heildarendurskoðun 

stjórnarráðslaganna og í það minnsta tvær aðrar atrennur hafi verið gerðar að því að breyta 

lögunum umtalsvert.140 

En hvað verður til þess að koma svona viðamiklum breytingum loks á dagskrá og ná að 

klára þær? Hvers vegna ná sum vandamál inn á borð stjórnvalda og önnur ekki? Hér erum 

við komin að því sem snertir fyrsta skrefið í ferli opinberrar stefnumótunar, því sem nefnt 

hefur verið dagskrá stjórnvalda (e. agenda). Forsenda þess að stefnumótun geti hafist er að 

skilgreining vandamálsins liggi fyrir.141 Kingdon nefnir þrjár meginástæður þess að mál 

komast á dagskrá. Í fyrsta lagi geta það verið alvarleg vandamál sem krefjast úrlausnar, í 

öðru lagi breyttar forsendur sem krefjast aðgerða og í þriðja lagi kröfur þjóðfélagsins, 

kosningar, breytingar á stjórn og umskipti á þingi. Allar þessar ástæður voru til staðar eftir 

fall bankanna haustið 2008. Segja má að við það hafi skapast í þjóðfélaginu það sem kallað 

er „force major" eða óviðráðanlegar ytri aðstæður sem áttu sér ekkert fordæmisgildi 

hérlendis. Áföll af þessu tagi geta verið svo áhrifamikil að allt annað gefur eftir, þau taka yfir 

sviðið og komast í fyrsta sæti á dagskrá löggjafans.142 

Skýrslunni „Samhent stjórnsýsla“ var ætlað að draga fram þær athugasemdir sem komu 

fram í rannsóknarskýrslu Alþingis varðandi Stjórnarráðið. Þar komu fram alvarlegar 

athugasemdir og var það mat stjórnvalda að þörf væri á breytingum á lögum um Stjórnarráð 

Íslands til að geta ráðist í ýmsar breytingar vegna ábendinga sem komu fram um í 

ofangreindri skýrslu. Í lagafrumvarpi sem lagt var fram af forsætisráðherra kemur 

eftirfarandi fram: „Frumvarp þetta er samið í forsætisráðuneytinu í samráði við sérfræðinga 

                                                      
137 (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010) 

138 (Þingskjal 1501, 2009-2010) 
139 (Forsætisráðuneytið, 2010) 

140 (Starfshópur forsætisráðuneytis, 2010) 

141 (Knill og Tosun, 2012) 

142 (Kingdon, 2011) 



  

57 

 

á sviði stjórnsýsluréttar. Frumvarpið byggist að miklu leyti á tillögum sem gerðar voru í 

skýrslunni „Samhent stjórnsýsla“ sem gefin var út í desember 2010. Í þeirri skýrslu er m.a. 

fjallað um það hvernig mæta megi ábendingum og tillögum sem fram komu í skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis og í skýrslu þingmannanefndar sem falið var að fjalla um skýrslu 

rannsóknarnefndarinnar.“143  

Nokkrar breytingar voru samþykktar á lögum nr. 73/1969 eftir að ný ríkisstjórn tók við 

en ráðuneyti Stjórnarráðsins starfa nú samkvæmt lögum um Stjórnarráð Íslands 2011 nr. 

115 sem tóku gildi þann 28. september 2011. 

4.3.2 Helstu breytingar á ráðuneytum á árunum 2000 - 2012 

Hér verða þær breytingar sem hafa orðið á ráðuneytum raktar í stuttu máli. Að fara 

ítarlega í þessar breytingar er efni í annað meistaraverkefni og væri það þó verðugt verkefni. 

Með breytingu á lögum nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands sem samþykkt voru 13. júní 

2007 breyttust nöfn eftirfarandi ráðuneyta samkvæmt breytingu á 4. grein laganna:144 

Félagsmálaráðuneyti varð félags- og tryggingamálaráðuneyti, heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneyti varð heilbrigðisráðuneyti. Orðið landbúnaðarráðuneyti féll burt og 

sjávarútvegsráðuneyti varð sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Hagstofan var ekki 

lengur sérstakt ráðuneyti og féllu málefni hennar undir forsætisráðuneytið. 

Frá árinu 2009 þegar ný ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við hefur ráðuneytum 

fækkað úr tólf í átta. Þetta eru umfangsmestu breytingar sem gerðar hafa verið á 

Stjórnarráðinu frá upphafi. Ýmis verkefni hafa verið flutt á milli ráðuneyta á tímabilinu og 

árið 2009 voru sett „lög um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan 

Stjórnarráðs Íslands“ nr. 98/2009.145 Með þessum lögum breyttust nöfn eftirfarandi 

ráðuneyta: 

• Dóms- og kirkjumálaráðuneyti varð dómsmála- og mannréttindaráðuneyti. 

• Menntamálaráðuneyti varð mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

• Samgönguráðuneyti varð samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. 

• Viðskiptaráðuneyti varð efnahags- og viðskiptaráðuneyti. 

                                                      
143 (Þingskjal 1191, 2010-2011) 

144 (Alþingi, 2007) 

145 (Alþingi, 2009) 
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1. janúar 2011 voru fjögur ráðuneyti lögð niður og tvö ný stofnuð á grundvelli laga um 

breytingu á lögum um Stjórnarráð Íslands nr. 73/1969, með síðari breytingum.146 

Þetta voru: 

• Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti. 

• Félags- og tryggingamálaráðuneyti. 

• Heilbrigðisráðuneyti. 

• Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. 

Tvö ný ráðuneyti voru stofnuð á grundvelli þeirra þ.e. innanríkisráðuneyti og 

velferðarráðuneyti.  

 Árið 2012 voru einnig lögð niður fjögur ráðuneyti og í stað þeirra stofnuð atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneyti og fjármála- og efnahagsráðuneyti. Auk þess var 

umhverfisráðuneytinu breytt í umhverfis- og auðlindaráðuneyti.  

Frá 1. september 2012 skiptist Stjórnarráð Íslands í átta ráðuneyti sem hér segir:147 

1. Forsætisráðuneyti. 

2. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. 

3. Fjármála- og efnahagsráðuneyti. 

4. Innanríkisráðuneyti. 

5. Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

6. Umhverfis- og auðlindaráðuneyti. 

7. Utanríkisráðuneyti. 

8. Velferðarráðuneyti. 

Af þessu má vera ljóst að samanburður á gögnum Ríkisendurskoðunar um nefndir frá 

árinu 2000 og gögn um nefndir á árunum 2011-2013 er gríðarlega flókinn. 

4.3.3 Þróun stöðugilda hjá ríkinu 

Á vef efnahags- og viðskiptaráðuneytisins kemur fram samantekt á þróun stöðugilda hjá 

ríkinu. Þar kemur meðal annars fram:  

Fjöldi stöðugilda/ársverka í dagvinnu hjá ríkinu hefur nokkuð verið til umræðu undanfarið og 
misvísandi fullyrðingar komið fram. Bæði Viðskiptaráð og BSRB hafa birt samanburð á þróun 
frá árinu 2000 til ársins 2014. Niðurstöður þeirra eru ólíkar og virðist helsta ástæða þess vera 
sú að flutningur verkefna á milli ríkis og sveitarfélaga er ekki tekinn með í reikninginn á sama 
hátt, né heldur stofnanir sem komið hafa inn í miðlægt launakerfi ríkisins á tímabilinu, en voru 

                                                      
146 (Alþingi, 2010) 
147 (Alþingi, 2012) 
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áður utan þess. Til dæmis flyst rekstur sjúkrahúsa frá sveitarfélögum til ríkis á þessu tímabili, 
en launaafgreiðsla þeirra var ekki færð í hið miðlæga launakerfi fyrr en síðar.148 

Jafnframt kemur þar fram að allar upplýsingar eru teknar úr launakerfi ríkisins sem er 

hluti af Orra, fjárhags- og upplýsingakerfum ríkisins. Í því sambandi þarf að hafa í huga að 

ekki eru allar stofnanir sem teljast ríkisstofnanir innan Orra og sem dæmi um slíka stofnun 

má nefna Seðlabanka Íslands.149 

4.3.4 Helstu breytingar á tímabilinu 2000 - 2014 

Almennt má segja að við skipulagsbreytingar fjölgi eða fækki stöðugildum 

ríkisstarfsmanna. Hér er einungis litið til stærstu kerfisbreytinganna á tímabilinu sem hafa 

marktæk árif á fjölda stöðugilda. 

• Vegna sameiningar Sjúkrahúss Reykjavíkur og Landspítala 2001 flytjast 1.300 stöðugildi til 

ríkisins. Áhrifin eru um 9% fjölgun stöðugilda. 

• Árið 2006 færast 1.500 stöðugildi frá heilbrigðisstofnunum inn í launakerfi ríkisins og veldur 

það fjölgun um 9%. Hér eru um að ræða færslu stöðugilda milli kerfa en ekki fjölgun. 

• 5% fækkun stöðugilda árið 2011 má rekja til flutnings málefna fatlaðra frá ríkinu til 

sveitarfélaga og eru áhrifin af því um 5% fækkun stöðugilda. 

Einnig kemur eftirfarandi fram í greiningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins:  

Breyting frá árinu 2000 til 2014 er um 17% fjölgun stöðugilda ef ekki er gert ráð fyrir 
kerfisbreytingum. Breyting frá 2008 til 2014 er 10,4% fækkun stöðugilda, en þá er ekki gert ráð 
fyrir flutningi stofnana, sem telja um 5%. Fjölgun stöðugilda hjá ríkinu frá 2000 til 2014 er því 
ekki 17% eins og virðist við fyrstu sýn heldur innan við 4% að teknu tilliti til flutninga stofnana 
og kerfisbreytinga. Fækkun frá árinu 2008 til 2014 er ekki 10%, heldur nær 5%.150  

Mynd 4.2 sýnir ársmeðaltal stöðugilda árin 2000 til og með 2014, en fyrir árið 2014 er 

notað meðaltal síðustu 12 mánaða (frá 08/2013 til 07/2014)."151 

 

                                                      
148 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014 dags. 10. okt.2014) 

149 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014) 

150 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014) 

151 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014) 
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* 1300 stöðugildi flytjast til ríkisins við sameiningu Sjúkrahúss Reykjavíkur og Landspítala 
** 1500 stöðugildi bætast við þegar heilbrigðisstofnanir flytja launaafgreiðslu til ríkisins 
*** Stöðugildum fækkar um 946 þegar málefni fatlaðra flytjast til sveitarfélaga. 
 

Lög um grunnskóla152 voru samþykkt í febrúar 1995, en þau fólu í sér flutning 

grunnskólanna frá ríki til sveitarfélaga. Eins og mynd 4-2 sýnir, voru einnig á tímabilinu 

nokkrar breytingar sem voru þó vissulega minni að umfangi en flutningur grunnskólanna var 

á sínum tíma. Þær breytingar sem dregnar eru fram á mynd 4-2 sýna hins vegar litla 

breytingu á fjölda starfsmanna hins opinbera ef tekið er mið af þeirri efnahagskreppu sem 

íslenska þjóðin stóð frammi fyrir á haustdögum 2008. Stöðugildum fækkaði um 2000 frá 

árinu 2007 til 2011, en taka þarf tillit til þess að tæplega 1000 stöðugildi færðust frá ríki til 

sveitarfélaganna með tilflutningi málefna fatlaðra árið 2011. Raunfækkun er því aðeins um 

5% eins og fram kemur í greiningu fjármála- og efnahagsráðuneytisins.153  

  

                                                      
152 (Alþingi, 1995) 
153 (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2014) 
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4.4 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir helstu skilgreiningar á nefndum á vegum ríkisins og 

tilurð þeirra og gagnsemi. Nefndum á vegum stjórnsýslunnar má í megindráttum skipta í tvo 

flokka. Annars vegar eru sjálfstæðar stjórnsýslunefndir (lögbundnar) hins vegar svokallaðar 

verkefnanefndir (skipaðar af ráðherra) en að auki er þriðji flokkurinn svo ráðherranefndir. 

Sjónarmið sem liggja til grundvallar því að nefnd er komið á fót voru sett fram og gerð er 

grein fyrir því hvernig staðið er að vali nefndarmanna. Sett er fram yfirlit yfir helstu 

breytingar á Stjórnarráðinu síðastliðin 15 ár, en með skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis og í 

framhaldinu skýrslunni Samhent stjórnsýsla, var lagður grunnur að breytingu á lögum um 

Stjórnarráðið sem höfðu staðið að mestu leyti óbreytt frá því að þau voru sett árið 1969. 

Ekki hafa verið gerðar jafn viðamiklar breytingar á lögum um Stjórnarráðið fá upphafi. Loks 

er farið lauslega yfir þær breytingar sem hafa orðið á ráðuneytum sem fækkaði úr tólf í átta 

ásamt því að skoða helstu breytingar sem hafa orðið á stöðugildum ríkisins á þessu tímabili. 
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5 Greiningar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir starfsemi nefnda, ráða og stjórna á vegum 

Stjórnarráðsins á árinu 2013. Nefndir eru flokkaðar eftir verkefnum þeirra. 

Verkefnaskiptingin sem byggt er á er eftirfarandi:  

1. Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.  

2. Úthlutunarnefndir  

3. Úrskurðar- og kærunefndir  

4. Byggingarnefndir  

5. Ráðgjafarnefndir  

6. Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

7. Verkefnanefndir (tímabundnar)  

8. Próf- og nemaleyfisnefndir  

9. Ráðherranefndir 
 

Fyrst verður tekinn saman heildafjöldi nefnda, tegund þeirra og skipting milli ráðuneyta 

ásamt fjölda nefndarmanna og skiptingu þeirra milli ráðuneyta.. Í kafla 5.1 eru sett fram 

töluleg gögn fyrir stjórnarráðið í heild. Í köflum 5.2 til 5.9 eru sett fram töluleg gögn um 

einstök ráðuneyti. Settar eru fram töflur og myndir til að skýra upplýsingar um nefndir 

ráðuneytisins sem voru starfandi á árinu 2013. Fyrst er sett fram yfirlitstafla með 

upplýsingum um nefndir sem starfandi voru á árinu 2013. Næst er sett fram mynd með 

nánari lýsingu á fjölda nefnda og skiptingu þeirra í flokka. Þá koma myndir sem lýsa fjölda 

nefndarmanna í hverjum verkefnisflokki, kynjahlutfall í nefndum, og  meðalfjölda 

nefndarmanna í hverjum verkefnisflokki. Loks er tafla með nöfnum og upplýsingum um allar 

nefndir sem starfandi voru á tímabilinu. Gögn vegna áranna 2011 og 2012 eru sett fram í 

viðaukum, þar sem það þykir of  umfangsmikið að setja fram greiningar fyrir árin þrjú í 

ritgerðinni sjálfri. 

Við flokkun kom í ljós að sumar nefndir var hægt að flokka undir fleiri en einn flokk. Til 

að ákvarða hvar ætti að flokka nefnd var byggt á aðalverkefni nefndarinnar. Á árinu 2013 

voru starfandi 665 nefndir á vegum ríkisins en til samanburðar voru þær 910 á árinu 2000. 



