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Útdráttur 

 

Ritgerðin fjallar um þær breytingar sum urðu á Stjórnarráði Íslands og ráðuneytum þess 

kjörtímabilið 2009-2013. Saga Stjórnarráðsins er skoðuð, lagasetning um Stjórnarráðið 1969 

og aðdragandi hennar. Skoðaðar eru breytingar á lögunum milli 1969 og 2011 að ný 

heildarlög voru sett um Stjórnarráð Íslands og þær tilraunir sem gerðar voru en náðu ekki 

fram að ganga.  

Rannsóknaspurningar sem leitast er við að svara eru:  

Hvað varð til þess að breytingar á Stjórnarráði Íslands komust á dagskrá vorið 2009 og í 

framkvæmd á kjörtímabilinu 2009-2013? Hvað varð til þess að heildarendurskoðun laga um 

Stjórnarráð Íslands komst á dagskrá 2009 og samþykkt voru ný lög um það haustið 2011?  

Til að svara þessum spurningum var saga Stjórnarráðs Íslands skoðuð, umræður á alþingi og 

niðurstöður nefnda sem fjölluðu um Stjórnarráðið og ráðuneytisskipan þess frá 1958-2011. 

Hér er um að ræða tilviksrannsókn þar sem skrifleg gögn og heimildir voru rýndar og viðtöl 

tekin við níu einstaklinga sem komu að þessum málum.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er að fækkun ráðuneyta og heildarendurskoðun laga um 

Stjórnarráð Íslands árin 2009-2012, hefði ekki orðið á þessum tíma nema fyrir 

efnahagshrunið haustið 2008. Hrunið var ástæða þess að gengið var til kosninga á þessum 

tíma, sem annars hefði ekki verið. Hrunið var ástæðan fyrir að þessir flokkar fengu meirihluta 

á Alþingi. Hrunið sýndi að kerfið hafði ekki séð í hvert stefndi og var vanhæft að taka á 

ástandinu sem skapaðist í kjölfarið og því þurfti að breyta kerfinu. Hrunið þýddi niðurskurð, 

alls staðar þurfti að skera niður og ráðuneytin voru ekki undanskilin. Hrunið var því megin 

orsök þess að stjórnkerfisbreytingar, sem ræddar höfðu verið, með mismiklum áherslum í 

fjóra áratugi og með auknum þunga síðasta áratuginn, komust loks í framkvæmd.  
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Abstract 

 

This thesis deals with the structural changes made to the Government Offices of Iceland and 

its Ministries during the electoral term of 2009-2013.  The history of the Government Offices 

is examined until legislation on Government Offices of Iceland was finally passed by 

Parliament in 1969. Changes made to the legislation from 1969-2011 were also studied until 

a new legislation on the Government Offices took effect in 2011.  

This thesis seeks to answer two main research questions: 

Why did the subject of structural changes to the Government Offices of Iceland hit the 

agenda in spring 2009, and materialize during the electoral term of 2009-2013? What lead to 

the comprehensive revision of the legislation to the Government Offices in 2009, yielding the 

adoption of new legislation in autumn of 2011? 

To answer these questions, the history of the Government Offices of Iceland and its 

Ministries was carefully studied, as well as parliamentarian debates and results of Standing 

Committees from 1958-2011. This is a case study based both on written publications and 

interviews with nine individuals who participated in the change process. 

The main findings are that the Economic Crisis in autumn of 2008 was the fundamental 

reason for the decision of reduction of Ministries and the structural changes to the 

Government Offices in 2009-2011.  The Economic Crisis was also the main reason that the 

ruling Government was overthrown, and parliamentary elections were brought forward.  

Public anger in the wake of the Economic Crisis was manifested in the results of the elections 

in 2009.  The Economic Crisis revealed the weakness within the System; the structure failed 

to pick up clear warning signs, and was incapable of responding to the problems that 

followed.  The Economic Crisis also called for cutbacks, and the Ministries were not 

excluded.  The Economic Crisis was as a result, the main cause for the structural changes 

made to the Government Offices of Iceland. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaritgerð til meistaraprófs í opinberri stjórnsýslu, í 120 

ECTS eininga starfstengdu MPA-námi við félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var 

Dr. Gunnar Helgi Kristinsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

Þegar höfundur ákvað efni ritgerðar þessarar vorið 2013, var það skömmu eftir 

þingkosningar. Flokkarnir sem voru lengst í stjórn saman, 1995-2007 fengu aftur umboð 

kjósenda að mynda ríkisstjórn. Ráðherrum, sem hafði fækkað verulega í fyrri ríkisstjórn, 

fjölgaði úr átta í níu til að byrja með og einn bættist við síðar. Ekki var lengur óskipt ráðuneyti 

undir hverjum ráðherra því tveir voru innan tveggja ráðuneyta. Einn ráðherra gegndi 

tvöfaldri ráðherrastöðu en síðar bættist við einn ráðherra og svo það var ekki lengur. 

Höfundur hafði unnið á vettvangi sveitarstjórnarmála og hafði áhuga á að kynna sér betur 

stjórnsýslu ríkisins, Stjórnarráð Íslands og skipan þess í ráðuneyti.  

Málfræði þessarar ritgerðar er útfrá kynjuðu sjónarhorni, miðar að því að nota „fólk“ og 

„þau“ jafnvel þó málfræðilega eigi að vera „þeir“, það er þeir ráðherrarnir. Íslenska er mjög 

karlmiðað tungumál og málfræðireglur setja karlkyn sem norm, hið ómarkaða karlkyn. Í 

fjölmiðlum og daglegu tali er æ oftar notað karlkyn þar sem ætti að vera kvenkyn 

málfræðilega svo sem „þeir í (ríkis)stjórninni“ þegar ætti að nota „hún (ríkis)stjórnin“, jafnvel 

þegar þar er fólk af báðum kynjum.  

Þakkir vil ég færa Sigurði Björnssyni sem vakti áhuga minn á MPA náminu og Ingibjörgu 

Guðmundsdóttur fyrir ábendingu og samræður um dagskrárkenningar Kingdons. Sérstakar 

þakkir til fjölskyldunnar og þá helst Guðmundar Sverrissonar og Sólveigar Ólafsdóttur sem 

aðstoðuðu beint og óbeint við ritgerðarvinnu, með samtölum um innihaldið og yfirlestur.  
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar að megin efni um breytingar á Stjórnarráði Íslands og ráðuneytum þess 

kjörtímabilið 2009-2013. Hún fjallar um sögu Stjórnarráðsins og hlutverk þess, aðstæður sem 

voruþau sjónarhorn sem voru uppi þegar lög um Stjórnarráðið voru fyrst sett árið 1969 og 

svo aftur árin 2009-2011 þegar þau voru endurskoðuð og ný lög samþykkt árið 2011. 

Markmiðið er að sjá hvað varð til þess að lagt var í miklar skipulagsbreytingar á Stjórnarráði 

Íslands eftir hrun.  

Ritgerðin skiptist í átta kafla með inngangi. Í inngangi er fjallað um rannsóknaspurningu og 

stiklað á stóru í sögu Stjórnarráðsins. Annar kafli fjallar um aðferðafræði og kenningar John 

W. Kingdon sem hér liggja til grundvallar. Þar er einnig fjallað um fyrirliggjandi gögn og viðtöl 

sem tekin voru í sambandi við þessa tilviksrannsókn. Þriðji kafli fjallar um Stjórnarráð Íslands, 

verkefni þess og þróun frá upphafi. Í fjórða kafla eru kenningar Kingdons tengdar við 

straumana þrjá þar sem hugmyndir um stefnur fljóta og þegar þeir skarast opnast gluggi 

tækifæra á stefnubreytingum. Fimmti kafli fjallar ítarlega um þær breytingar sem gerðar voru 

á ráðuneytisskipan og lögum um Stjórnarráð Íslands kjörtímabilið 2009-2013. Í sjötta kafla er 

greint frá hvað gerist í kjölfar breytinganna og í þeim sjöunda eru helstu niðurstöður 

tíundaðar. Umræður um ferlið og niðurstöður eru í áttunda kafla. 

 

1.1 Samfélagið í aðdraganda breytinga 

Árið 2008 urðu umtalsverðar sviptingar í íslensku samfélagi. Gengi íslensku krónunnar 

lækkaði umtalsvert á fyrri hluta ársins og samdráttur varð í efnahagslífinu, sem í fyrstu var 

mestur í byggingariðnaði. Efnahagsbólan sprakk og um haustið varð efnahagshrun þar sem 

þrír stærstu bankarnir féllu. 6. október hélt Geir H. Haarde forsætisráðherra ávarp í sjónvarpi 

þar sem hann bað guð að blessa Ísland og Ríkisstjórn Íslands sótti um lán hjá 

Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í sama mánuði. Atvinnuleysi jókst, gengi krónunnar hrundi í 

sambandi við erlenda gjaldmiðla, sem þýddi að allar skuldir hækkuðu, bæði verðtryggðar 

skuldir sem og þær í erlendri mynt. Fjöldi fólks náði ekki endum saman, í öllum stéttum 

þjóðfélagsins. Samfélagssáttin var brostin. 

Í kjölfarið varð upplausn í þjóðfélaginu. Fyrst doði, en svo hófust mótmæli sem voru 

endurtekin og fjöldi fólks mætti laugardag, eftir laugardag. Fólk krafðist þess að fá svör og að 
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stjórnmálafólk bæri ábyrgð. Ríkisstjórnin stóð frammi fyrir stórum verkefnum, sem hún naut 

ekki trausts til, en auk þess áttu báðir formenn stjórnarflokkanna við erfið veikindi að stríða.  

Sjálfstæðisflokkur og Samfylking mynduðu ríkisstjórn vorið 2007 að kosið var til þings. 

Almenningur krafðist breytinga, þjóðstjórn var nefnd og nýjar kosningar. Það dró til tíðinda 

þegar þing kom saman þann 20. janúar 2009. Þá söfnuðust mótmælendur saman með 

búsáhöld, börðu potta og pönnur með sleifum, og voru fram á kvöld, næsta dag og þann 

þarnæsta. Segja má að þá hafi hlutir gerst hratt. Þann 26. janúar tilkynnti forsætisráðherra 

stjórnarslit. Hefur þetta síðan verið kallað búsáhaldabyltingin. 

Ný ríkisstjórn tók við þann 1. febrúar 2009, minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri 

grænna, með stuðningi Framsóknarflokks, undir forsæti Jóhönnu Sigurðardóttur. Jafnframt 

var boðað til kosninga 25. apríl 2009 og þá fengu þessir tveir flokkar meirihluta á Alþingi og 

héldu stjórnarsamstarfinu áfram. Það þótti taka óvenjulangan tíma að gera stjórnarsáttmála, 

sérstaklega í ljósi þess að flokkarnir héldu áfram samstarfi, því sáttmálinn og ný ríkisstjórn 

voru kynnt 10. maí 2009.  

Stjórnarsáttmálinn boðaði talsverðar breytingar á Stjórnarráði Íslands á kjörtímabilinu, 

bæði sameiningu ráðuneyta og uppstokkun málefna þeirra á milli. Litlar breytingar höfðu 

verið gerðar á því í fjóra áratugi, þó nokkrar tilraunir hafi verið gerðar til þess. 

 

1.2 Rannsóknar spurning 

Þá erum við komin að rannsóknaspurningunni: Hvað varð til þess að breytingar á 

Stjórnarráði Íslands komust á dagskrá vorið 2009 og í framkvæmd á kjörtímabilinu 2009-

2013? Hvað varð til þess að heildarendurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands komst á 

dagskrá 2009 og samþykkt voru ný lög um það haustið 2011?  

Megin áhersla ritgerðarinnar er á breytingar á Stjórnarráði Íslands og ráðuneytum þess 

eftir hrun. Skoðað er við hvaða aðstæður lög um Stjórnarráð Íslands voru sett árið 1969, 

hvernig þau virkuðu í fjörutíu ár og hvaða breytingar ný lög hafa í för með sér varðandi 

skiptingu Stjórnarráðsins í ráðuneyti. Minni áhersla er á önnur atriði laganna frá 1969 og 

2011. 

Til þess að leita svara við þessum spurningum skoðum við sögu Stjórnarráðs Íslands, 

umræður á Alþingi sem voru um setningu laga um Stjórnarráðið 1969 og eiga sér ekki 
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fyrirmynd í löndunum í kringum okkur. Við skoðum þá hefð sem komst á ráðuneytisskipan 

með lögunum og hélst óbreytt lengi framanaf. 