  

 

5.1 Heildaryfirlit yfir nefndir á vegum Stjórnarráðisins á árinu 2013

5.1.1 Fjöldi nefnda í ráðuneytum

Flestar nefndir heyrðu undir me

af heildarfjölda þeirra. Næst kom velferðarráðuneyti með 123 eða 18% af heildarfjöldanum.

Miklar breytingar hafa orðið á skipan

gera beinan samanburð á milli ráðuneyta. Þó verður að telja að með því að bera tölurnar 

saman fáist ákveðin vísbending um þróunina í þessum málum.

5.1.2 Fjöldi nefndarmanna í einstökum ráðuneytum árið 2013

Á árinu 2013 voru 3.708 

4.456 árið 2000. Á eftirfarandi mynd kemur fram skipting þeirra eftir ráðuneytum.
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efndir á vegum Stjórnarráðisins á árinu 2013

Fjöldi nefnda í ráðuneytum  

Flestar nefndir heyrðu undir mennta- og menningamálaráðuneyti eða 226 sem er 34% 

af heildarfjölda þeirra. Næst kom velferðarráðuneyti með 123 eða 18% af heildarfjöldanum.

Miklar breytingar hafa orðið á skipan ráðuneyta frá árinu 2000 og því er ekki hægt að 

gera beinan samanburð á milli ráðuneyta. Þó verður að telja að með því að bera tölurnar 
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 fulltrúar í nefndum á vegum ríkisins. Til samanburðar voru þeir 
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Á myndinni hér að ofan má sjá að 56 % nefnda voru tímabundnar og ótímabundnar 

verkefnanefndir. Hlutfall stjórna stofnana, skólanefnda, bankaráða o.fl. var

Samtals eru þessir þrír flokkar 74% af heildarfjölda nefnda í Stjórnarráðinu árið 2013

5.1.4 Hlutfall nefndarmanna

Fjöldi fulltrúa í nefndum og stjórnum á vegum ríkisins árið 2013 var 3.7

hér að neðan má sjá skiptingu þeirra eftir verkefnum.

Af myndinni hér að ofan má sjá að flestir sátu í tímabundnum verkefnanefndum eða 

1.551 manns sem er 42% af heildinni. 
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ráðum. Samanlagt eru þessir þrír flokkar með 3.0

heildarfjölda þeirra sem sitja í starfshópum á vegu
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Í þessum flokki eru stjórnir stofnana og lífeyrissjóða, skólanefndir, bankaráð, o.fl. Það er 

m.a. sameiginlegt með þessum stjórnum að þær hafa með höndum stjórn á starfsemi sem 

krefst starfsmanna. Valdsvið og hlutverk þeirra geta þó verið mjög mismunandi. Verkefni 

þeirra geta m.a. verið eftirfarandi: 
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• að annast yfirstjórn annarra mála en sem varða daglegan rekstur 

• að ákveða laun stjórnenda 

• að hafa eftirlit með starfsemi 

• að ákveða starfsskipulag 

• að móta stefnu um helstu áherslur, verkefni og starfshætti 

• að ákveða rekstrar

• að fjalla um áætlanir sem stofnunin vinnur að, svo og skýrslur um starfsemi hennar 

• að fjalla um og samþykkja ársreikning 

 

Á árinu 2013 voru 127 

Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:

Á árinu 2013 heyrðu flestar stjórnir stofnana undir mennta

menningamálaráðuneytið eða 

velferðarráðuneytið með 23 stjórnir eða 18%. Fjöldi stjórna hjá mennta

menningamálaráðuneytinu er ekki síst tilkominn vegna 

ráðuneytið heyra. Engin nefnd í þessum flokki heyrði undir utanríkisráðuneytið.
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stjórnir, skólanefndir og bankaráð starfandi á vegum ríkisins. 

Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi: 

yrðu flestar stjórnir stofnana undir mennta

menningamálaráðuneytið eða 60 sem er 47% af heildarfjölda þeirra. Næst kom 

velferðarráðuneytið með 23 stjórnir eða 18%. Fjöldi stjórna hjá mennta

málaráðuneytinu er ekki síst tilkominn vegna fjölda skólanefnda sem undir 

ráðuneytið heyra. Engin nefnd í þessum flokki heyrði undir utanríkisráðuneytið.
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5.1.6 Úthlutunarnefndir  

Í þessum flokki eru nefndir sem hafa með höndum úthlutun fjármuna í samræmi við 

hlutverk þeirra samkvæmt lögum, skipulagsskrá

nefndir með úthlutunarvald

menningamálaráðuneytið. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:

Mynd 5-6 Úthlutunarnefndir 2013 
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Mynd 5-7 Úrskurðar- og kærunefndir 2013

5.1.8 Byggingarnefndir  

Í þennan flokk falla þær nefndir sem hafa það hlutverk að hafa umsjón með gerð, 

viðhaldi eða breytingu mannvirkis sem kostað er af ríkissjóði að nokkru eða

2013 voru ekki starfandi byggingarnefndir á vegum ríkisins. 

5.1.9 Ráðgjafarnefndir  

Ráðgjafarnefndir eru venjulega settar á stofn til að vera stjórnvaldi til faglegrar 

ráðgjafar á tilteknu sviði. Þeim er ætlað að koma með sérfræðiþekkingu á hlutaðeigandi sviði 

og veita þeim er þar starfa aðstoð við ákvarðanatöku. 
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árinu 2013 voru starfandi á vegum ríkisins 23 ráðgjafarnefndir. 

eftir ráðuneytum var eftirfarandi: 
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Mynd 5-8 Ráðgjafarnefndir 2013 

5.1.10 Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Í þennan flokk falla nefndir sem skipaðar eru til að sinna tilteknum verkefnum hvort 

heldur sem kveðið er á um skipun þeirra í lögum eða um er að ræða ákvörðun ráðherra. 

Þessar nefndir eiga það sameiginlegt að hafa á hendi tiltekin verkefni sem þeim ber að

um ókominn tíma, þar til ákvörðun er tekin um annað. Sem dæmi um verkefni sem þessum 

nefndum eru fengin má nefna eftirfarandi: 

• að framkvæma tiltekið verkefni 

• að hafa umsjón með tilteknum málaflokki 
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Á árinu 2013 voru starfandi 159 verkefnanefndir (ótímabundnar). Skipting þeirra eftir 

ráðuneytum var eftirfarandi:  
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að hafa umsjón með tilteknum málaflokki  

 

Á árinu 2013 voru starfandi 159 verkefnanefndir (ótímabundnar). Skipting þeirra eftir 
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Ráðgjafarnefndir 2013
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Innanríkisráðuneyti

Mennta- og menningamálaráðuneyti

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti

Velferðarráðuneyti

Í þennan flokk falla nefndir sem skipaðar eru til að sinna tilteknum verkefnum hvort 

heldur sem kveðið er á um skipun þeirra í lögum eða um er að ræða ákvörðun ráðherra. 

Þessar nefndir eiga það sameiginlegt að hafa á hendi tiltekin verkefni sem þeim ber að sinna 

um ókominn tíma, þar til ákvörðun er tekin um annað. Sem dæmi um verkefni sem þessum 

Á árinu 2013 voru starfandi 159 verkefnanefndir (ótímabundnar). Skipting þeirra eftir 

og nýsköpunarráðuneyti

Forsætisráðuneyti

Innanríkisráðuneyti

og menningamálaráðuneyti

og auðlindaráðuneyti

Velferðarráðuneyti



  

 

5.1.11 Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Í þennan flokk falla nefndir sem skipaðar eru til að sinna tilteknu verke

verkefni leysa þær af hendi einu sinni og starfa aðeins á meðan þær sinna því. Sem dæmi um 

verkefni sem þessum nefndum eru fengin má nefna eftirfarandi: 

• forvarnarstarf 

• endurskoða eða semja lög 

• endurskoða eða semja reglugerðir 

• endurskoða eða 

• kynning á lögum 

• móta stefnu 

Tímabundnar nefndir afla stjórnvöldum sambanda og aðgangs að sérfræðiþekkingu og 

ráðgjöf. Verkefnin heyra oft ekki beinlínis undir fast starfslið stofnana stjórnsýslunnar. Fjöldi 

tímabundinna verkefnanefnda á árinu 2013 var 211. Skipting þeirra eftir ráðun

eftirfarandi:  
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Verkefnanefndir (tímabundnar)  

Í þennan flokk falla nefndir sem skipaðar eru til að sinna tilteknu verke

verkefni leysa þær af hendi einu sinni og starfa aðeins á meðan þær sinna því. Sem dæmi um 

verkefni sem þessum nefndum eru fengin má nefna eftirfarandi:  

forvarnarstarf  

endurskoða eða semja lög  

endurskoða eða semja reglugerðir  

endurskoða eða semja reglur  

kynning á lögum  

móta stefnu  

Tímabundnar nefndir afla stjórnvöldum sambanda og aðgangs að sérfræðiþekkingu og 

ráðgjöf. Verkefnin heyra oft ekki beinlínis undir fast starfslið stofnana stjórnsýslunnar. Fjöldi 

tímabundinna verkefnanefnda á árinu 2013 var 211. Skipting þeirra eftir ráðun
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Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 

Í þennan flokk falla nefndir sem skipaðar eru til að sinna tilteknu verkefni. Þetta 

verkefni leysa þær af hendi einu sinni og starfa aðeins á meðan þær sinna því. Sem dæmi um 

Tímabundnar nefndir afla stjórnvöldum sambanda og aðgangs að sérfræðiþekkingu og 

ráðgjöf. Verkefnin heyra oft ekki beinlínis undir fast starfslið stofnana stjórnsýslunnar. Fjöldi 

tímabundinna verkefnanefnda á árinu 2013 var 211. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var 

Velferðarráðuneyti

og auðlindaráðuneyti
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Innanríkisráðuneyti
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5.1.12 Próf- og nemaleyfisnefndir

Á árinu 2013 voru 72 próf

mennta- og menningamálaráðuneytið

Langflestar próf- og nemaleyfisnefndir eru starfandi á vegum mennta

menningamálaráðuneytis eins og gera má ráð fyrir. Hlutverk nefndanna er að fjalla 

um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að taka nemendur í starfsþjálfun í 

einstökum iðngreinum. Að auki sjá þær um eftirfarandi: 

• Skipuleggja námskeið til undirbúnings prófraun 

• Ákveða fjölda prófa og hvar og hvenær próf skulu haldin 

• kveða námsefni sem prófað er úr 

• Gera tillögu til ráðherra að prófgjöldum 

• Útbúa kennsluefni 

• Samræma próf  
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og nemaleyfisnefndir 

Á árinu 2013 voru 72 próf- og nemaleyfisnefndir starfandi og heyrðu flestar þeirra undir 

og menningamálaráðuneytið. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi: 

og nemaleyfisnefndir eru starfandi á vegum mennta

menningamálaráðuneytis eins og gera má ráð fyrir. Hlutverk nefndanna er að fjalla 

um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að taka nemendur í starfsþjálfun í 

auki sjá þær um eftirfarandi:  

Skipuleggja námskeið til undirbúnings prófraun  

Ákveða fjölda prófa og hvar og hvenær próf skulu haldin  

kveða námsefni sem prófað er úr  

Gera tillögu til ráðherra að prófgjöldum  

Útbúa kennsluefni  

 

 

og nemaleyfisnefndir 2013 
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og heyrðu flestar þeirra undir 

. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:  

og nemaleyfisnefndir eru starfandi á vegum mennta- og 

menningamálaráðuneytis eins og gera má ráð fyrir. Hlutverk nefndanna er að fjalla 

um umsóknir frá fyrirtækjum er æskja þess að taka nemendur í starfsþjálfun í 

og nýsköpunarráðuneyti

og efnahagsráðuneyti

Innanríkisráðuneyti

og menningamálaráðuneyti

Velferðarráðuneyti



  

 

5.2 Forsætisráðuneyti 

Tafla 5-1 Forsætisráðuneyti (FOR) 2013

2013 Forsætisráðuneyti (FOR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.

Úthlutunarnefndir 

Úrskurðar- og kærunefndir 

Byggingarnefndir 

Ráðgjafarnefndir 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Próf- og nemaleyfisnefndir 

Ráðherranefndir 

Samtals 

 
 

12
40%

5
17%

Samtals nefndir 2013 FOR 
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Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 2 56 28,0 2 56 

1 3 3,0     1 

1 3 3,0 1 3 

            

1 5 5,0 1 5 

8 42 5,3 8 42   

12 84 7,0 12 
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30 212 
 

12 106 18 
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Kynjahlutfall í nefndum 2013 (FOR)
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Tafla 5-2 Nefndir 2013 (FOR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 2013 (FOR) 
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Almannavarna- og öryggismálaráð 34 68% 32% x   

Vísinda- og tækniráð 22 55% 45% x   

Samtals 56 63% 38% 2 0 

Úthlutunarnefndir 2013 (FOR)           

Stjórn Jafnréttissjóðs 3 33% 67% 
 

x 

Samtals 3 33% 67% 0 1 

Úrskurðar- og kærunefndir 2013 (FOR)           

Úrskurðarnefnd um upplýsingamál 3 67% 33% x   

Samtals 3 67% 33% 1 0 

Ráðgjafanefndir 2013 (FOR)           

Ráðgjafanefnd um opinberar eftirlitsreglur 5 60% 40% x   

Samtals 5 67% 33% 1 0 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (FOR)           

Fornminjanefnd 5 40% 60% x   

Húsafriðunarnefnd 5 60% 40% x   

Nefnd um könnun á starsemi vist- og meðferðarheimila 5 20% 80% x   

Orðunefnd 3 33% 67% x   

Óbyggðanefnd 3 100% 0% x   

Samhæfingarnefnd um siðferðileg viðmið fyrir stjórnsýsluna 7 43% 57% x   

Samstarfsnefnd um málefni þjóðlenda 7 86% 14% x   
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Mynd 5-14 Meðalfjöldi nefndarmanna 2013 (FOR) 
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Þingvallanefnd 7 43% 57% x   

Samtals 42 52% 48% 8 0 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 (FOR)           

Málanefnd Stjórnarráðsins 8 50% 50% 
 

x 

Nefnd um bætur til tjónþola í náttúruhamförum 9 67% 33%   x 

Nefnd um fyrirkomulag auðlinda 4 75% 25% 
 

x 

Ritnefnd forsetaúrskurðar um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta 8 50% 50%   x 

Sérfræðingahópur um afnám verðtryggingar af neytendalánum 9 56% 44% 
 

x 

Sérfræðingahópur um höfuðstólslækkun verðtryggðra húsnæðislána 9 67% 33%   x 

Starfshópur um aðgerðir til að efla og auðvelda póstverslun 6 67% 33% 
 

x 

Starfshópur um mótun hamfarasjóðs og eftirfylgni með úrbótatillögum í 
kjölfar náttúruhamfara 5 60% 40%   x 

Starfshópur um mótun stefnu um starfsemi sjálfstæðra úrskurðarnefnda 8 63% 38%  
x 

Starfshópur um öryggismál æðstu stjórnar ríkisins 5 80% 20%   x 

Stjórnarskrárnefnd sem vinnur að endurskoðun stjórnarskrárinnar 9 44% 56% 
 

x 

Verkefnisstjórn um græna hagkerfið 4 50% 50%   x 

Samtals 84 60% 40% 0 12 

Ráðherranefndir 2013 (FOR)           

Ráðherranefnd um efnahagsmál 2 100% 0% 
 

x 

Ráðherranefnd um jafnrétti kynja 4 50% 50%   x 

Ráðherranefnd um málefni norðurslóða 5 60% 40% 
 

x 

Ráðherranefnd um ríkisfjármál 4 75% 25%   x 

Ráðherranefnd um úrlausnir í skuldamálum heimilanna 4 50% 50% 
 

x 

Samtals 19 63% 37% 0 5 

 

Alls voru nefndir sem heyra undir forsætisráðuneyti 30 talsins árið 2013 og 

nefndarmenn voru 212. Athygli vekur hversu margir nefndarmenn eru í flokknum Stjórnir 

stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. Þetta á sér eðlilegar skýringar. Þarna er um að ræða 

Almannavarna- og öryggismálaráð og Vísinda- og tækniráð. Hlutverk þessara nefnda er mjög 

umfangsmikið og krefst aðkomu fjölmargra aðila úr stjórnsýslunni, háskólasamfélaginu og 

aðilum vinnumarkaðarins. Önnur sérstaða forsætisráðuneytisins eru ráðherranefndirnar 

sem eru ekki starfandi í öðrum ráðuneytum.  