Við fyrstu sýn mætti ætla að lög um Stjórnarráð Íslands frá 1969 hafi reynst svo vel að ekki 

hafi þótt ástæða til stórra breytinga í fjörutíu ár. Þegar nánar er að gáð hafa all margar 

ríkisstjórnir nefnt í stjórnarsáttmála að gera skuli breytingar á Stjórnarráðinu. Sumar skipuðu 

nefndir og sömdu lagafrumvarp. Sum þeirra voru lögð fyrir Alþingi en komu ekki aftur úr 

nefnd eða til atkvæðagreiðslu. Önnur náðu ekki svo langt og fyrirstaða því greinilega fyrir 

hendi. Ritgerðin mun fjalla um þessar nefndir og tillögur og við hvaða aðstæður tókst að 

breyta ráðuneytisskipan og síðan lögum um Stjórnarráð Íslands á kjörtímabilinu 2009-2013.  

 

1.2 Um Stjórnarráð Íslands í eina öld 

Íslensk stjórnsýsla hófst 1. janúar 1904 þegar heimastjórn tók við og landshöfðingjadæmið 

Ísland var lagt niður. Hannes Hafstein varð fyrsti ráðherra landsins og tók við stjórnsýslunni 

af Magnúsi Stephensen, sem var síðasti landshöfðingi Danakonungs á Íslandi. Hann var 

jafnframt eini ráðherrann en stjórnsýslan skiptist í þrjár skrifstofur. Það var svo í ársbyrjun 

1917 sem embætti forsætisráðherra Íslands varð til með ríkisstjórn Jóns Magnússonar og um 

leið embætti fjármálaráðherra og atvinnumálaráðherra. Árið 1918 fékk Ísland sjálfstæði með 

sambandslögunum og varð fullvalda ríki en í konungssambandi við Danmörku. Samninginn 

mátti endurskoða árið 1940 en þá sögðu Íslendingar honum upp einhliða þar sem Danmörk 

hafði verið hernumin af Þjóðverjum. Lýðveldið Ísland var stofnað á Þingvöllum 17. júní 1944. 

Frumvarp til laga um Stjórnarráð Íslands var sett fram af Bjarna Benediktssyni, 

forsætisráðherra árið 1969. Eftir umræður í þinginu sættu þau einhverjum breytingum þar til 

þau voru samþykkt sem lög nr. 73/1969 og tóku gildi 1. janúar 1970. Tilgangurinn var að 

festa ráðuneyti í sessi en nokkur lausung þótti hafa verið áratugina á undan, þar sem fjölda 

og heitum sumra ráðuneyta var breytt við myndun hverrar nýrrar ríkisstjórnar. 

Á næstu fjörutíu árum urðu ekki miklar breytingar á ráðuneytum enda þurfti að gera það 

með lagasetningu og þá umræðum á Alþingi, í gegnum þingnefndir og sum þeirra frumvarpa 

sem þó voru lögð fram, döguðu uppi. Umhverfisráðuneyti var stofnað 1990, iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneyti voru rekin saman og það var ekki fyrr en árið 2007 að tvö ráðuneyti voru 

sameinuð og tilfærsla málaflokka varð einnig milli nokkurra ráðuneyta.  
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Eftir þingkosningarnar 25. apríl 2009 mynduðu Samfylking og Vinstri græn ríkisstjórn og 

höfðu þessir sömu flokkar reyndar myndað ríkisstjórn 1. febrúar sama ár. Í 

stjórnarsáttmálanum var ítarlegur kafli um breytingar á Stjórnarráði Íslands og ráðuneytum 

þess, í hverju breytingarnar skyldu felast og sumar voru tímasettar yfir kjörtímabilið. Lögð var 

til fækkun ráðuneyta úr tólf í níu á kjörtímabilinu, bæði með sameiningu ráðuneyta, stofnun 

nýrra og tilfærslum á málaflokkum. Í stjórnarsáttmálanum voru kynnt ný heiti á flestum 

ráðuneytum og breytt verkefnaskipting þeirra einnig. 

Leitast verður við að svara hverjar voru ástæðurnar fyrir því að málefni Stjórnarráðsins var 

sett á dagskrá í ljósi þess að fyrirsjáanlegt væri að margt þyrfti að gera í kjölfar hruns. Skoðað 

er hverjir voru helstu þátttakendur (e. players), það er hvaða hópar höfðu mest áhrif þar á að 

málið komst á dagskrá, mótuð var stefna og ný lög sett.  

Breytingar á Stjórnarráðinu fólust þó ekki eingöngu í fækkun ráðuneyta og tilfærslu 

málaflokka heldur voru einnig samþykkt ný heildarlög um Stjórnarráð Íslands þann 23. 

september 2011, lög nr. 115/2011 og fólu í sér umtalsverðar breytingar frá fyrri lögum nr. 

73/1969. Fjallað verður lítillega um hvernig breytingarnar nýttust næstu ríkisstjórn, 2013-

2016, í kafla 6.4. 

Á þessum fjóru áratugum höfðu verið skipaðar nefndir til að skoða stjórnkerfisbreytingar 

og hagsmunahópar í þjóðfélaginu ályktað um slíkt en ekkert varð úr. Þessi mál komust á 

dagskrá og í framkvæmd í kjölfar hrunsins og hér verður skoðað hvers vegna það var. 

Skipting Stjórnarráðs Íslands í ráðuneyti snýst í fljótu bragði ekki um flokkspólitísk mál, 

heldur fremur gagnlega leið framkvæmdavaldsins á hverjum tíma, að koma sínum 

stefnumálum áfram og stjórna landinu.  
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2. Aðferðafræði og kenningar 

Þessari ritgerð er ætlað að svara því hvað varð til þess að miklar breytingar á Stjórnarráði 

Íslands, með heildarendurskoðun laga um það, fækkun ráðuneyta og uppstokkun málaflokka, 

komst á dagskrá og í framkvæmd á kjörtímabilinu 2009-2013.  

Hér er verið að skoða við hvaða aðstæður breytingar eru gerðar. Að breyta Stjórnarráðinu 

er ekki flokkspólitískt viðfangsefni, málefni sem er hvorki til vinstri eða hægri. Þetta er fyrst 

og fremst málefni framkvæmdavaldsins á hverjum tíma, hvernig best er að framkvæma 

stjórnsýsluna og þar geta komið inn ólíkar skoðanir eftir flokkum en líka utan við flokkslínur. 

Breytingar á Stjórnarráði Íslands eru ekki málefni sem almenningur veltir mikið fyrir sér og 

yrði seint kosningamál. Þetta er ekki málefni sem lagt yrði í dóm kjósenda. 

Hér er rýnt í ýmis skrifleg gögn, gömul og ný. Eftir því sem rýnt var betur í aðdraganda, 

ástæður og umræðu í kringum setningu laga um Stjórnarráð Íslands árið 1969 sást að 

skyldleiki var með þeim og þegar lögin voru loks endurskoðuð og ný samþykkt árið 2011. 

Umræða um fyrri lagasetningu og tímabilið þar á milli varð því fyrirferðarmeira en 

upphaflega var gert ráð fyrir.  

Viðtöl voru tekin við það stjórnmálafólk sem kom að gerð þess kafla í stjórnarsáttmála 

vorið 2009 sem sneri að málefnum Stjórnarráðsins og spurt út í aðdragandann og ástæður að 

þessi mál voru sett á oddinn, þegar af nógu var að taka, eftir hrun. Einnig var rætt við 

starfsfólk í Stjórnarráðinu og skoðað hvort og hvaða áhrif það hafði á framvindu mála. 

 

2.1 Mál á dagskrá 

Það eru mörg mál sem fólk í stjórnmálum vill sjá komast á dagskrá. Hér verður meira rætt 

útfrá stefnumótun og framkvæmd á sviði Alþingis og ríkisstjórnar en ekki á sviði 

sveitarstjórna, þar sem sveitarstjórnir setja ekki lög.  

Hvað ræður því hvaða mál komast á dagskrá af þeim sem eru í deiglunni hverju sinni? Í 

fyrstu mætti ætla að stjórnmálafólk réði hugðarefnum sínum að miklu leyti sjálft. Að þau 

málefni sem urðu kveikjan að þátttöku í stjórnmálum, væru þau sem helst kæmust á dagskrá 

þegar valdasprotinn er þeirra, auk stefnumála sem viðkomandi valdaflokkar ákveða að setja 

á oddinn. Það getur verið svo, en yfirleitt er fólk ekki einrátt um þau mál sem komast á 
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dagskrá. Ytri aðstæður hafa þar áhrif, sum mál koma í fangið á stjórnmálafólki, eins og 

úrlausn samfélagsmála eftir hrun, í öðrum er stjórnmálamanneskjan framlenging á 

samþykktum flokksins en getur haft áhrif á úrlausnir og leiðir. Það er áhugavert að skoða 

þetta ferli því vissulega hafði verið reynt að breyta lögum um Stjórnarráð Íslands en það ekki 

tekist, að neinu marki, fram til þessa. 

Þar sem hér er um að ræða endurskoðun á lögum sem fyrir voru og breytingar á 

framkvæmd valdsins er ekki leitast við að finna upphaf hugmynda, finna persónur og 

leikendur sem áttu hlut að máli, heldur skoða hvað þarf til að hugmyndir sem hafa verið 

ræddar og viðraðar innan ýmissa hópa um all langt skeið, komist á dagskrá og sé fylgt eftir 

þar til þær komast til framkvæmda.  

 

2.2 Kenningar Kingdons 

John W. Kingdon rannsakaði stefnubreytingar í Washington D.C. og byggði á þeirri rannsókn 

kenningar sínar um þær aðstæður sem þurfa að skapast samtímis svo mál komist á dagskrá 

og í framkvæmd. Kingdon tók viðtöl við um 250 manns sem vann við stefnumótun í 

höfuðborg Bandaríkjanna, á níunda áratug síðustu aldar.  

Taka verður tillit til þess að í Bandaríkjunum er annars konar stjórnmálakerfi en á Íslandi. 

Þar eru tveir stórir flokkar sem bítast um forsetaembættið á fjögra ára fresti en kosningar til 

þings eru örari, kosið er til neðri og efri deildar á mismunandi tímum og eftir mismunandi 

kerfum. Þar sem tveir stórir stjórnmálaflokkar skipta megninu af þingsætum á milli sín má 

segja að margir einstaklingar skipti um stóla í hverjum kosningum. Forsetinn hefur talsvert 

vald og á auðveldara að koma stefnumálum í gegnum þingið ef samflokksfólk er í meirihluta í 

báðum þingdeildum. 

Annar stór munur á stjórnmálaumhverfi á Íslandi og í Bandaríkjunum er að þar eru mörg 

embætti innan stjórnsýslunnar sem fylgja valdhafanum og skipt er út fólki með þeim sem 

stjórnar. Sigurvegari kosninga kemur því sínu fólki að í mikilvæg embætti og þar getur það 

framfylgt stefnunni og svo hverfur það á braut með sínum forseta. Á Íslandi eru 

embættismenn og annað starfsfólk Stjórnarráðsins ráðið ótímabundið. Meðal starfstími 

virðist þó stuttur, því um helmingur háskólamenntaðra hafði starfað skemur en fimm ár, árið 

2010. (Samhent stjórnsýsla 2010 bls. 17-18). Ráðherra fylgdi lengst af einn aðstoðarmaður 
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sem lætur af störfum um leið og hann en með lögum nr. 115/2011 geta aðstoðarmenn 

ráðherra verið tveir. 

Kingdon gerði nýja rannsókn eftir hinar miklu breytingar á velferðar- og heilbrigðismálum 

á fyrra kjörtímabili Baracks Obama, veturinn 2009-2010, til að sannreyna að fyrri kenningar 

hans stæðust tímans tönn, sem þær gerðu. (Kingdon, 2011 bls. 247). Þessar hugmyndir um 

breytingar á málaflokknum voru ekki nýjar af nálinni, tilraun hafði verið gerð áður árin 1993-

1994, af Clinton-hjónunum í upphafi forsetatíðar Bills Clinton, sem er samflokksmaður 

Baracks Obama. Þeir eru báðir í Demókrataflokknum en í millitíðinni var forseti úr 

Repúblikanaflokknum. Hugmyndirnar lágu allar í loftinu, það virðist hins vegar þurfa nokkrar 

tilraunir til koma svo viðamiklum breytingum á stefnu, í gegnum þingið til samþykktar. 

Þrátt fyrir þennan mun á íslenskum og bandarískum stjórnmálakerfum, nýtast kenningar 

Kingdons vel við að skýra hvaða aðstæður þurfa að vera fyrir hendi í samfélaginu til að mál 

komist á dagskrá önnum kafinna þátttakenda í því ferli, jafnt á Íslandi sem í Bandaríkjunum.  