  



  

 

5.3 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

Tafla 5-3 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti (ANR) 2013

2013 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 
(ANR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.

Úthlutunarnefndir 

Úrskurðar- og kærunefndir 

Byggingarnefndir 

Ráðgjafarnefndir 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Próf- og nemaleyfisnefndir 

Samtals 

 

 

26
31%

4
5%

Samtals nefndir 2013 (ANR)
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Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 11 46 4,2 11 46 
 

7 31 4,4 6 28 1 

7 26 3,7 7 26 
 

            

5 28 5,6 4 22 1 

25 120 4,8 25 120   

26 162 6,2 0 0 26 

4 12 3,0 4 12   

85 425   57 254 28 
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3 65% 35% 
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Tafla 5-4 Nefndir 2013 (ANR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 2013 (ANR) 
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Dýralæknaráð 4 50% 50% x   

Endurskoðendaráð 5 40% 60% x   

Nefnd um veitingu ívilnana vegna nýfjárfestinga 3 67% 33% x   

Stjórn Bjargráðasjóðs 3 67% 33% x   

Stjórn Byggðastofnunar 6 67% 33% x   

Stjórn Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða 4 50% 50% x   

Stjórn Framleiðnisjóðs landbúnaðarins 5 60% 40% x   

Stjórn Matís o.h.f.  7 57% 43% x   

Stjórn Samkeppniseftirlitsins 3 33% 67% x   

Stjórn verkefnasjóðs sjávarútvegsins - almenn deild 3 33% 67% x   

Stjórn verkefnasjóðs sjávarútvegsins - deild um 
sjávarrannsóknir á samkeppnissvið 

3 67% 33% x   

Samtals 46 54% 46% 11 0 

Úthlutunarnefndir 2013 (ANR)           

AVS - úthlutunarnefnd 3 33% 67% 
 

x 

Endurgreiðslur vegna kvikmynda og sjónvarpsefnis  3 33% 67% x   

Fiskræktarsjóður 5 100% 0% x   

Flutningsjöfnunarsjóður olíuvara - stjórn 5 80% 20% x   

Nefnd um úthlutun þróunarframlags til hrossaræktar 5 60% 40% x   

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins - stjórn 5 60% 40% x   

Tækniþróunarsjóður 5 60% 40% x   

Samtals 31 61% 39% 6 1 

Úrskurðar- og kærunefndir 2013 (ANR)           

Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar 2 100% 0% x   

Áfrýjunarnefnd samkeppnismála 3 67% 33% x   

0

1

2

3

4

5

6

7

Stjórnir stofnana, 
skólanefndir, 
bankaráð o.fl.

Úthlutunarnefndir Úrskurðar- og 
kærunefndir

Ráðgjafarnefndir Verkefnanefndir 
(ótímabundnar)

Verkefnanefndir 
(tímabundnar)

Próf- og 
nemaleyfisnefndir
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Mynd 5-18 Meðalfjöldi nefndarmanna 2013 (ANR) 



  

79 

 

Úrskurðarnefnd raforkumála 3 67% 33% x   

Úrskurðarnefnd sjómanna og útvegsmanna 9 100% 0% x   

Úrskurðarnefnd um ólögmætan sjávarafla 3 33% 67% x   

Yfirmatsnefnd samkvæmt ábúðarlögum 3 33% 67% x   

Yrkisréttarnefnd 3 33% 67% x   

Samtals 26 62% 38% 7 0 

Ráðgjafarnefndir 2013 (ANR)           

Ráðgjafarnefnd um útflutning hrossa 5 60% 40% x   

Ráðgjafarnefnd Hafrannsóknastofnunar 7 71% 29% x   

Ráðgjafarnefnd fyrir Nýsköpunarmiðstöð Íslands 7 57% 43% x   

Ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarvara 3 67% 33% x   

Ráðgjafarhópur um makríldeilu 6 67% 33% 
 

x 

Samtals 28 64% 36% 4 1 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (ANR)           

Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala 3 67% 33% x   

Erfðanefnd landbúnaðarins 7 71% 29% x   

Ferðamálaráð 10 50% 50% x   

Fisksjúkdómanefnd 5 80% 20% x   

Framkvæmdanefnd búvörusamninga 6 100% 0% x   

Jafnréttisfulltrúi / jafnréttisnefnd atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins 

2 50% 50% x   

Markanefnd 3 67% 33% x   

Matsnefnd um lax- og silungsveiði 3 67% 33% x   

Nefnd um erlenda fjárfestingu 4 25% 75% x   

Nefnd um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða 
hagfræðinga 

2 0% 100% x   

Orkuráð 5 40% 60% x   

Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila á raforkumarkaði  6 100% 0% x   

Tækninefnd Vísinda- og tækniráð 9 44% 56% x   

Ullarmatsnefnd 3 33% 67% x   

Úttektarmenn samkvæmt ábúðarlögum 4 100% 0% x   

Vaxtarsamningur Austurlands 5 60% 40% x   

Vaxtarsamningur Norðausturlands  5 60% 40% x   

Vaxtarsamningur Norðurlands vestra 5 40% 60% x   

Vaxtarsamningur Suðurlands 5 60% 40% x   

Vaxtarsamningur Suðurnesja 5 60% 40% x   

Vaxtarsamningur Vestfjarða  5 40% 60% x   

Vaxtarsamningur Vesturlands 5 40% 60% x   

Veiðigjaldsnefnd 3 67% 33% x   

Verðlagsnefnd búvara 2013-2014  7 71% 29% x   

Yfirítölunefnd 3 67% 33% x   

Samtals 120 58% 42% 25 0 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 (ANR)           

Græna orkan - Verkefnisstjórn um átak í orkuskiptum  8 75% 25% 
 

x 

Hitaveitunefnd 4 50% 50%   x 

NATA - vestnorrænt ferðamálasamstarf 2 0% 100% 
 

x 

Nefnd um möguleika á breyttu eignarhaldi á Landsneti. 8 50% 50%   x 

Nefnd vegna Ísland - allt árið 7 43% 57% 
 

x 

Samráðshópur sérfræðinga um lifandi dýr og hráar 
sláturafurðir (EES og ESB) - hrátt kjöt 

6 67% 33% 
 

x 

Samráðshópur um beinar erlendar fjárfestingar  9 33% 67%   x 

Samstarfsnefnd um bætta umgengni um auðlindir sjávar  7 86% 14% 
 

x 

Starfshópar vegna reglugerða við lög um velferð dýra 22 36% 64%   x 

Starfshópur um endurnýjun skipastóls Hafrannsóknastofnunar 7 57% 43%   x 
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Starfshópur um endurskoðun laga um veitingastaði, gististaði 
og skemmtanahald nr. 85/2007 

5 20% 80% 
 

x 

Starfshópur um hrefnuveiðar og hvalaskoðun  10 50% 50%   x 

Starfshópur um kennitöluflakk í atvinnurekstri 3 33% 67% 
 

x 

Starfshópur um leyfisveitingar í fiskeldi (ANR13080203) 3 67% 33%   x 

Starfshópur um málefni bílaleiga 4 25% 75% 
 

x 

Starfshópur um raforkumálefni á Vestfjörðum  7 57% 43%   x 

Starfshópur um undirbúning frumvarps til breytinga á lögum 
um stjórn fiskveiða 

5 60% 40% 
 

x 

Starfshópur um veiðar á vannýttum tegundum  5 80% 20%   x 

Starfshópur um vernd vöruheita með uppruna- eða 
staðarvísun  

8 50% 50% 
 

x 

Starfshópur um þarfir ráðuneytisins fyrir hagskýrslur um 
íslenskt atvinnulíf  

2 50% 50% 
 

x 

Starfshópur vegna vinnu frumvarps um frjáls félagasamtök og 
sjálfseignarstofnanir  

3 33% 67%   x 

Stjórn - Átak til atvinnusköpunar 5 60% 40% 
 

x 

Stýrihópur - uppbyggingarsjóðir ESB 7 57% 43%   x 

Verkefnastjórn vaxtarsamnings Eyjafjarðar 5 60% 40% 
 

x 

Verkefnisstjórn - Alþjóðleg ráðstefna á Akureyri 2014 um 
breytingar á útbreiðslu fiskistofna 

4 50% 50%   x 

Verkefnisstjórn um mótun atvinnustefnu 6 50% 50%   x 

Samtals 162 50% 50% 0 26 

Próf- og nemaleyfisnefndir 2013 (ANR)           

Prófnefnd bifreiðasala 3 67% 33% x   

Prófnefnd bókara 3 33% 67% x   

Prófnefnd fasteigna, fyrirtækja og skipasala 3 33% 67% x   

Prófnefnd til löggildingar endurskoðunarstarfa 3 67% 33% x   

Samtals 12 50% 50% 4 0 

 

Alls voru nefndir sem heyra undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 85 

talsins árið 2013 og nefndarmenn voru 425.  

  



  

 

5.4 Fjármála- og efnahagsráðuneyti

     Tafla 5-5 Fjármála- og efnahagsráðuneyti (FJR) 2013

2013 Fjármála- og efnahagsráðuneyti (FJR)

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Úthlutunarnefndir 

Úrskurðar- og kærunefndir 

Byggingarnefndir 

Ráðgjafarnefndir 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Próf- og nemaleyfisnefndir 

Samtals 
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1
2%

Samtals nefndir 2013 (FJR)

Mynd 5-19 Samtals nefndir 2013 (FJR)
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Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 9 47 5,2 9 47 
            

6 23 3,8 6 23 

            

10 60 6,0 10 60   

22 143 6,5 22 

1 5 5,0 1 5   

48 278 5,3 26 135 22 
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Mynd 5-20 Samtals nefndarmenn 2013 (FJR)

Mynd 5-21 Kynjahlutfall í nefndum 2013 (FJR)

82 

 

Úrskurðar- og 
kærunefndir

Verkefnanefndir 
(ótímabundnar)

Verkefnanefndir 
(tímabundnar)

Kynjahlutfall í nefndum 2013 (FJR)

hlutfall kk hlutfall kvk

47
17%

23
8%

60
22%

5
2%

Samtals nefndarmenn 2013 (FJR)

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð 
o.fl.

Úrskurðar- og kærunefndir

Verkefnanefndir (ótímabundnar)

Verkefnanefndir (tímabundnar)

Próf- og nemaleyfisnefndir

Samtals nefndarmenn 2013 (FJR) 

Kynjahlutfall í nefndum 2013 (FJR) 

Próf- og 
nemaleyfisnefndir

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð 

og kærunefndir

Verkefnanefndir (ótímabundnar)

Verkefnanefndir (tímabundnar)

og nemaleyfisnefndir



  

83 

 

 

 

Mynd 5-22 Meðalfjöldi nefndarmanna 2013 (FJR) 

 

Tafla 5-6 Nefndir 2013 (FJR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 2013 (FJR) 
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Bankaráð Seðlabanka Íslands 7 57% 43% x   

Stjórn Bankasýslu ríkisins 3 33% 67% x   

Stjórn Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands 5 40% 60% x   

Stjórn Fjármálaeftirlitsins 3 67% 33% x   

Stjórn Landsvirkjunar 5 60% 40% x   

Stjórn Lífeyrissjóðs bænda 5 40% 60% x   

Stjórn Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga 4 50% 50% x   

Stjórn Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins 8 50% 50% x   

Stjórn söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda 7 43% 57% x   

Samtals 47 49% 51% 9 0 

Úrskurðar- og kærunefndir 2013 (FJR)           

Kjararáð 2010-2014 5 60% 40% x   

Kærunefnd útboðsmála 2013-2017 3 67% 33% x   

Nefnd til að meta lausn um stundarsakir 2 50% 50% x   

Úrskurðarnefnd verðbréfamiðstöðva 3 67% 33% x   

Úrskurðarnefnd um viðlagatryggingu 5 100% 0% x   

Yfirskattanefnd 5 80% 20% x   

Samtals 23 74% 26% 6 0 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (FJR)           

Bílanefnd  3 100% 0% x   

Fastanefnd á sviði fjármálamarkaða 5 80% 20% x   

Kjararannsóknanefnd opinberra starfsmanna 10 60% 40% x   

Peningastefnunefnd 5 80% 20% x   

Ríkisreikningsnefnd 5 100% 0% x   
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Ríkistollanefnd 3 67% 33% x   

Samninganefnd ríkisins 17 53% 47% x   

Samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi 

5 20% 80% x   

Samstarfsnefnd um lánsfjármál ríkissjóðs 4 75% 25% x   

Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir 3 33% 67% x   

Samtals 60 63% 37% 10 0 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 (FJR)           

Nefnd til að meta skuldavanda sveitarfélaganna 5 80% 20%   x 

Nefnd til að semja frumvarp um fjármálastöðugleika 5 80% 20% 
 

x 

Nefnd til að tryggja samráð og samhæfingu við mótun og 
útfærslu stefnu um losun gjaldeyrishafta 

5 100% 0%   x 

Nefnd um endurskoðun laga um fjárreiður ríksins 11 82% 18% 
 

x 

Nefnd um málefnalegar forsendur við mat á launamun 
kynjanna 

8 38% 63%   x 

Nefnd um málefni lífeyrissjóða sbr. 9. tölulið 
stöðugleikasáttmálans 

13 69% 31% 
 

x 

Samninganefnd um tvísköttun 3 67% 33% 
 

x 

Samráðsnefnd um breytingar og umbætur á skattkerfinu 14 50% 50% 
 

x 

Samráðsnefnd um gerð tvísköttunarsamninga og 
fjárfestingasamninga 

4 50% 50%   x 

Starfshópur Íslands og ESB um afnám gjaldeyrishafta 8 63% 38% 
 

x 

Starfshópur til að fara yfir stöðu og horfur um efnahag 
Íbúðarlánasjóðs 

4 75% 25%   x 

Starfshópur til að kanna hvort hægt sé að reka skaðabótamál 
á hendur þeim sem valdið hafa ríkinu fjárhagslegu tjóni 

3 33% 67% 
 

x 

Starfshópur til að móta og setja fram tillögur um breytingar á 
skattkerfinu 

6 50% 50%   x 

Starfshópur um landsumgjörð fyrir samvirkni í rafrænni 
þjónustu 

9 56% 44%   x 

Starfshópur um Lífeyrissjóð starfsmanna ríksins 9 67% 33% 
 

x 

Starfshópur um milliverðlagningu 5 40% 60%   x 

Starfshópur um skattlagningu afleiðuviðskipta 5 60% 40% 
 

x 

Starfshópur um skipulag fasteigna-, framkvæmda- og 
innkaupamála. 

5 60% 40%   x 

Starfshópur um þunna eiginfjármögnun 5 80% 20% 
 

x 

Verkefnisstjórn um kynjaða hagstjórn og fjárlagagerð 9 44% 56%   x 

Vinnuhópur um vistvæn innkaup ríkisins 3 33% 67% 
 

x 

Vinnuhópur varðandi fjárhagsleg samskipti ríkissjóðs og 
Seðlabanka Íslands og verklag á stýringu á erlendum lánum 
ríkissjóðs 

4 75% 25%   x 

Samtals 143 62% 38% 0 22 

Próf- og nemaleyfisnefndir 2013 (FJR)           

Prófnefnd verðbréfaviðskipta 5 40% 60% x   

Samtals 5 40% 40% 1 0 

 

Alls voru nefndir sem heyra undir fjármála- og efnahagsráðuneytið 48 talsins árið 2013 og 

nefndarmenn voru 278.  

  



  

 

5.5 Mennta- og menningarmálaráðuneyti

Tafla 5-7 Mennta- og menningarmálaráðuneyti (MMR) 2013

2013 Mennta- og 
menningamálaráðuneyti (MMR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð 
o.fl. 

Úthlutunarnefndir 

Úrskurðar- og kærunefndir 

Byggingarnefndir 

Ráðgjafarnefndir 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Próf- og nemaleyfisnefndir 

Samtals 

 

 

 

 

Mynd 5-23 Samtals nefndir 2013 (MMR)
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22 65 3,0 21 62 1 3

2 6 3,0 2 6 
 

             

2 12 6,0 2 12 
 

49 285 5,8 49 285    

29 160 5,5 0 0 29 160

62 186 3,0 62 186    

226 992   195 826 31 167

Samtals nefndir 2013 (MMR) 

60
26%

22
10%

2
1%

2
1%49

22%

Samtals nefndir 2013 (MMR)

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð 
o.fl

Úthlutunarnefndir

Úrskurðar- og kærunefndir

Ráðgjafarnefndir

Verkefnanefndir (ótímabundnar)

Verkefnanefndir (tímabundnar)

Próf- og nemaleyfisnefndir

R
áð

h
er

ra
sk

ip
að

ir
 

n
ef

n
d

ar
m

en
n

 

H
lu

tf
al

l k
k 

H
lu

tf
al

l k
vk

 

4 52% 48% 

3 46% 54% 

 
50% 50% 

      

 
42% 58% 

  52% 48% 

160 47% 53% 

  83% 17% 

167 57%  43%  

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð 

og kærunefndir

Verkefnanefndir (ótímabundnar)

Verkefnanefndir (tímabundnar)

og nemaleyfisnefndir



  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Stjórnir stofnana, 
skólanefndir, 
bankaráð o.fl

Úthlutunarnefndir

Kynjahlutfall í nefndum 2013 (MMR)

285
29%

160
16%

186
19%

Samtals nefndarmenn 2013 (MMR)

Mynd 5-24 Samtals nefndarmenn 2013 (MMR)

Mynd 5-25 Kynjahlutfall í nefndum 2013 (MMR)

86 

 

Úthlutunarnefndir Úrskurðar- og 
kærunefndir

Ráðgjafarnefndir Verkefnanefndir 
(ótímabundnar)

Verkefnanefndir 
(tímabundnar)

Kynjahlutfall í nefndum 2013 (MMR)

hlutfall kk hlutfall kvk

279
28%

65
6%

6
1%12

1%

285
29%

Samtals nefndarmenn 2013 (MMR)
Stjórnir stofnana, skólanefndir, 
bankaráð o.fl

Úthlutunarnefndir

Úrskurðar- og kærunefndir

Ráðgjafarnefndir

Verkefnanefndir (ótímabundnar)

Verkefnanefndir (tímabundnar)

Próf- og nemaleyfisnefndir

Samtals nefndarmenn 2013 (MMR) 

Kynjahlutfall í nefndum 2013 (MMR) 

Verkefnanefndir 
(tímabundnar)

Próf- og 
nemaleyfisnefndir

Kynjahlutfall í nefndum 2013 (MMR)

Stjórnir stofnana, skólanefndir, 
bankaráð o.fl

Úthlutunarnefndir

og kærunefndir

Ráðgjafarnefndir

Verkefnanefndir (ótímabundnar)

Verkefnanefndir (tímabundnar)

og nemaleyfisnefndir



  

87 

 

Tafla 5-8 Nefndir 2013 (MMR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 2013 
(MMR) 
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Æskulýðssjóður - stjórn 2012-2013 2 0% 100% x   

Íslenskar getraunir. Stjórn 2013-2016. 5 60% 40% x   

Íslenski dansflokkurinn, stjórn 2013- 2017 3 33% 67% x   

Íslenski dansflokkurinn, stjórn 2013- 2017 3 33% 67% x   

Skólanefnd Borgarholtsskóla 5 60% 40% x   

Skólanefnd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra 5 60% 40% x   

Skólanefnd Fjölbrautaskóla Snæfellinga 5 20% 80% x   

Skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi 5 40% 60% x   

Skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja 5 40% 60% x   

Skólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi 5 20% 80% x   

Skólanefnd Fjölbrautaskólans við Ármúla 5 60% 40% x   

Skólanefnd Fjölbrautaskólans í Garðabæ 5 40% 60% x   

Skólanefnd Fjölbrautaskólans í Breiðholti 5 40% 60% x   

Skólanefnd Flensborgarskóla í Hafnarfirði 5 80% 20% x   

Skólanefnd Framhaldsskólans á Húsavík 5 60% 40% x   

Skólanefnd Framhaldsskólans á Laugum 5 20% 80% x   

Skólanefnd Framhaldsskólans í Austur-
Skaftafellssýslu 

5 60% 40% x   

Skólanefnd Framhaldsskólans í Mosfellsbæ 5 40% 60% x   

Skólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum 5 40% 60% x   

Skólanefnd Iðnskólans í Hafnarfirði 5 60% 40% x   

Skólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík 5 60% 40% x   

Skólanefnd Menntaskólans á Akureyri 5 40% 60% x   

Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum 5 40% 60% x   

Mynd 5-26 Meðalfjöldi nefndarmanna 2013 (MMR) 
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Skólanefnd Menntaskólans á Ísafirði 5 40% 60% x   

Skólanefnd Menntaskólans á Laugarvatni 5 60% 40% x   

Skólanefnd Menntaskólans í Kópavogi 5 80% 20% x   

Skólanefnd Menntaskólans í Reykjavík 5 40% 60% x   

Skólanefnd Menntaskólans við Hamrahlíð 5 60% 40% x   

Skólanefnd Menntaskólans við Sund 5 40% 60% x   

Skólanefnd Verkmenntaskóla Austurlands 5 60% 40% x   

Skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri 5 60% 40% x   

Skólastjórn Skákskóla Íslands 2013-2016 1 100% 0% x   

Starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina 9 100% 0% x   

Starfsgreinaráð málmtækni-, vélstjórnar- og 
framleiðslugreina 

9 100% 0% x   

Stjórn Fræðslusjóðs 8 63% 38% x   

Stjórn Fulbright 2013-2014 4 25% 75%   x 

Stjórn Gljúfrasteins - húss skáldsins 3 33% 67% x   

Stjórn Grænlandssjóðs 5 60% 40% x   

Stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna 8 38% 63% x   

Stjórn Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns 6 33% 67% x   

Stjórn launasjóðs stórmeistara í skák 3 67% 33% x   

Stjórn listahátíðar í Reykjavík 2012-2014 2 50% 50% x   

Stjórn Markáætlunar á sviði vísinda, tækni og 
nýsköpunar 2013-2016 

5 40% 60% x   

Stjórn Miðstöðvar íslenskra bókmennta 2013- 2016 5 40% 60% x   

Stjórn námsgagnasjóðs 2012-2016 3 67% 33% x   

Stjórn Rannsóknasjóðs 2012-2015 4 50% 50% x   

Stjórn sænsk- íslenska samstarfssjóðsins 2013-2015 3 33% 67% x   

Stjórn Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og 
heyrnarskertra 

4 25% 75% x   

Stjórn Sinfóníuhljómsveitar Íslands 5 80% 20% x   

Stjórn Snorrastofu 2 50% 50% x   

Stjórn Sprotasjóðs 2013-2017 5 40% 60% x   

Stjórn Starfslaunasjóðs sjálfstætt starfandi 
fræðimanna 

3 67% 33% x   

Stjórn Stofnunar Gunnars Gunnarssonar 2011-2014 1 100% 0% x   

Stjórn Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum 

4 75% 25% x   

Stjórn þróunarsjóðs námsgagna 5 40% 60% x   

Stjórn Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands, Akureyri 4 75% 25% x   

Stjórn vinnustaðanámssjóðs 2012 - 2016 9 56% 44% x   

Stjórnarnefnd Þjóðskjalasafns 2 50% 50% x   

Þjóðbúningaráð 5 0% 100% x   

Þjóðleikhúsráð 4 100% 0% x   

Samtals 279 52% 48% 59 1 

Úthlutunarnefndir 2013 (MMR)           

Hönnunarsjóður 2013-2016 3 67% 33% x   

Móðurmálssjóðurinn - stjórn 2013-2019 1 0% 100% x   

Námsstyrkjanefnd 3 33% 67% x   
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Rithöfundasjóður Ríkisútvarpsins 1 0% 100% x   

Stjórn gjafasjóðs Jóns Þorkelssonar Skálholtsrektors 
(Thorkilisjóður) 

2 50% 50% x   

Stjórn listamannalauna 2 50% 50% x   

Stjórn listskreytingarsjóðs 2013-2016 5 60% 40% x   

Stjórn Nýsköpunarsjóðs námsmanna 5 40% 60% x   

Stjórn Styrktarsjóðs Blindrabókasafns Íslands 4 50% 50% x   

Þjóðhátíðargjöf Norðmanna 3 0% 100% x   

Tónmenntasjóður kirkjunnar 3 33% 67% x   

Útflutningssjóður íslenskrar tónlistar 3 33% 67%   x 

Útflutningssjóður íslenskrar tónlistar 2014-2015 3 67% 33% x   

Úthlutunarnefnd greiðslna fyrir afnot á bókasöfnum 5 60% 40% x   

Úthlutunarnefnd launasjóðs hönnuða 3 33% 67% x   

Úthlutunarnefnd launasjóðs myndlistarmanna 3 33% 67% x   

Úthlutunarnefnd launasjóðs rithöfunda 3 67% 33% x   

Úthlutunarnefnd launasjóðs sviðslistafólks 3 33% 67% x   

Úthlutunarnefnd launasjóðs tónlistarflytjenda 3 67% 33% x   

Úthlutunarnefnd launasjóðs tónskálda 2 50% 50% x   

Úthlutunarnefnd styrkja Snorra Sturlusonar 2014 - 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

3 67% 33% x   

Verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar 2 50% 50% x   

Samtals 65 43% 57% 21 1 

Úrskurðar- og kærunefndir 2013 (MMR)           
Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema 2012-
2014 

3 67% 33% x   

Málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna 3 33% 67% x   

Samtals 6 50% 50% 2 0 

Ráðgjafanefndir 2013 (MMR)           

Öryggisnefnd menntamálaráðuneytisins 4 50% 50% x   

Ráðgjafanefnd gæðaráðs íslenskra háskóla 8 38% 63% x   

Samtals 12 44% 56% 2 0 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (MMR)           

Æskulýðsráð 2013-2014 9 44% 56% x   

Barnamenningarsjóður, stjórn 2013-2015 5 40% 60% x   

Bókasafnaráð 2013-2017 4 50% 50% x   

Fagráð eineltismála 3 33% 67% x   

Fjölmiðlanefnd  4 25% 75% x   

Fræðslunefnd í mjólkuriðn 3 100% 0% x   

Gæðaráð með gæðum kennslu og rannsókna við 
íslenska háskóla 

6 33% 67% x   

Höfundaréttarnefnd 7 57% 43% x   

Höfundaréttarráð 31 48% 52% x   

Húsafriðunarnefnd 2013-2016 5 80% 20% x   

Hússtjórn Þjóðveldisbæjarins  3 67% 33% x   

Innkaupanefnd Listasafns Íslands 3 67% 33% x   

Íslensk málnefnd 15 33% 67% x   

Íslenska UNESCO-nefndin 7 43% 57% x   



  

90 

 

Íslenska vatnafræðinefndin 2014-2018 5 60% 40% x   

Íþróttanefnd 2010-2014 5 60% 40% x   

Íþróttaöryggisnefnd 2013-2015 6 50% 50% x   

Kvikmyndaráð 2013 - 2016 7 43% 57% x   

Leiklistarráð 2013-2015 2 50% 50% x   

Málnefnd um íslenskt táknmál 4 0% 100% x   

Matsnefnd fyrir leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla 

5 40% 60% x   

Matsnefnd um náms- og starfsráðgjöf 3 33% 67% x   

Myndlistarráð  5 60% 40% x   

Námsorlofsnefnd kennara og stjórnenda 
framhaldsskóla 

3 67% 33% x   

Námsstjórn tannsmiðanáms 3 67% 33% x   

Nefnd um samvinnu, verkaskiptingu og sameiningu 
háskóla á Íslandi 

6 67% 33% x   

Örnefnanefnd 2 50% 50% x   

Safnaráð  5 60% 40% x   

Samráðshópur um málefni Hljóðbókasafns Íslands 4 50% 50% x   

Samráðsnefnd um framtíðarsýn íslenskrar 
bókaútgáfu 

4 75% 25% x   

Samstarfsnefnd um tónlistarfræðslu 4 50% 50% x   

Stafkirkjan á Heimaey - stjórn 2010-2014 3 67% 33% x   

Starfsgreinaráð heilbrigðis-, félags- og uppeldisgreina 9 33% 67% x   

Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina 7 57% 43% x   

Starfsgreinaráð matvæla-, veitinga og 
ferðaþjónustugreina 

8 88% 13% x   

Starfsgreinaráð rafiðngreina 7 86% 14% x   

Starfsgreinaráð samgöngu-, farartækja- og 
flutningsgreina 

7 86% 14% x   

Starfsgreinaráð sjávarútvegs- og siglingagreina 7 100% 0% x   

Starfsgreinaráð skrifstofu- og verslunargreina 7 57% 43% x   

Starfsgreinaráð snyrtigreina 5 0% 100% x   

Starfsgreinaráð umhverfis- og landbúnaðargreina 7 29% 71% x   

Starfsgreinaráð upplýsinga- og fjölmiðlagreina 10 70% 30% x   

Starfshópur um staðarhald að Hólum í Hjaltadal 3 67% 33% x   

Starfshópur vegna leikskólakennaranáms 1 0% 100% x   

Tónlist fyrir alla 6 33% 67% x   

Tónlistarráð  3 33% 67% x   

Undanþágunefnd  3 67% 33% x   

Undanþágunefnd grunnskóla  4 25% 75% x   

Vísindanefnd Vísinda og tækniráðs  10 40% 60% x   

Samtals 285 52% 48% 49 0 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 (MMR)           