Hugmyndir eiga sér ekki kláran uppruna í stefnumótun. Alla jafna er verið að gera 

breytingar á einhverju sem fyrir er, en ekki að finna upp hjólið. Fólk sest ekki niður og hugsar 

nýja nálgun frá grunni, það fær lánað frá öðru og öðrum, það setur þekkta nálgun í nýtt 

samhengi. (Kingdon bls. 73). Þá er algengt að margir aðskildir hópar með ólíka aðkomu, hafi 

velt málinu fyrir sér um mislangan tíma og þegar spurningar vakna um málaflokk, þörf 

skapast á breytingu, liggja fyrir ýmsar leiðir að markinu, ólíkar nálganir á að leysa mál. 

Kingdon segir margt þurfa að ganga upp til að stefnubreyting verði. „Þú getur auðveldlega 

sáð fræi en það þarf réttan jarðveg, regn og heppni til að spíra.“ (Kingdon, bls. 77).  

Mál á dagskrá (e. agenda) eru í raun listi af málefnum sem þarf að veita sérstaka athygli á 

hverjum tíma. Ekki öll mál á dagskrá komast í mark, eða stefnumörkun og jafnvel þá er ekki 

víst að þau nái að verða að lögum eða komast til framkvæmda. Það þarf ýmislegt að ganga 

upp til að svo verði.  

Þrír straumar sem lifa hver sínu lífi alla jafna, þurfa að renna saman til að af breytingum 

verði, til að gluggi tækifæra opinst (e. window of opportunity opens). Þetta eru 

spurningastraumur (e. Problem stream), stjórnmálastraumur (e. Political stream) og 

stefnustraumur (e. Policy stream). Problem stream hefur áður verið þýddur sem 

vandamálastraumur á íslensku en hér er valið að þýða hann sem spurningastraum, því í 

honum vakna spurningar varðandi mál, til dæmis um hvernig hægt er að gera hlutina betur 
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en einnig þegar spurningar vakna í kjölfar þess að mælikvarðar sýna að eitthvað er ekki eins 

og það ætti að vera. Hér er því fjallað um spurningar sem leita svara í stað vandamála sem 

leita lausna. Málaflokkur þarf ekki að vera kominn í óefni eða vera orðinn að vandamáli til að 

spurt sé spurninga um hvernig má gera betur. Nýjungar í tækni, vísindum og rannsóknum 

geta leitt fram breytingar, sem nýtast jafnvel á annan hátt en þeim var upphaflega ætlað.  

Í fyrstu er spurning sem leitar svars. Spurningar koma ekki síst upp í aðdraganda kosninga, 

þá láta ýmsir hópar í sér heyra um hvað þurfi að gera fyrir þá og hafi ekki verið sinnt varðandi 

tiltekin mál. Hagsmunahópar benda á vankantana, en leggja sjaldan til leiðir, það ætla þeir 

öðrum. Í aðdraganda kosninga fer stjórnmálafólk að leita fyrir sér hvaða mál kjósendur vilja 

setja á oddinn, svo það nái til þeirra og atkvæðanna. Eins fer fólk í stjórnmálum líka að setja 

þeirra mál og sýn á samfélagið á oddinn. Mál komast á dagskrá gjarna eftir kosningar, 

einkum ef skipt er um valdhafa en stundum verða vandamál aðkallandi og sýnileg til dæmis 

vegna náttúruhamfara, stórslysa eða efnahagslegra sveiflna. Dagskránni er ekki stjórnað 

eingöngu af valdhöfum heldur er hún að einhverju leyti tilviljanakennd. Við sumum málum 

finnst ekki viðunandi lausn og þau falla af dagskrá, í bili að minnsta kosti.  

Þegar mál eru komin á dagskrá þurfa þau að parast saman við lausnir til að þeim sé haldið 

til streitu og verði að stefnumáli sem sett er fram og fylgt þar til lög liggja fyrir. Margir ólíkir 

þátttakendur koma til sögunnar í því ferli.  

Gluggi opnast vegna breytinga í stjórnmálastraumnum, gjarna ef skipti eru á valdhöfum, í 

kjölfar kosninga. Það getur einnig gerst við áföll, efnahagsleg eða af völdum náttúruhamfara, 

samkvæmt Kingdon. Nýir valdhafar verða þó að passa sig að færast ekki of mikið í fang, opna 

ekki of marga glugga í einu, því það getur leitt til þess að fá mál komast áfram og glugginn 

opnast ekki endilega aftur í bráð, í þeim málaflokkum.  

Ríkisstjórnin 2009-2013 þykir hafa færst mikið í fang við að ætla að breyta stefnu í stærstu 

deilumálum íslenskra stjórnmála í áratugi, Stjórnarráði Íslands, Stjórnarskrá Íslands og 

fiskveiðistjórnunarkerfinu um leið og þurfti að takast á við efnahagskreppu. Umtalsverðar 

breytingar urðu bæði í lögum um Stjórnarráð Íslands og ráðuneytisskipan en hin málin 

kláruðust ekki og verður ekki farið nánar í þau í þessari ritgerð. 
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2.3 Fyrirliggjandi gögn 

Rannsókn þessi styðst við ýmis skrifleg gögn, útgefnar bækur, skýrslur og rafrænt efni. 

Stjórnarráð Íslands 1964-2004, 1. bindi er fyrirferðarmikil heimild einkum í 3. kafla. Þar er 

rætt um sögu Stjórnarráðsins, umræður á Alþingi og innan Stjórnarráðsins í aðdraganda 

setningu laga um það 1969, laga sem áttu ekki sinn líka í öðrum þeim löndum sem löggjöf 

Íslands er skyldust. Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstri grænna, sem 

í daglegu tali er kallað stjórnarsáttmáli, var óvenju ítarleg um þær breytingar sem gera skyldi 

á ráðuneytum, fækka þeim úr tólf í níu, hvernig og hvenær.  

Nefnd um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands sendi frá sér skýrsluna Samhent 

stjórnsýsla í desember 2010 og er þar ítarleg úttekt á stöðu Stjórnarráðsins. Í kjölfarið voru 

samþykkt ný lög um Stjórnarráð Íslands 2011. Skýrsla um stofnun atvinnuvega – og 

nýsköpunarráðuneytis og umhverfis- og auðlindaráðuneytis og unnin var af 

ráðgjafafyrirtækinu Stjórnarhættir var einnig skoðuð. Rannsóknaskýrsla Alþingis sem kom út 

vorið 2010 hafði mikil áhrif á framvindu þeirra mála sem hér eru til skoðunar. Einkum voru 

kaflar í 7. bindi rýndir fyrir þessa rannsókn þar sem komið var inná málefni Stjórnarráðsins og 

vanmátt þess í aðdraganda hrunsins. Innlendu fræðimennirnir Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir og 

Gunnar Helgi Kristinsson hafa birt ritrýndar greinar um stefnumótun hins opinbera og 

dagskrárvald ríkisstjórnar og koma þær til umfjöllunar í þessari rannsókn.  