Bologna nefnd 11 55% 45% 
 

x 

Byggingarnefnd um stækkun við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands 

6 67% 33% 
 

x 

Fagráð til að vinna að framgangi fornleifarannasókna 
í miðbæ Reykjavíkur 

4 50% 50%   x 

Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara 17 47% 53% 
 

x 
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Formleg viðræðunefnd um endurskoðun á gildandi 
samningi Fjölís við ráðuneytið vegna ljósritunar í 
skólum landsins frá 20. september 2001 

4 50% 50% 
 

x 

Íþróttaöryggisnefnd 7 57% 43%   x 

Landsnefnd um minni heimsins 5 40% 60% 
 

x 

Nefnd um aðgang stjórnmálahreyfinga og 
frambjóðenda að fjölmiðlum í aðdraganda kosninga 

6 67% 33% 
 

x 

Samstarfsnefnd um hatursorðfæri á netinu 4 50% 50%   x 

Starfshópur um stefnumörkun um þjóðarleikvanga í 
íþróttum 

3 67% 33%   x 

Starfshópur fyrir löggjöf um starfsemi 
frístundaheimila 

7 43% 57%   x 

Starfshópur til að gera tillögur um samstarf á sviði 
menntatölfræði 

3 67% 33% 
 

x 

Starfshópur til að meta kostnaðaráhrif laga um 
leikskóla og grunnskóla 

3 33% 67%   x 

Starfshópur um málefni framhaldsskólans 8 63% 38% 
 

x 

Starfshópur um menningu barna og ungmenna 6 17% 83%   x 

Starfshópur um samskipti kirkju og skóla 5 40% 60%   x 

Starfshópur um samstarf Samskiptamiðstöðvar og 
Táknmálsfræðinnar við Háskóla Íslands 

3 33% 67% 
 

x 

Starfshópur um talþjálfun grunnskólabarna 3 33% 67%   x 

Starfshópur um tímabundna breytingu á 
verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna 
tónlistarnáms 

6 67% 33%   x 

Starfshópur um uppbyggingu skapandi greina 12 33% 67% 
 

x 

Starfshópur um verkefnissjóði á listasviðnu 4 50% 50% 
 

x 

Stjórn Media upplýsingaþjónustu á Íslandi 3 67% 33% 
 

x 

Stýrihópur fyrir framkvæmd þingsályktunar um 
afgerandi lagalega sérstöðu Íslands varðandi 
tjáningar- og upplýsingafrelsi 

6 50% 50%   x 

Stýrihópur til að hafa yfirumsjón með 
heildarrannsóknum fornleifa í miðbæ Reykjavíkur 

3 67% 33%   x 

Útflutningssjóður íslenskrar tónlistar 3 33% 67%   x 

Verkefnastjórn í tilraunaverkefni um hækkað 
menntunarstig á Norðurlandi vestra 

4 25% 75% 
 

x 

Verkefnastjórn til að fylgja eftir skýrslu um 
skákkennslu í grunnskólum 

3 33% 67% 
 

x 

Verkefnisstjórn Léttara lífs, heilsueflingar í leikskólum 8 38% 63% 
 

x 

Verkefnisstjórn vitundarvakningar um kynferðislegt 
ofbeldi gegn börnum 

3 0% 100% 
 

x 

Samtals 160 46% 54% 0 29 

Prófa- og nemaleyfisnefndir 2013 (MMR)           

Nemaleyfisnefnd í bakaraiðn 3 67% 33% x   

Nemaleyfisnefnd í blikksmíði 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í bókbandi 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í flugvélavirkjun 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í framreiðslu 3 67% 33% x   

Nemaleyfisnefnd í hársnyrtiiðn 4 25% 75% x   

Nemaleyfisnefnd í húsasmíði 3 100% 0% x   
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Nemaleyfisnefnd í húsgagnasmíði 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í kjólasaumi og klæðskurði. 3 0% 100% x   

Nemaleyfisnefnd í kjötiðn 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í ljósmyndun 3 67% 33% x   

Nemaleyfisnefnd í málaraiðn 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í matreiðslu 3 67% 33% x   

Nemaleyfisnefnd í múraraiðn 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í pípulögnum 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í prentsmíð 3 67% 33% x   

Nemaleyfisnefnd í prentun 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í rennismíði. 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í snyrtifræði 4 0% 100% x   

Nemaleyfisnefnd í stálsmíði 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í veggfóðrun 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd í vélvirkjun. 3 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd sterkstraumsgreina rafiðna 4 100% 0% x   

Nemaleyfisnefnd veikstraumsgreina rafiðna. 4 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í bakaraiðn 3 67% 33% x   

Sveinsprófsnefnd í bakaraiðn. (tvítekning) 3 67% 33% x   

Sveinsprófsnefnd í bifreiðasmíði 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í bifvélavirkjun 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í bílamálun 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í blikksmíði 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í bókbandi 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í flugvélavirkjun 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í framreiðslu 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í gull- og silfursmíði 3 67% 33% x   

Sveinsprófsnefnd í hársnyrtiiðn 3 33% 67% x   

Sveinsprófsnefnd í húsasmíði 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í húsgagnabólstrun 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í húsgagnasmíði 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í kjólasaumi 3 0% 100% x   

Sveinsprófsnefnd í kjötiðn 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í klæðskurði 3 0% 100% x   

Sveinsprófsnefnd í ljósmyndun 3 67% 33% x   

Sveinsprófsnefnd í málaraiðn 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í málmsteypu 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í matreiðslu 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í múraraiðn. 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í netagerð 3 67% 33% x   

Sveinsprófsnefnd í pípulögnum 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í prentsmíð 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í prentun 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í rafiðngreinum - sterkstraumi 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í rafiðngreinum - veikstraumi 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í rennismíði 3 100% 0% x   



  

93 

 

Sveinsprófsnefnd í skósmíði 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í skrúðgarðyrkju 1 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í snyrtifræði 3 0% 100% x   

Sveinsprófsnefnd í söðlasmíði 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í stálsmíði og málmsuðu 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í úrsmíði 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í veggfóðrun 3 100% 0% x   

Sveinsprófsnefnd í vélvirkjun 3 100% 0% x   

Samtals 185 84% 16% 61 0 

 

 

Alls voru nefndir sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneyti 226 talsins árið 

2013 og nefndarmenn voru 992.  

Langflestar nefndir eru starfandi á vegum mennta- og menningamálaráðuneytisins. Má 

þar til dæmis nefna 62 prófa- og nemaleyfisnefndir eða 27%. Sveinsprófsnefndir sjá um 

framkvæmd sveinsprófs í iðngreinum. Að jafnaði eru þrír nefndarmenn í einstökum 

nefndum í þessum flokki. 60 nefndir eru í flokknum stjórnir, skólanefndir og bankaráð og 

munar þar mestu um mikinn fjölda skólanefndir ásamt stjórnum ýmissa menningarstofnana 

o.fl.  



  

 

5.6 Velferðarráðuneyti 

Tafla 5-9 Velferðaráðuneyti (VEL) 2013

2013 Velferðaráðuneyti (VEL) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.

Úthlutunarnefndir 

Úrskurðar- og kærunefndir 

Byggingarnefndir 

Ráðgjafarnefndir 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Próf- og nemaleyfisnefndir 

Samtals 

 

54
44%

2
2%

Samtals nefndir 2013 (VEL) 

Mynd 5-27 Samtals nefndir 2013 (VEL) 
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Úrskurðar- og 
kærunefndir

Ráðgjafarnefndir Verkefnanefndir 
(ótímabundnar)

Verkefnanefndir 
(tímabundnar)
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hlutfall kk hlutfall kvk
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Tafla 5-10 Nefndir 2013 (VEL) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 2013 (ANR) 
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Fagráð sjúkraflutninga 7 57% 43% x   

Fagráð við Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 5 60% 40% x   

Geislavarnaráð  3 100% 0% x   

Lyfjagreiðslunefnd 5 40% 60% x   

Lyfjanefnd 7 43% 57% x   

Skólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu 7 71% 29% x   

Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs  9 67% 33% x   

Stjórn Ábyrgðasjóðs launa  3 33% 67% x   

Stjórn Íbúðalánasjóðs 5 40% 60% x   

Stjórn Lýðheilsusjóðs  7 29% 71% x   

Stjórn Sjúkratrygginga Íslands 5 60% 40% x   

Stjórn Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga 4 75% 25% x   

Stjórn Tryggingastofnunar ríkisins 5 40% 60% x   

Stjórn Vinnueftirlits ríkisins 9 67% 33% x   

Stjórn Vinnumálastofnunar 10 50% 50% x   

Vinnumarkaðsráð Austurlands 7 43% 57% x   

Vinnumarkaðsráð höfuðborgarsvæðisins 7 57% 43% x   

Vinnumarkaðsráð Norðurlands eystra  7 57% 43% x   

Vinnumarkaðsráð Norðurlands vestra 7 57% 43% x   

Vinnumarkaðsráð Suðurlands 7 57% 43% x   

Vinnumarkaðsráð Suðurnesja  7 57% 43% x   

Vinnumarkaðsráð Vestfjarða 7 43% 57% x   

Vinnumarkaðsráð Vesturlands 7 57% 43% x   

Samtals 147 54% 46% 23 0 

Ráðgjafarnefndir 2013 (VEL)           
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Ráðgjafanefnd um fagleg málefni í blóðbankaþjónustu 4 50% 50% x   

Ráðgjafarhópur vegna vinnu við gerð krabbameinsáætlunar 7 43% 57% 
 

x 

Ráðgjafarnefnd Landspítala 9 44% 56% x   

Ráðgjafarnefnd Varasjóðs húsnæðismála 5 60% 40% x   

Sérfræðinefnd um veitingu lækningaleyfa og sérfræðileyfa 3 33% 67% x   

Samtals 28 46% 54% 4 1 

 Próf- og nemaleyfisnefndir 2013 (VEL)           

Prófnefnd eignaskiptayfirlýsinga 3 67% 33% x   

Prófnefnd leigumiðlunar 3 33% 67% x   

Samtals 6 50% 50% 2   

Úrskurðar- og kærunefndir 2013 (VEL)           

Félagsdómur 5 60% 40% x   

Kærunefnd barnaverndarmála  3 33% 67% x   

Kærunefnd greiðsluaðlögunarmála 3 0% 100% x   

Kærunefnd húsamála 3 67% 33% x   

Kærunefnd jafnréttismála 3 33% 67% x   

Úrskurðarnefnd almannatrygginga 3 67% 33% x   

Úrskurðarnefnd atvinnuleysistrygginga og 
vinnumarkaðsaðgerða 

3 33% 67% x   

Úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála 3 33% 67% x   

Úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála 3 67% 33% x   

Úrskurðarnefnd um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 3 33% 67% x   

Samtals 32 44% 56% 10   

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (VEL)           

Eftirlitsnefnd með framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og 
búseturétt launafólks innan EES 

3 0% 100% x   

Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Austurlands  3 33% 67% x   

Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis 
höfuðborgarsvæðisins 

6 33% 67% x   

Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Norðurlands  3 0% 100% x   

Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurlands  3 33% 67% x   

Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Suðurnesja 3 33% 67% x   

Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vestfjarða  3 33% 67% x   

Færni- og heilsumatsnefnd heilbrigðisumdæmis Vesturlands  3 33% 67% x   

Innflytjendaráð 6 33% 67% x   

Jafnréttisráð 11 45% 55% x   

Nefnd til að meta hæfni umsækjenda um stöður forstjóra 
heilbrigðisstofnana 

3 67% 33% x   

Nefnd um undanþágu frá banni við beitingu nauðungar, skv. 
15. gr. laga nr. 88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk 

3 33% 67% x   

Réttindavakt fyrir fatlað fólk 7 29% 71% x   

Samráðsnefnd gjaldskyldra aðila samkvæmt lögum um 
gjaldtöku vegna umboðsmanns skuldara 

4 50% 50% x   

Samráðsnefnd um framkvæmd laga og reglugerða um 
húsaleigubætur  

3 67% 33% x   

Samráðsnefnd um málefni fatlaðs fólks  8 38% 63% x   

Samráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði  4 50% 50% x   

Samráðsnefnd um Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, 
sjónskerta og daufblinda einstaklinga  

6 50% 50% x   

Samstarfsnefnd um atvinnumál útlendinga 5 60% 40% x   

Samstarfsnefnd um málefni aldraðra 5 60% 40% x   

Samstarfsnefnd um málefni Alþjóðavinnumálastofnunarinnar 3 33% 67% x   

Samstarfsnefnd um sóttvarnir 6 67% 33% x   

Sérfræðinefnd um kynáttunarvanda samkvæmt 5. gr. laga nr. 
57/2012, um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda 

3 67% 33% x   
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Sérfræðiteymi um aðgerðir til að draga úr beitingu nauðungar 
í þjónustu við fatlað fólk, samkvæmt 14. gr. laga nr. 88/2011 
um réttindagæslu fyrir fatlað fólk. 