Leitað var fanga á vef Alþingis og vef Stjórnarráðsins um lagafrumvörp, umræður á 

Alþingi, álit nefnda og hagsmunaaðila, sögu ráðuneyta og annað sem varpað gat ljósi á 

málefni Stjórnarráðsins og röð atburða. Ríkisendurskoðun skrifaði skýrslur um sameiningar 

ráðuneytanna stuttu eftir að þær tóku gildi og voru þær lesnar. 

Bókin Frú ráðherra, frásagnir kvenna af ráðherrastóli geymir frásagnir 21 konu sem gegnt 

hafði ráðherraembætti á Íslandi fram til ársins 2013. Lesnir voru sérstaklega kaflar um þær 

konur sem sátu í ríkisstjórnum 2009-2013. 

Einnig voru lesnar meistararitgerðir í opinberri stjórnsýslu og mannauðsstjórnun sem fjalla 

um tengd málefni og hér eru til skoðunar. Má þar nefna ritgerð um sameiningu ráðuneyta í 

Innanríkisráðuneyti, stefnumótun innan tveggja ráðuneyta og sameiningar ríkisstofnana á 

þessu sama kjörtímabili 2009-2013.  
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2.4 Viðtöl 

Viðtöl við níu viðmælendur voru tekin sumarið 2013, utan eitt sem tekið var sumarið 

2016. Einn aðili, sá tíundi gat ekki hitt höfund en veitti svör í tölvupósti sumarið 2016. Beitt 

var svokallaðri snjóboltaaðferð. Fyrirspurnir til flokksskrifstofa um hverjir tóku mestan þátt í 

að undirbúa kafla um stjórnkerfisbreytingar í ríkisstjórnarsáttmálanum 2009 leiddu höfund 

að fyrstu viðmælendum sem síðan bentu á aðra þátttakendur og koll af kolli. Fyrstu 

viðmælendur voru úr stjórnmálum, sem bentu á starfsfólk Stjórnarráðsins, sem leitað var til 

þegar ákvarðanir voru teknar vorið 2009. Viðmælendur komu ýmist beint að vinnu þessa 

kafla við gerð stjórnarsáttmálans á vormánuðum 2009, voru í forystu í ríkisstjórnarflokkunum 

eða störfuðu innan stjórnsýslunnar og unnu að útfærslu og innleiðingu. Ekki verður vitnað til 

þeirra með nafni, en vegna tengsla við viðfangsefnið var þeim ekki lofað að ekki væri hægt 

að finna hver þau eru.  

Spurningar voru hálf opnar, sem þýðir að viðmælendur fengu að ræða ótruflað eftir að 

viðtal hófst en höfundur var með viðtalsvísi og spurningalista og gætti þess að svör hefðu 

komið við þeim atriðum sem leitast var eftir. Ef eitthvað þar hafði ekki komið til tals í 

meginmáli þátttakanda var spurt beinna spurninga um þau atriði. Svör við megin spurningum 

voru á sömu lund, hvort sem fólkið starfaði í stjórnmálum, stjórnsýslu eða gegndi öðru 

hlutverki innan flokkanna og gefa því trúverðuga mynd af því hvernig málefni Stjórnarráðsins 

komust á dagskrá. Viðtalsramma má finna í viðauka. 
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3. Stjórnarráð Íslands 

Hér verður skrifað um Stjórnarráð Íslands, hlutverk þess og verkefni auk sögu þess. Fjallað 

verður um Lög um Stjórnarráð Íslands sem sett voru árið 1969 og tilraunir stjórnvalda til að 

breyta þeim næstu áratugi. 

 

3.1 Hvað er Stjórnarráðið? 

 Stjórnarráð Íslands er samheiti yfir ráðuneyti landsins og starfsfólk þeirra, þar með talið alla 

ráðherra hvers tíma. Ráðherra er yfirvald hvers ráðuneytis og ríkisstjórn Íslands er skipuð af 

ráðherrum hennar með forsætisráðherra í broddi fylkingar. Ráðuneyti vinna að 

margvíslegum verkefnum svo sem stefnumótun, gerð lagafrumvarpa, reglugerða, 

leyfisveitinga og sum hver fella úrskurði um niðurstöðu mála undirstofnana, sem kærð eru til 

fagráðuneytis. Ráðherra er í senn æðsti embættismaður ráðuneytis og er jafnframt þar í 

umboði ríkisstjórnar, valinn af formanni flokksins og samþykktur af eigin flokksfélögum. 

„Sambúð stjórnmála og stjórnsýslu er eitt af megineinkennum Stjórnarráðsins og tryggja þarf 

að hlutverk aðila séu skýr en einnig að samstarfið sé skilvirkt og árangursríkt.“ (Samhent 

stjórnsýsla, 29)  

Ráðuneyti framfylgja annars vegar áherslum ráðherra hverju sinni með margvíslegum 

hætti og framfylgja lögum og reglugerðum hins vegar. Öll ráðuneyti, undir forystu 

fjármálaráðuneytis, sjá um undirbúning fjárlaga. Þar fer einnig fram eftirlit með 

undirstofnunum, það er ríkisstofnunum, bæði fjárhagslegri og málefnalegri starfsemi þeirra. 

Ráðuneyti skiptast í skrifstofur eftir málaflokkum og stoðþjónustu innan hvers þeirra. 

Íslenska stjórnsýslukerfið er byggt upp þannig að ráðuneytin eru lítil en stofnanirnar margar. 