7 57% 43% x   

Sóttvarnaráð 7 57% 43% x   

Stöðunefnd framkvæmdastjóra hjúkrunar 3 33% 67% x   

Stöðunefnd lækna 3 67% 33% x   

Verkefnisstjórn um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) 7 43% 57% x   

Vísindasiðanefnd 7 43% 57% x   

Samtals 138 44% 56% 29   

Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 (VEL)           

Aðgerðahópur stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins 
til þess að vinna að launajafnrétti kynjanna 

8 50% 50%   x 

Aðgerðahópur um framkvæmd yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar 
frá 5. maí 2011 vegna kjarasamninga í vinnumarkaðs- og 
menntamálum 

9 44% 56% 
 

x 

Fagráð hvíldar- og endurhæfingarheimilisins Rjóðurs 5 20% 80%   x 

Flóttamannanefnd 4 50% 50% 
 

x 

Framkvæmdanefnd um launajafnrétti kynjanna 5 40% 60%   x 

Nefnd sérfræðinga um úrræði fyrir börn sem eiga við 
alvarlegar þroska- og geðraskanir að etja 

7 43% 57% 
 

x 

Nefnd til að kanna hvort hægt sé að fella læknis-, lyfja-, 
rannsóknar-, sjúkraþjálfunar- og annan heilbrigðiskostnað 
undir eitt niðurgreiðslu- og afsláttarfyrirkomulag  

11 45% 55%   x 

Nefnd um endurskoðun almannatryggingalaga  19 53% 47% 
 

x 

Nefnd um endurskoðun reglna um einelti á vinnustöðum 10 40% 60% 
 

x 

Nefnd um flutning málefna aldraðra til sveitarfélaga 14 50% 50% 
 

x 

Nefnd um samstarfssamning milli Grænlands og Íslands 3 67% 33% 
 

x 

Nefnd um sýklalyfjaónæmi og sýklalyfjanotkun 7 100% 0%   x 

NOSOSKO - Norræna hagsýslunefndin 3 67% 33%   x 

Samninganefnd vegna tvíhliða samnings milli Íslands og 
Bandaríkjanna um almannatryggingar 

3 67% 33%   x 

Samráðshópur ríkis og sveitarfélaga um innleiðingu 
húsnæðisbótakerfis 

7 86% 14% 
 

x 

Samráðshópur um aðgerðaáætlun í málefnum ungs fólks 29 55% 45% 
 

x 

Samráðshópur um inntöku vistmanna á Hjúkrunarheimilið 
Sóltún 

3 0% 100% 
 

x 

Samráðshópur um mótun fjölskyldustefnu  32 47% 53%   x 

Samráðshópur vegna EES-mála á sviði almannatrygginga 7 14% 86% 
 

x 

Samráðshópur vegna móttöku flóttafólks 5 40% 60% 
 

x 

Samráðsnefnd velferðarráðuneytisins og helstu samtaka á 
vinnumarkaði vegna EES-samningsins 

8 38% 63%   x 

Samstarfsteymi vegna heimilisofbeldis  8 50% 50%   x 

Samvinnuhópur um framtíðarskipan húsnæðismála 33 48% 52%   x 

Sérfræðihópur um þróun félagsvísa 13 31% 69% 
 

x 

Starfshópur til að endurskoða fyrirkomulag réttindagæslu fyrir 
fatlað fólk 

8 25% 75% 
 

x 

Starfshópur til að meta innlagnir vegna vistunar á 
einkaheimilum eða stofnunum fyrir börn 

6 17% 83%   x 

Starfshópur um endurskoðun almannatryggingalaga 16 63% 38%   x 

Starfshópur um endurskoðun á hlutfalli hámarksfjárhæðar ÍLS-
veðbréfa af fasteignamati íbúðarhúsnæðis 

3 33% 67%   x 

Starfshópur um framtíðarhorfur og framtíðarhlutverk 
Íbúðalánasjóðs 

6 50% 50% 
 

x 

Starfshópur um framtíðarskipan atvinnumála fatlaðs fólks 6 67% 33%   x 

Starfshópur um hugsanlega sameiningu Innheimtustofnunar 
sveitarfélaga og Tryggingastofnunar ríkisins 

7 57% 43% 
 

x 



  

99 

 

Starfshópur um karla og jafnrétti  10 100% 0%   x 

Starfshópur um rekstur stofnana og heimila fyrir börn 6 50% 50% 
 

x 

Starfshópur um samráð sveitarfélaga við ríkisvaldið um 
þjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga 

5 40% 60% 
 

x 

Starfshópur um stefnumótun í áfengis- og vímuvörnum 6 50% 50% 
 

x 

Starfshópur um stefnumörkun í tóbaksvörnum 7 43% 57% 
 

x 

Starfshópur um undirbúning frumvarps til laga sem heimili 
staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni sbr. ályktun Alþingis dags. 
18. janúar 2012 

3 33% 67%   x 

Stjórn lánatryggingasjóðs kvenna ( Svanni )  3 33% 67%   x 

Stýrihópur til að vinna að vísindarannsókn á heilsufarslegum 
áhrifum eldgossins í Eyjafjallajökli til langs tíma á íbúa landsins 

8 63% 38%   x 

Stýrihópur um innleiðingu á notkun hreyfiseðla á landsvísu 3 33% 67% 
 

x 

Stýrihópur um velferðarvakt 21 29% 71%   x 

Stýrihópur velferðarráðuneytis og umhverfisráðuneytis til að 
koma á fót samstarfsvettvangi um loftgæði og lýðheilsu  

8 50% 50%   x 

Verkefnisstjórn sem sér um framkvæmd og hefur eftirlit með 
verkefninu Liðsstyrkur 

14 50% 50%   x 

Verkefnisstjórn til undirbúnings sameiningar þjónustustofnana 
fyrir fatlaða einstaklinga 

7 43% 57% 
 

x 

Verkefnisstjórn um framtíðarskipan húsnæðismála 7 43% 57% 
 

x 

Verkefnisstjórn um málefni heyrnarlausra, heyrnarskertra og 
daufblindra einstaklinga 

7 43% 57%   x 

Verkefnisstjórn um mótun fjölskyldustefnu 9 44% 56%   x 

Verkefnisstjórn um tilraunaverkefni um þjónustu við 
atvinnuleitendur 

6 67% 33% 
 

x 

Verkefnisstjórn vegna félagsmálasjóðs Evrópu 5 60% 40%   x 

Vinnuhópur um endurskoðun á rekstrar- og skattaumhverfi 
húsnæðisfélaga 

5 60% 40%   x 

Vinnuhópur um endurskoðun skilyrða til að hljóta 
lækningaleyfi og sérfræðileyfi 

5 60% 40% 
 

x 

Vinnuhópur um húsnæðisbætur 10 50% 50% 
 

x 

Vinnuhópur um samþættingu fjölskyldu- og atvinnulífs 6 50% 50%   x 

Vinnuhópur um skiptingu kostnaðar vegna menntunar 
heilbrigðisstarfsfólks 

5 60% 40% 
 

x 

Samtals 471 49% 51%   54 

 

 

Alls voru nefndir sem heyra undir velferðarráðuneytið 123 talsins árið 2013 og 

nefndarmenn voru 822. 

Flestir starfa í tímabundnum verkefnanefndum eða 471 nefndarmenn í 54 nefndum 

sem er 44% af heildarfjölda nefnda í velferðarráðuneytinu. Í ótímabundnum nefndum starfa 

138 manns sem er 23% og 147 sitja í flokknum stjórnir stofnana, skólanefndir og bankaráð 

eða 19%. Þetta er samanlagt 86% nefndarmanna sem undir ráðuneytið heyra. 

 

  



  

 

5.7 Utanríkisráðuneyti 

Tafla 5-11 Utanríkisráðuneyti (UTN) 2013

2013 Utanríkisráðuneyti (UTN) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.

Úthlutunarnefndir 

Úrskurðar- og kærunefndir 

Byggingarnefndir 

Ráðgjafarnefndir 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Próf- og nemaleyfisnefndir 

Samtals 

 

 
 

17
85%

Samtals nefndir 2013 (UTN)

Mynd 5-31 Samtals nefndir 2013 (UTN)
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Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 2 24 12,0 2 24 0 
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 0 46% 54% 

       

  
  

       

  
  

 5 33% 67% 

 262 59% 41% 
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Mynd 5-33 Kynjahlutfall í nefndum 2013 (UTN)
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Tafla 5-12 Nefndir 2013 (UTN) 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (UTN) 
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Samstarfsráð um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslendinga 17 41% 59% x   

Stjórn Íslandsstofu  7 57% 43% x   

Samtals 24 46% 54% 2 0 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (UTN)           

Jafnréttisnefnd utanríkisráðuneytisins 6 33% 67% 
 

x 

Samtals 6 33% 67% 0 1 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 (UTN)           

Aðalsamninganefnd v/aðildarviðræðna við ESB 16 50% 50% 
 

x 

Samningahópur - gjaldmiðilsmál 15 80% 20%   x 

Samningahópur um byggðamál 24 63% 38%   x 

Samningahópur um EES I 28 39% 61% 
 

x 

Samningahópur um EES II 17 76% 24%   x 

Samningahópur um fjárhagsmál 20 60% 40% 
 

x 

Samningahópur um gjaldmiðilsmál 24 58% 42% 
 

x 

Samningahópur um innanríkismál 6 50% 50% 
 

x 

Samningahópur um lagamál 24 75% 25%   x 

Samningahópur um landbúnaðarmál 27 78% 22% 
 

x 

Samningahópur um utanríkismál 13 46% 54%   x 

Samráðshópur vegna ESB-viðræðna 24 50% 50%   x 
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Hópar sem vinna að samstarfs- og aðgerðaáætlunum fyrir 
samstarfslöndin í þróunarsamvinnu:     

  

   fyrir Afganistan 3 67% 33%   x 

   fyrir Afríkulöndin 3 33% 67% 
 

x 

Verkefnisstjórn í kynjaðri fjárlagagerð 3 33% 67%   x 

Landsnefnd um mannúðarlög 5 40% 60% 
 

x 

Nefnd um mótun þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland 10 50% 50%   x 

Samtals 262 60% 40% 0 17 

 

Alls voru nefndir sem heyra undir utanríkisráðuneytið 20 talsins árið 2013 og 

nefndarmenn voru 292.  

Eins og sjá má á fjölda og tegundum nefnda hjá utanríkisráðuneytinu er sérstaða þess 

nokkur innan Stjórnarráðsins. Langstærsti hluti nefndarmanna vinnur að verkefnum vegna 

aðildarviðræðna við ESB. Hver nefnd er fjölmenn enda þurfa margir sérfræðingar að koma 

að þessum verkefnum. Stór hluti nefndarmanna vinnur að samstarfs- og aðgerðaráætlunum 

fyrir samstarfslöndin í þróunarsamvinnu. Þessir tveir málaflokkar telja 85% af nefndarstarfi 

og 90% af nefndarmönnum á tímabilinu. 

  



  

 

5.8 Umhverfis- og auðlindaráðu

Tafla 5-13 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti (UAR) 2013

2013 Umhverfis- og auðlindaráðuneyti (UAR)

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.

Úthlutunarnefndir 

Úrskurðar- og kærunefndir 

Byggingarnefndir 

Ráðgjafarnefndir 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Próf- og nemaleyfisnefndir 

Samtals 

 

 

 

28
48%

Samtals nefndir 2013 (UAR)

Mynd 5-35 Samtals nefndir 2013 (UAR
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Mynd 5-36 Samtals nefndarmenn 2013 (UAR)
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Mynd 5-37 Kynjahlutfall í nefndum 2013 (UAR)
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Tafla 5-14 Nefndir 2013 (UAR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.  2013 (UAR) 
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Stjórn Kvískerjasjóðs 3 33% 67% x   

Stjórn Úrvinnslusjóðs 6 67% 33% x   

Stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs 7 57% 43% x   

Stjórn Héraðs- og Austurlandsskóga 3 100% 0% x   

Stjórn Norðurlandsskóga 3 33% 67% x   

Stjórn Skjólskóga á Vestfjörðum 3 67% 33% x   

Stjórn Suðurlandsskóga 3 33% 67% x   

Stjórn Vesturlandsskóga 3 100% 0% x   

Stjórn Ísor 5 40% 60% x   

Samtals 36 58% 42% 9 0 

Úthlutunarnefndir 2013 (UAR)           

Ráðgjafanefnd um úthlutun úr veiðikortasjóði 5 60% 40% 
 

x 

Samtals 5 60% 40% 0 1 

Úrskurðar- og kærunefndir 2013 (UAR)           

Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingamála 5 80% 20% x   

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála 7 57% 43% x   

Samtals 12 67% 33% 2 0 

Ráðgjafarnefndir 2013 (UAR)           

Breiðafjarðarnefnd 7 57% 43% x   

Ráðgjafarnefnd um erfðabreyttar lífverur 9 67% 33% x   

Sérfræðinganefnd um framandi lífverur 5 60% 40% x   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Stjórnir stofnana, 
skólanefndir, 
bankaráð o.fl.

Úthlutunarnefndir Úrskurðar- og 
kærunefndir
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Verkefnanefndir 
(tímabundnar)

Meðalfjöldi nefndarmanna 2013 (UAR)

Mynd 5-38 Meðalfjöldi nefndarmanna 2013 (UAR) 
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Ráðgjafanefnd um Snæfellsnesþjóðgarð 4 25% 75% x   

Fagráð Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn 4 50% 50% x   

Ráðgjafarnefnd fagstofnana og eftirlitsaðila skv. lögum um stjórn 
vatnamála 36/2011 

19 47% 53% x   

Ráðgjafarnefnd hagsmunaaðila skv. lögum um stjórn vatnamála nr. 
36/2011 

15 67% 33% x   

Samtals 63 56% 44% 7 0 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (UAR)           

Hreindýraráð 4 75% 25% x   

Svæðisráð 1 fyrir Vatnajökulsþjóðgarð 6 67% 33% x   

Svæðisráð 2 fyrir Vatnjökulsþjóðgarð 6 83% 17% x   

Svæðisráð 3 fyrir Vatnajökulsþjóðgarð 6 50% 50% x   

Svæðisráð 4 fyrir Vatnjökulsþjóðgarð 6 50% 50% x   

Ofanflóðanefnd 3 33% 67% x   

Samvinnunefnd um málefni Norðurslóða 10 60% 40% x   

Stýrinefnd raf- og raftækjaúrgangs 6 83% 17% x   

Fagráð um málefni Brunamálskólans 4 50% 50% x   

Vatnaráð 5 80% 20% x   

Verkefnisstjórn rammaáætlunar 6 33% 67% x   

Samtals 62 61% 39% 11 0 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 (UAR)           

Samstarfsnefnd um líffræðilegan  fjölbr.leika 5 80% 20% 
 

x 

Samstarfshópur um aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 6 33% 67%   x 

Samstarfsnefnd ráðuneyta um sjálfbæra þróun 9 44% 56% 
 

x 

Starfshópur um utanvegaakstur 4 50% 50%   x 

Samninganefnd um loftslagsmál 8 50% 50% 
 

x 

Stýrihópur um vistvæn innkaup 8 38% 63%   x 

Verkefnisstjórn "Botndýr á Íslandsmiðum" 6 100% 0% 
 

x 

Stýrihópur um aðgerðir gegn útbr. alaskalúpínu 6 67% 33%   x 

Hættumatsnefnd Reykjavíkur 4 50% 50% 
 

x 

Starfshópur um málefni tengd uppboðum á loftslagsheimildum 
5 40% 60%   x 

Nefnd um kostnaðaráhrif nýrrar byggingarreglugerðar 5 80% 20% 
 

x 

Starfshópur um úrgangsmál 6 50% 50%   x 

Viðbragðsteymi vegna mögulegrar komu hvítabjarna ti landsins 
4 75% 25% 

 
x 

Starfshópur um útfærslur á framkvæmd við leyfisveitingar og eftirlit skv. 
lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir 

6 50% 50%   x 

Vinnuhópur um málefni hafsins 4 75% 25% 
 

x 

Vinnuhópur um stækkun austursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs 
3 33% 67%   x 

Stýrihópur um undirbúning á innleiðingu fuglatilskipunar og 
vistgerðartilskipunar ESB 

6 50% 50% 
 

x 

Starfshópur um förgun úrgangs 6 50% 50%   x 

Starfshópur um fyrirkomulag refa- og minkaveiða 5 80% 20% 
 

x 

Starfshópur um verndarsvæði í hafi 4 50% 50%   x 

Hættumatsnefnd Sveitarfélagsins Skagafjarðar 4 75% 25% 
 

x 
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Ráðgjafarnefnd um verndun hella 4 75% 25%   x 

Nefnd um endurskoðun á reglugerð um fráveitur og skólp 
7 71% 29% 

 
x 

Fagráð skógræktar 6 50% 50%   x 

Samráðsvettvangur um mótun stefnu í úrgangsmálum 9 67% 33% 
 

x 

Starfshópur um landnotkun og sjálfbæra landnýtingu í dreifbýli 
5 60% 40%   x 

Hæfnisnefnd vegna ráðningar skrifstofustjóra skrifstofu fjármála og 
rekstrar í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 

3 33% 67% 
 

x 

Stýrihópur um undirbúning á innleiðingu vatna- og flóðatilskipunar ESB 
3 33% 67%   x 

Samtals 151 58% 42%   28 

 

Alls voru nefndir sem heyra undir umhverfis- og atvinnumálaráðuneytið 58 talsins árið 

2013 og nefndarmenn voru 329.  

  



  

 

5.9 Innanríkisráðuneyti 

 

Tafla 5-15 Innanríkisráðuneyti (IRR) 2013

 

2013 Innanríkisráðuneyti 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð 
o.fl. 

Úthlutunarnefndir 

Úrskurðar- og kærunefndir 

Byggingarnefndir 

Ráðgjafarnefndir 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 

Próf- og nemaleyfisnefndir 

Samtals 

 

 

  

  

Mynd 5-39 Samtals nefndir 2013 (IRR)
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3
4%

Samtals nefndir 2013 IRR
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Tafla 5-16 Nefndir 2013 (IRR) 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 2013 (IRR) 
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Almannavarna- og öryggismálaráð 18 100% 0% x   

Fjarskiptaráð 9 78% 22% x   

Flugvirktarráð 10 60% 40% x   

Hafnaráð 3 67% 33% x   

Samgönguráð  5 100% 0% x   

Skólanefnd Slysavarnaskóla sjómanna 5 80% 20% x   

Stjórn Fjarskiptasjóðs  3 33% 67% x   

Stjórn Frímerkja- og póstsögusjóðs  5 60% 40% x   

Stjórn Persónuverndar 5 60% 40% x   

Stjórn samhæfingar- og stjórnstöðvar 9 89% 11% x   

Stjórn Þjóðskrár 3 67% 33% x   

Samtals 75 79% 21% 11 0 

Úrskurðar- og kærunefndir 2013 (IRR)           

Áfrýjunarnefnd ágreiningsmála á kirkjulegum vettvangi 3 33% 67% x   

Áfrýjunarnefnd neytendamála (kom frá EVR 2009) 3 100% 0% x   

Bótanefnd 3 67% 33% x   

Gjafsóknarnefnd  3 33% 67% x   

Mannanafnanefnd 3 33% 67% x   

Matsnefnd eignarbóta 2 100% 0% x   

Náðunarnefnd 3 33% 67% x   

Nefnd um dómarastörf 3 67% 33% x   

Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála 3 0% 100% x   

Úrskurðarnefnd sanngirnisbóta  3 33% 67% x   

Yfirfasteignamatsnefnd 3 33% 67% x   

Samtals 32 47% 53% 11   

Ráðgjafarnefndir 2013 (IRR)           

Ráðgjafarnefnd Fasteignasjóðs Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 3 67% 33% x   

Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 5 60% 40% x   

Ráðgjafarnefnd um rafrænar kosningar 3 67% 33% x   

Samtals 11 64% 36% 3   

Verkefnanefndir (tímabundnar) 2013 (IRR)           
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Nefnd sérfróðra manna um endurskoðun skipulags og tilhögun 
rannsókna og saksókna í efnahagsmálum 

3 33% 67%   x 

Nefnd til að fjalla um ráðstafanir gegn og refsingar fyrir 
hópmorð 

3 33% 67% 
 

x 

Nefnd til að undirbúa millidómstig 3 33% 67% 
 

x 

Nefnd um endurskoðun vegalaga 7 43% 57% 
 

x 

Nefnd um gerð tillagana að löggæsluáætlun fyrir Ísland til tólf 
og fjögurra ára. 

10 60% 40%   x 

Nefnd um gerð tillagna til ráðherra um ráðstöfun sérstakrar 
fjárveitingar til að efla almenna löggæslu í landinu 

6 50% 50% 
 

x 

Nefnd um heildarendurskoðun á lögum og reglum er gilda um 
fjárfestingar og afnotarétt útlendinga á fasteignum hér á landi 

5 40% 60% 
 

x 

Samráðshópur um mansal/tengiliðir          x 

Samráðshópur um mótun stefnu stjórnvalda um net- og 
upplýsingaöryggi og vernd mikilvægra upplýsinga- og 
fjarskiptainnviða er varða þjóðaröryggi (NCSS National Cyper 
Security Strategy) 

8 75% 25% 
 

x 

Samráðshópur vegna innleiðingar/fullgildingar á samningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

8 38% 63%   x 

Samráðshópur vegna stefnumótandi verkefnis í 
samgönguáætlun - innanlandsflug 

6 67% 33%   x 

Starfshópur um áratugi aðgerða 2011-2020 14 64% 36% 
 

x 

Starfshópur um framtíð Hegningarhússins við Skólavörðustíg 7 57% 43%   x 

Starfshópur um heildarendurskoðun á fjárhagslegum 
samskiptum ríkisins og þjóðkirkjunnar v/sóknargjalda 

4 50% 50% 
 

x 

Starfshópur um hönnun og smíði nýrrar Vestmannaeyjaferju 4 100% 
  

x 

Starfshópur um kortlagningu úrræða lögreglu vegna dreifingar 
kláms á netinu 

4 50% 50%   x 

Stýrihópur um fullnaðarhönnun fangelsisins á Hólmsheiði 3 67% 33%   x 

Stýrihópur um gerð stefnu stjórnvalda í almannavarna- og 
öryggismálum 

4 25% 75%   x 

Verkefnahópur v/landsáætlunar í mannréttindamálum í 
samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar 

8 25% 75% 
 

x 

Vinnuhópur um skoðun útgjalda Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 3 67% 33%   x 

Vinnuhópur um undirbúning að tillögum til ráðherra um 
verklagsreglur sem varða m.a. réttarstöðu lögreglumanna, 
réttindi brotaþola, rétta málsmeðferð og að 
rannsóknarhagsmuna sé gætt. 

8 63% 38% 
 

x 

Samtals 118 53% 47%   21% 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 2013 (IRR)           

Álitsnefnd vegna umsókna um skráningu trúfélags og 
lífsskoðunarfélags 

4 50% 50% x   

Dómnefnd til að fjalla um hæfni umsækjenda um embætti 
hæstaréttardómara og héraðsdómara 

5 80% 20% x   

Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga 3 67% 33% x   

Endurupptökunefnd 3 33% 67% x   

Fastanefnd á sviði happdrættismála 5 80% 20% x   

Happadrættisráð DAS 3 33% 67% x   

Happadrættisráð Happadrættis Háskóla Íslands 3 67% 33% x   

Happadrættisráð SÍBS 3 67% 33% x   

Jafnréttisnefnd innanríkisráðuneytisins 6 50% 50% x   

Kennslanefnd  4 75% 25% x   

Mönnunarnefnd 5 100% 0% x   

Nauðasamninganefnd 3 100% 0% x   

Nefnd um eftirlit með málskostnaði í opinberum málum 3 67% 33% x   

Nefnd um samskipti ríkis og sveitarfélaga 4 75% 25% x   
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Nefnd um þingsályktun um löggæsluáætlun fyrir Ísland til tólf 
og fjögurra ára. 

9 33% 67% x   

Rannsóknarnefnd samgönguslysa 6 100% 0% x   

Refsiréttarnefnd 5 33% 67% x   

Reikningsskila og upplýsinganefnd 2 5 60% 40% x   

Réttarfarsnefnd  5 40% 60% x   

Ritstjórn lagasafns 3 33% 67% x   

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar 6 100% 0% x   

Undanþágunefnd frá atvinnuréttindum vélstjóra og 
skipstjórnarmanna 

5 100% 0% x   

Valnefnd Lögregluskóla ríkisins 5 80% 20% x   

Ættleiðingarnefnd  3 67% 33% x   

Örorkunefnd 3 100% 0% x   

Öryggisnefnd innanríkisráðuneytisins 4 50% 50% x   

Samtals 113 68% 32% 26   

Próf- og nemaleyfisnefndir 2013 (IRR)           

Prófnefnd kafara 3 67% 33% x   

Prófnefnd um réttindi til að verða héraðsdómslögmaður 3 33% 67% x   

Prófnefnd vigtarmanna 3 67% 33% x   

Samtals 9 56% 44% 3   

 

 

Alls voru nefndir sem heyra undir innanríkisráðuneytið 75 talsins árið 2013 og 

nefndarmenn voru 358.  
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5.10 Samantekt 

Í þessum kafla hafa verið sett fram töluleg gögn fyrir Stjórnarráðið frá árinu 2013 bæði í 

heild og einnig fyrir einstök ráðuneyti. Eins og komið hefur fram eru gögnin ekki 

samanburðarhæf við skýrslu Ríkisendurskoðunar nema að takmörkuðu leyti vegna þess 

hversu viðamiklar breytingar hafa orðið á skipan ráðuneyta og málefna innan þeirra. 

Tölurnar gefa þó ákveðna vísbendingu um heildarþróun í þessum málaflokki. Ýmislegt 

áhugavert er þarna að finna. Meðal annars kemur sérstaða utanríkisráðuneytis skýrt fram, 

en þar eru fáar nefndir en áberandi fjölmennar. Það á sér eðlilegar skýringar til dæmis vegna 

aðildarumsóknar í ESB. Einnig er sérstaða forsætisráðuneytis nokkur, en þar eru tiltölulega 

fáar nefndir auk þess sem að það er eina ráðuneytið sem er með ráðherranefndir. 

Velferðaráðuneyti og mennta- og menningamálaráðuneyti eru með langflestar nefndir á 

sínum vegum. Áhugavert er að skoða skiptingu milli kynja í nefndarstarfi, en ríki og 

sveitarfélög skulu, samkvæmt 15. gr. laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla, gæta að því að við skipun í nefndir, ráð og stjórnir á þeirra vegum sé hlutfall 

kynjanna sem jafnast og að hlutur hvors kyns sé ekki minni en 40% þegar fulltrúar eru fleiri 

en þrír. Almennt er þessari reglu fylgt en búast má við að það geti tekið einhvern tíma að 

jafna þátttöku kynja í nefndum sem starfa samfellt árum saman. 

Í nýlegri fréttatilkynningu frá velferðaráðuneytinu kemur meðal annars fram að fjórða 

árið í röð mælist hlutfall karla og kvenna  í nefndum á vegum ráðuneytisins nánast jafnt. 

Þetta speglast í meðfylgjandi töflu þar sem þar kemur jafnframt fram að velferðaráðuneytið 

er að standa sig best í þessu tilliti.154 

Tafla 5-17 Kynjahlutfall í nefndum ráðuneyta 2013 

Kynjahlutfall í nefndum einstakra ráðuneyta i 2013 Samtals nefndar-menn 
Fjöldi 
kk 

Fjöldi 
kvk 

Hlutfall 
kk 

hlutfall 
kvk 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 425 241 184 57% 43% 

Forsætisráðuneyti 212 125 87 59% 41% 

Innanríkisráðuneyti 358 226 132 63% 37% 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 992 561 431 57% 43% 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 329 192 137 58% 41% 

Utanríkisráðuneyti 292 167 125 57% 43% 

Velferðarráðuneyti 822 401 421 49% 51% 

Fjármála- og efnahagsráðuneyti 278 168 110 60% 40% 

Samtals 3708 2081 1627 56% 44% 

                                                      
154 (Velferðaráðuneyti, 2015)
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6 Umræður 

Þegar greiningarnar á störfum nefnda í kafla fimm eru skoðaðar kemur ýmislegt 

athyglisvert í ljós. Á árinu 2013 voru 3.708 fulltrúar í nefndum og stjórnum á vegum ríkisins. 

Til samanburðar voru þeir 4.456 árið 2000. Þetta samsvarar fækkun um tæp 17%. 665 

nefndir voru starfandi árið 2013 á móti 910 árið 2000 sem er fækkun um 26,9%. 

Hlutfallsleg skipting nefnda: Þegar litið er til ólíkra málaflokka má sjá að hlutfallsleg 

skipting er svipuð á milli samanburðaráranna sem bendir til að þróunin hafi verið með 

svipuðum hætti milli ráðuneyta, sjá töflu 6.1. Engin byggingarnefnd var þó starfandi á árinu 

2013, sem kemur e.t.v. ekki á óvart eftir stórfelldan samdrátt í byggingageiranum frá árinu 

2007 og engin ráðherranefnd var starfandi á árinu 2000. Próf- og nemaleyfisnefndum hefur 

fjölgað um 5% og ótímabundnum nefndum hefur jafnframt fækkað um 2%. 

Tafla 6-1 Hlutfallsleg skipting nefnda 

Hlutfallsleg skipting nefnda 

Tegund nefndar 2013 2000 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 19% 21% 

Úthlutunarnefndir 5% 5% 

Úrskurðar- og kærunefndir 6% 6% 

Byggingarnefndir 0% 1% 

Ráðgjafarnefndir 3% 4% 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 24% 26% 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 32% 31% 

Próf- og nemaleyfisnefndir 11% 6% 

Ráðherranefndir 1%  0% 

Hlutfallsleg skipting nefndarmanna: Ef litið er á sama hátt til hlutfallslegrar skiptingar 

nefndarmanna milli málaflokka sést að hún er svipuð milli tímabila, sjá töflu 6.2. Mestu 

munar þó á milli verkefnanefnda, bæði tímabundinna og ótímabundinna. Nefndarmönnum 

sem starfa við tímabundnar verkefnanefndir hefur fjölgað hlutfallslega um 9% árið 2013 

miðað við árið 2000 þrátt fyrir að hlutfall nefndanna sé svipað. Nefndarmönnum sem starfa 

við ótímabundnar nefndir hefur hins vegar fækkað hlutfallslega um 4% líkt og kemur fram í 

töflu 6-2. 
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Tafla 6-2 Hlutfallsleg skipting nefndarmanna 

Hlutfallsleg skipting nefndarmanna 

Tegund nefndar 2013 2000 

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl. 18% 21% 

Úthlutunarnefndir 3% 4% 

Úrskurðar- og kærunefndir 4% 4% 

Byggingarnefndur 0% 1% 

Ráðgjafarnefndir 4% 5% 

Verkefnanefndir (ótímabundnar) 23% 27% 

Verkefnanefndir (tímabundnar) 42% 33% 

Próf- og nemaleyfisnefndir 6% 5% 

Ráðherranefndir 1% 0% 

Eins og áður hefur komið fram urðu veigamiklar breytingar á Stjórnarráðinu á þeim tíma 

sem liðinn er síðan Ríkisendurskoðun gerði sína úttekt. Ráðuneyti hafa verið lögð niður, 

önnur stofnuð, sum sameinuð og einstaka málaflokkar hafa flust á milli. Hér verður því ekki 

farið út í beinan samanburð á fjölda nefnda í einstöku ráðuneyti milli þessara ára.  