Nú á tímum verða verkefnin æ flóknari og gerð er meiri krafa um samstarf og samhæfingu 

fjölda aðila við lausn þeirra. Ef val á aðferðum til samhæfingar er ekki vandað geta tími, 

fjármunir og þekking farið til spillis. (Samhent stjórnsýsla, 2010 bls. 81)  

Þar sem ráðuneytin fara með eftirlit stofnananna, bæði faglegt og fjárhagslegt, verður 

stjórnunar- og eftirlitsverkefni þeirra fyrirferðarmeira og tímafrekara en ef stofnanirnar væru 

færri og stærri. Hér er því einn af mörgumkostum við að fækka undirstofnunum. (Samhent, 

bls. 51)  
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Stjórnsýslan er lagskipt. Ráðuneyti eru hærra sett stjórnvald en ríkisstofnanir eru lægra 

sett stjórnvald. Eftirlit og stjórnun með stofnunum fer helst fram í gegnum fjárheimildir og 

faglega þætti. Við sumar stofnanir eru gerðir stofnanasamningar. Stofnanir hafa ákvörðunar- 

og úrskurðarvald í sínum málum og þær niðurstöður er oftast hægt að kæra og skjóta til 

viðeigandi fagráðuneytis. Ráðuneyti þurfa því að vera í senn stefnumótandi aðili og vel að sér 

í málaflokkum undirstofnana sinna.  

Forsætis- og fjármálaráðuneyti njóta sérstöðu innan ráðuneytanna þar sem þau hafa 

samhæfingarhlutverki að gegna. Forsætisráðherra er foringi ríkisstjórnar, sá sem fær 

formlegt umboð til að mynda ríkisstjórn frá forseta Íslands en sækir raunverulegt umboð sitt 

til meirihluta þings. Fjármálaráðherra er sá sem sér um heildarfjármuni ríkisins og önnur 

ráðuneyti þurfa að halda sig innan sinnar fjárheimildar. Fjárlög eru samþykkt á Alþingi. 

Utanríkisráðuneytið hefur einnig sérstöðu, þar sem það sér um samninga við erlend ríki og 

alþjóðastofnanir, sem tengjast málasviðum fagráðuneyta og um utanríkisráðuneytið gilda sér 

lög. Ráðuneytin er misstór bæði af mannafla og umfangi, það er fjölda málaflokka sem þau 

sinna, fjölda stofnana sem undir þau heyra og fjármagns sem um þau fara. Árið 2010 var 

fjöldi starfsmanna 20 í fámennasta ráðuneytinu en um 100 í því fjölmennasta. Samtals voru 

um 600 starfsmenn í Stjórnarráðinu það ár. Þau voru einnig til húsa víða um borgina, flest í 

miðbæ Reykjavíkur en einnig í öðrum borgarhlutum. 

Ráðuneyti eru sjálfstæðar einingar og hvert þeirra ræður sínum innri málum, ákvarðar 

fjölda starfsfólks og yfir hvaða fagþekkingu það þarf að hafa, innan fjárheimilda. Það þótti 

miður hve sjálfstæði eininga var mikið því það virðist hafa hindrað samstarf milli þeirra og 

starfsfólk færir sig sjaldan á milli skipulagsheilda, hvorki milli ráðuneyta, né milli stofnana og 

ráðuneyta. Einhverjir málaflokkar féllu undir fleiri en eitt ráðuneyti og var þá jafnvel ekki 

nægilega sinnt. Þverfaglegt samstarf er nauðsynlegt í mörgum málaflokkum og verður æ 

algengara. Það er auðveldara í fáum stórum skipulagsheildum en mörgum smáum og 

sérhæfðum. Kostur er að starfsfólk læri hvert af öðru vinnubrögð, mál fari í sambærilegan 

farveg og oft þarf þekkingu í mörgum málaflokkum til að ná niðurstöðu. Mikil valddreifing 

getur leitt til þess að enginn innan stjórnsýslunnar hafi heildarsýn á verkefni og stöðu 

stjórnsýslunnar. (Samhent, bls. 81)  
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3.2 Hver eru verkefni Stjórnarráðsins? 

Almennt má segja að aðalskrifstofur ráðuneytanna vinni að stefnumörkun og eftirfylgni en 

viðeigandi undirstofnanir sjái um framkvæmd stefnumörkunar. Rekstrarskrifstofur 

ráðuneytanna hafa fjárhagseftirlit með undirstofnunum og ráðuneytinu sjálfu.  

Í skýrslunni Samhent stjórnsýsla kemur fram að í viðtölum, sem nefnd um endurskoðun 

laga um Stjórnarráð Íslands tók, að starfsfólki fannst álagið mikið, ekki síst við afgreiðslu 

stjórnsýslukæra sem oft eru einstaklingsmál og því viðkvæm og krefjast mikillar 

gagnasöfnunar og nákvæmni. Einnig eru þau oft unnin í tímaþröng þar sem tímamörk eru 

ákveðin í lögum og reglugerðum við meðferð slíkra mála. Fæst ráðuneyti hafa þann 

starfsmannafjölda sem þarf til að horfa fram á veg, stilla upp og huga að stefnumótun, því 

afgreiðslumál sem koma á borð þeirra, taka mestan tíma starfsmanna. (Samhent, bls. 62) 

Það sama var uppá teningnum árið 1969 samkæmt bréfi ráðuneytisstjóra og umræðna á 

Alþingi um lagafrumvarp um Stjórnarráð Íslands það ár og nánar verður fjallað um síðar. 

(Stjórnarráð Íslands, bls. 115) Upplifun starfsmanna Stjórnarráðsins 1969 og 2010 er um 

margt svipuð, daglegt amstur og afgreiðslumál taki mestan tíma og að það sé of fáliðað til að 

sinna stefnumörkun, kanna ólíkar leiðir, vega og meta áhrif þeirra og leggja þannig nokkrar 

hugmyndir fyrir ráðherra að taka ákvörðun um.  

Starfsmannavelta meðal sérfræðinga í ráðuneytunum var nokkuð hröð árin 2005-2010, 

þar eð algengasti starfsaldur er innan við 5 ár. Viðhorf fólks til vinnu hefur líka breyst mikið 

hin síðari ár, áður menntaði fólk sig til ákveðinna starfa og sinnti þeim lungann úr 

starfsævinni jafnvel innan sömu stofnunar eða fyrirtækis, en nú vill fólk frekar færa sig á milli 

vinnustaða og/eða fást við ný verkefni.  

 

3.3 Sagan í stuttu máli 

Þó Stjórnarráðið hefði verið starfrækt frá árinu 1904 voru fyrstu lög um Stjórnarráð Íslands, 

sem heild, ekki sett fyrr en 1969 og tóku gildi 1. janúar 1970, og var þeim ætlað að skapa 

festu í starfsemi Stjórnarráðsins. Áður höfðu stjórnvöld haft frjálsar hendur við skipulag þess 

samkvæmt stjórnarskránni. (Samhent, bls. 19 og 23). 