Utanríkisráðuneytið hefur ákveðna sérstöðu að því leyti að nefndir þess eru almennt 

mjög fjölmennar, þær eru tiltölulega fáar talsins og falla einungis í þrjá flokka af þeim níu 

sem stuðst var við ef ráðherranefndir eru taldar með. Mennta- og menningamálaráðuneytið 

hefur vinninginn hvað varðar fjölda nefnda, ráða og stjórna eða alls 226 nefndir sem er 34% 

af heildinni. Munar þar mestu um próf- og nemaleyfisnefndir sem eru 62 talsins ásamt því 

að 60 nefndir féllu í flokkinn nefndir, ráð og stjórnir og er þar um að ræða skólanefndir að 

mestu leyti. Velferðarráðuneytið er með næst flestar nefndir á sínum snærum eða 123 sem 

er 18% af þeim nefndum sem voru starfandi á árinu 2013. Forsætisráðuneytið er með fæstar 

nefndir eða 30 talsins.  

6.1 Kostnaður vegna nefnda 

Ekki er haldið sérstaklega utan um kostnað einstakra nefnda vegna nefndarlauna, 

sérfræðiráðgjafar eða kostnað við rekstur nefnda. Þó liggja fyrir upplýsingar frá 

forsætisráðuneytinu. Þar kemur fram að einungis örfáum nefndum voru greidd laun á því 

tímabili sem spurt var um 2011 - 2013 sem styður það sem fram hefur komið um þóknanir til 

nefndarmanna. Sama er uppi á teningnum í þeim upplýsingum sem fengust frá fjármála- og 
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efnahagsráðuneytinu frá sama tímabili. Þar þiggja einungis einstaka nefndarmenn greiðslur 

og er það á þeim forsendum að þar sé verið að kaupa sérfræðiþjónustu.  

Eins og fram hefur komið er almennt ekki greitt fyrir setu í tímabundnum nefndum sem 

eru að jafnaði skipaðar af ráðherra. Þar er unnið að sérstökum hagsmunamálum og sitja þar 

hagsmunaaðilar og starfsmenn ráðuneyta. Þessi stefna hófst í kjölfar skýrslu 

Ríkisendurskoðunar árið 2002 en í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 var skerpt á þessari 

reglu og kemur fram í skipunarbréfi ráðherraskipaðra nefnda að seta í nefndinni sé ekki 

launuð. Tímabundnar nefndir töldust vera 32% þeirra nefnda sem voru starfandi á árinu 

2013. Laun eru greidd til þeirra sem sitja í ráðgjafarnefndum enda er þá oftast um að ræða 

sérfræðiþjónustu, þar sem til dæmis eru unnin lögfræðileg álit eða önnur sérfræðiálit sem 

almennt er greitt fyrir. Loks er almennt greitt fyrir setu í stjórnum stofnana en slíkar 

greiðslur koma þá frá viðkomandi stofnun. Þetta fyrirkomulag styður við það að kerfið 

einkennist fremur af stýrinetsstjórnsýslu en almannavali.  

6.2 Aðgengi að gögnum 

Ekki er haldið utan um sögu nefnda og ekki er með góðu móti hægt að nálgast 

upplýsingar um hvaða nefndir voru starfandi á ákveðnu tímabili heldur er staðan eins og hún 

er á hverjum tíma birt á heimasíðum einstakra ráðuneyta. Ef ekki hefði komið til 

upplýsingasöfnun Jafnréttisstofu sem bundin er í lögum ættum við ekki þessa sögu um 

umfang og starfsemi nefnda sem hér hafa verið listaðar. Engar upplýsingar eru aðgengilegar 

almenningi um starfsemi nefnda svo sem hvenær þær hittast, fundargerðir, hvaða atriði 

nefndin hefur kynnt sér, hvaða vinna fer þar fram, hver er framgangur starfsins eða annað 

sem hagsmunaaðilar úti í samfélaginu hefðu áhuga á að vita. Ef þessar upplýsingar væru 

aðgengilegri fyrir almenning myndi það líklega slá á mýtuna um gamla karlinn sem kynnt var 

í upphafi þessarar rannsóknar og virðist enn eima eftir af í umræðunni, það er að segja að 

nefndarstörf séu bitlingar embættismanna og að störf þeirra skili litlu til samfélagsins. Það 

að setja mál í nefnd hefur þá merkingu í huga almennings að nú sé málið tapað og það sé 

borin von að búast megi við nokkrum árangri. 
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6.3 Stjórnkerfið 

Ákveðin breyting hefur átt sér stað í stjórnsýslunni á tímabilinu sem skoðað er í þessu 

verkefni. Horfið hefur verið frá stefnu um nýskipan í opinberri stjórnsýslu og stefnan í 

auknum mæli sett á samhenta stjórnsýslu í kjölfar kreppunnar og þaðan er stjórnsýslan að 

þróast yfir í stýrinetsfyrirkomulag. Merki um það má til dæmis sjá í vinnu vegna 

stefnumörkunarinnar Ísland 2020, þar sem verkefnið sóknaráætlanir landshluta er dæmi um 

stýrinetsfyrirkomulag, og í verkefninu um rafræna byggingargátt þar sem unnið var að 

innleiðingu og framkvæmd stefnu stjórnvalda um eftirlit með mannvirkjagerð á Íslandi. 

Stýrinetsfyrirkomulag hentar auk þess vel í því flókna umhverfi sem við lifum í þar sem mjög 

oft er þörf á þverfaglegu samstarfi til að leysa einstök verkefni. Í samtölum við starfsmenn 

Stjórnarráðsins kom einnig fram að dæmi eru um óformlegt samstarf þvert á ráðuneytin 

sem bendir til stýrinetsfyrirkomulags sem ekki er sett á laggirnar með formlegum hætti. Loks 

er krafa borgaranna orðin meiri á þann veg að þeir taki þátt í að móta þá þjónustu sem þeir 

þiggja frá hinu opinbera sem ýtir undir þessa þróun. 

6.4 Eftirlit með nefndarstarfi 

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á vegum Alþingis samkvæmt lögum 

nr. 86/1997 og er þáttur í eftirliti þess með framkvæmdavaldinu.  

Ríkisendurskoðun framkvæmir stjórnsýsluendurskoðun sem er í raun frammistöðumat 

þeirra aðila sem nýta skattfé og kannar þannig meðferð og nýtingu almannafjár og bendir á 

leiðir til að bæta þessa þætti, samkvæmt 9. gr. laga um stofnunina. Gerð er grein fyrir 

niðurstöðum endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem sendar eru Alþingi og birtar 

opinberlega. Dæmi um slíkt er til að mynda skýrsla Ríkisendurskoðunar um „Nefndir, ráð og 

stjórnir á vegum hins opinbera“ sem gefin var út vorið 2002 og stuðst hefur verið við að 

hluta í þessari ritgerð.155 Í þessari skýrslu komu fram ýmsar ábendingar um það sem betur 

mætti fara í nefndarstarfi á vegum hins opinbera. Má þar nefna að í úttekt á 51 nefnd sem 

starfandi var á árinu 2000 kom í ljós að 18% þessara nefnda hafði ekkert hist á árinu og 

engum árangri skilað. Einnig gerði Ríkisendurskoðun athugasemd um að það vanti nokkuð 

uppá að nefndum sem skipaðar eru til tímabundinna verkefna sé settur ákveðinn 

tímarammi. Í þessari rannsókn kom í ljós að þrátt fyrir að þeirri nefnd sem tekin var sem 

                                                      
155 (Ríkisendurskoðun, 2002) 
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dæmi hafi verið settur tímarammi þá skilaði nefndin ekki árangri innan tiltekins tímaramma. 

Þetta getur átt sé ýmsar skýringar en þá er alltaf nauðsynlegt að uppfæra verkáætlun. 

Ábendingu um þetta er reyndar að finna í skýrslu Ríkisendurskoðunar um nefndir, ráð og 

stjórnir frá árinu 2002.156 Athyglisvert væri að sjá eftirfylgni Ríkisendurskoðunar við þá 

skýrslu157 líkt og stofnunin birti á dögunum við skýrslu um Bílanefnd sem gefin var út í 

nóvember 2012.158 Í þeirri skýrslu var lagt til að Bílanefnd ríkisins yrði lögð niður. Nú þremur 

árum síðar ítrekar stofnunin þessa ábendingu í nýrri skýrslu "Eftirfylgni: Bílanefnd 

ríkisins".159 Hér er Ríkisendurskoðun augljóslega í glímu við fjármála- og efnahagsráðuneytið 

um tilvist Bílanefndar. Án þess að sérstakt mat sé lagt á það hvort Bílanefnd eigi rétt á sér 

eru alltaf tækifæri til umbóta og jafnframt er heppilegt að hafa í huga að gott aðhald er 

mikilvægt til að viðleitni til umbóta innan stjórnsýslunnar verði hluti af þeirri 

stofnanamenningu sem þar ríkir.  

6.5 Lokaorð 

Von mín er að lærðir og leikir geti nýtt sé þessi gögn sem hér eru sett fram. Þau gefa 

okkur upplýsingar um eðli opinbers rekstur á Íslandi og heildrænt yfirlit yfir umfang nefnda á 

vegum hins opinbera sem getur nýst til marga hluta. Niðurstaðan er sú að það virðist ekki 

vera hægt að styðja við almannavalskenningarnar um hinn eigingjarna og gráðuga 

embættismann þó að ítarlegri rannsókna sé þörf til að mögulegt sé að draga ályktanir 

varðandi raunverulegan árangur einstakra nefnda. Slíkt mat kallar á umfangsmeiri skoðun en 

rúmast innan umfangs þessarar ritgerðar. Hins vegar sjáist þess glögg merki að opinber 

rekstur sé að færast í átt til stýrinetsstjórnsýslu, þrátt fyrir að nefndum fari fækkandi á 

tímabilinu sem til skoðunar er. 

Umræðan um nefndarstörf er oft og tíðum ósanngjörn og óvægin og það skapast að 

einhverju leyti vegna þess að upplýsingar um þennan mikilvæga þátt í opinberri stjórnsýslu 

eru ekki nægjanlega aðgengilegar almenningi. Þó svo að þetta hafi ekki verið hluti 

upphaflegu rannsóknarspurningunni er ekki hægt að horfa fram hjá því að þetta er oft það 

fyrsta sem kemur fram í samtali við hinn almenna borgara þegar minnst er á nefndarstörf á 

                                                      
156 (Ríkisendurskoðun, 2002, bls. 8) 
157 (Ríkisendurskoðun, 2015) 
158 (Ríkisendurskoðun, 2012) 
159 (Ríkisendurskoðun, 2015) 
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vegum hins opinbera. Gamli karlinn sem kynntur er til sögunnar í formála þessarar ritgerðar 

er í raun tákngervingur þeirrar ímyndar sem hefur skapast um nefndarmenn og þeirra störf.  

Hér getur skýringin verið upplýsingaskortur og illt orðspor sem oft reynist erfitt að 

hrekja. Tökum sem dæmi Jónínu Jónsdóttir sem er almennur borgari sem hefur hagsmuna 

að gæta varðandi ákveðið málefni. Í kaffiboði úti í bæ fréttir hún að það sé nefnd að störfum 

sem er einmitt sett á stofn til að greina vandamálið og finna heildstæða lausn. Hún hugsar 

með sér að þetta séu nú aldeilis frábærar fréttir og strax og heim er komið fer hún að leita 

sér upplýsinga. Henni til vonbrigða er engin yfirlitssíða á netinu um nefndir sem eru að 

störfum á vegum hins opinbera. Hún lætur það ekki stoppa sig, sem borgara í nútímalegri 

stjórnsýslu og ákveður hún að kanna málið með ítarlegri hætti á netinu. Nefndin fannst, en 

aftur verður hún fyrir vonbrigðum þegar engar upplýsingar eru um framgang vinnu 

nefndarinnar. Einungis kemur fram að nefndin hafi verið stofnuð um mitt sumar 2014 og að 

skila skuli skýrslu til Alþingis sama haust. Hún tekur aftur til við netleit sína. Í stuttu máli sagt 

finnur hún engin merki um neina skýrslu og er því enn hvorki upplýst um hvað fór þarna 

fram og hvernig staðið var að vinnu nefndarinnar né hvort eða þá hvernig málinu lauk. 

Jónína hefur heldur engin tök á að koma athugasemdum á framfæri til nefndarinnar eða 

mynda sér upplýsta skoðun á niðurstöðu starfsins ef það liggur fyrir á annað borð. 

Raunverulega veit hún ekki einu sinni hvort þessi starfshópur hefur yfirhöfuð hist. Ef þetta 

mál er skoðað út frá kenningum um almannavalsskólann er auðvelt að finna samsvörun, en 

þar segir meðal annars: til að fylgjast með hegðun fulltrúa sinna þarf hinn almenni borgari 

bæði tíma og peninga. Þeir sem leggja í slíkan kostnað hafa yfirleitt sterkar skoðanir á því 

málefni sem þeir kjósa að fylgjast með ýmist á grundvelli fjárhagslegra hagsmuna eða 

hugmyndafræði. Hagsmunaaðilar og þrýstihópar eru því líklegastir til að leggja úr í þann 

kostnað. Þessir hópar hafa þannig mikil áhrif á framgang sinna mála, hugsanlega á kostnað 

þeirra mála sem þjóna hinum almenna kjósenda betur.  

Gera þarf kröfu um að bætt verði úr aðgengi almennings að upplýsingum sem settar eru 

fram á markvissan hátt um nefndarstörf. Ef almenningur hefði betri hugmynd um hvað gamli 

karlinn er að bauka myndi hann ekki liggja undir ámæli um að vera hálf gagnslaus 

eiginhagsmunapotari sem þiggur bitlinga í formi nefndarlauna. Til að svara spurningunni 

sem kom fram í titli ritgerðarinnar „Er karlinn að standa sig?“ þá má segja að það sé líklegt, 
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en að sama skapi má kalla eftir frekari rannsóknum á þessu sviði til að hægt sé að svara slíkri 

spurningu á fullnægjandi hátt. Sem dæmi má nefna að í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 

2002 var starf 51 nefnda kannað með ítarlegum hætti. Þar kom fram að 18% þeirra 

„störfuðu ekkert á árinu 2000 og skiluðu engum árangri. Einnig voru dæmi um að verkefni 

nefndar höfðu verið falið öðrum án þess þó að búið væri að leggja nefndina formlega 

niður.“160 

Þessi rannsókn hefur leitt í ljóst að miklar umbætur hafa átt sér stað á undanförnum 15 

árum, nefndum hefur í heildina fækkað umtalsvert og sömuleiðis launuðum störfum á þeirra 

vegum. Það er jafnframt sterk vitund innan stjórnsýslunnar, metnaður og vilji til að gera 

nefndastarf sem best úr garði. Flestir sem starfa í stjórnsýslunni inna starf sitt af hendi af 

miklum heilindum og eftir bestu getu. Enn er þó svigrúm til að bæta um betur. Allir þurfa 

hvatningu og aðhald og karlinn er þar engin undantekning. Slíku er ekki hægt að koma við 

nema að fyrir liggi upplýsingar um framgang þess málefnis sem honum er trúað fyrir. Hér 

með er sterklega lagt til að hið opinbera beiti sér fyrir því. 

 

 

  

                                                      
160 (Ríkisendurskoðun, 2002, bls. 7-8) 
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