Undir lok vorþings 1958 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um að sett skyldi löggjöf um 

Stjórnarráð Íslands „svo fljótt sem verða má“. Nefnd var skipuð sem samdi lagafrumvarp en 
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það var aldrei lagt fyrir Alþingi. Það leið áratugur þar til Bjarni Benediktsson forsætisráðherra 

lagði fram slíkt lagafrumvarp, en það var einmitt hann sem lagði fram þingsályktunina á 

sínum tíma.  

Það var þó ekki svo að engin lög fjölluðu um Stjórnarráðið. Til þess var stofnað með 

konungslögum 1903 og tók Stjórnarráðið til starfa 1. febrúar 1904. Þá var embættið ráðherra 

Íslands sem verið hafði í Kaupmannahöfn flutt til Íslands. Þá var einn ráðherra, honum við 

hlið einn landritari og þrjár skrifstofur með skrifstofustjóra sem skiptu með sér verkefnum og 

kölluð heimastjórn. Málefnaskipting skrifstofanna var með svipuðu sniði og í Danmörku. Árið 

1917 fjölgaði ráðherrum í þrjá við myndun samsteypustjórnar og skrifstofurnar voru kallaðar 

deildir. Árið 1918 fékk Ísland fullveldi. Það var svo árið 1922 að stjórnardeildirnar urðu 

ráðuneyti, það voru dóms- og kirkjumálaráðuneyti, atvinnu- og samgönguráðuneyti og loks 

fjármálaráðuneyti. Fram til 1924 var verkefnaskipting ráðherra og stjórnardeilda/ráðuneyta 

sú sama, einn ráðherra yfir hverri deild en þá breyttist það á þannig að einstökum 

viðfangsefnum Stjórnarráðsins var skipt milli ráðherra en ekki milli ráðuneyta og má segja að 

það hafi verið á þann veg framundir 1970. 

 Danmörk fór fyrst um sinn með utanríkismál Íslands en rétt fyrir síðari heimsstyrjöld var 

ráðinn skrifstofustjóri til að sjá um utanríkismál en lög um utanríkisráðuneyti Íslands voru 

ekki sett fyrr en 1941, eftir að Danmörk var hernumin af Þjóðverjum og Ísland af Bretum.  

Á árunum frá 1939-1959 var sjö ráðuneytum komið á laggirnar af ríkisstjórnum án þess að 

til þeirra væri stofnað með lögum. Þetta voru viðskiptamála-, félagsmála-, menntamála-, 

samgöngumála-, og efnahagsmálaráðuneyti, auk forsætisráðuneytisins. 

Efnahagsmálaráðuneyti var lagt niður og breytt í efnahagsstofnun, sjálfstæða einingu en 

jafnframt var Hagstofu Íslands breytt í ráðuneyti. Á sama tíma fjölgaði ráðherrum í fimm 

1939, í sex við stofnun lýðveldisins 1944 og í sjö 1959 og var svo framyfir 1970. 

Stjórnarskránni var breytt árið 1920 á þann veg að það væri valdhafa að ákveða fjölda 

ráðherra og málaflokka sem hver hafði. Það var þannig á sviði valdhafans að ákveða hvernig 

með valdið skyldi fara, en ekki löggjafans. Stjórnvöldum var því heimilt að stofna ráðuneyti 

án þess að setja um það lög og þegar fjárlög hvers árs voru samþykkt á Alþingi má segja að 

tilvist ráðuneytanna hafi verið staðfest af þess hálfu.  

Stjórnarskrá hins íslenska lýðveldis tók gildi 17. júní 1944 við stofnun þess. Þar segir í 15. 

gr. „Forsetinn skipar ráðherra og veitir þeim lausn. Hann ákveður tölu þeirra og skiptir 
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störfum með þeim.“ Það þótti næg heimild fyrir framkvæmdavaldið til að ákveða tölu 

ráðherra, skiptingu málefna og stofnunar ráðuneyta. Svipuð grein hafði verið í fyrri 

stjórnarskrá og er upprunnin í dönsku stjórnarskránni. 

Þessi skipan mála að verkaskipting ráðherra og ráðuneyta fór ekki saman átti sér ekki 

hliðstæðu hjá norrænu ríkjunum. Ráðuneytin hér voru ekki skrifstofur einstakra ráðherra 

heldur gátu málefni ráðuneytis heyrt undir tvo og jafnvel þrjá ráðherra. Ráðherra gat að 

sama skapi sinnt málaflokkum sem heyrðu undir fleiri en eitt ráðuneyti. Alla jafna var þó einn 

aðili með utanríkismál á sinni könnu og annar með fjármál. (Stjórnarráð Íslands, bls. 94) 

„...ákvarðanir um skiptingu verkefna milli ráðherra byggðust fyrst og fremst á pólitískum 

málamiðlunum milli stjórnarflokkanna án þess að tekið væri tillit til skipulags stjórnsýslunnar. 

Þörf fyrir stöðugleika í opinberri stjórnsýslu leiddi hins vegar til þess að erfitt var að láta 

skipulag Stjórnarráðsins fylgja óreglulegum og tíðum breytingum á verkaskiptinu milli 

ráðherra.“ (Stjórnarráð Íslands bls. 95)  

Var þetta glundroðinn sem stoppa átti með 5. gr. laga um Stjórnarráð Íslands: „Þegar skipt 

er störfum með ráðherrum, skal hvert ráðuneyti óskipt lagt til eins og sama ráðherra.“ (Lög 

nr. 73/1969) Þykir þetta hafa verið önnur af grundvallarbreytingunum sem lögin höfðu í för 

með sér. Hin var að með 4. gr. sömu laga voru heiti ráðuneyta upptalin auk þess sem kveðið 

var á um að „ráðuneyti má eigi á stofn setja né af leggja nema með lögum“ og þar með var 

ákvörðunarvald um skipulag Stjórnarráðs Íslands fært frá framkvæmdavaldi til löggjafarvalds. 

Þetta var gert til að umræða gæti átt sér stað á Alþingi og átti að hefta framkvæmdavaldið í 

að stofna ný ráðuneyti. 10. gr. laganna fjallaði um innra skipulag ráðuneyta svo hendur 

framkvæmdavaldsins voru fast bundnar.  

 

3.4 Stjórnarráðslögin 1969 og umræður um þau á Alþingi 

Á Íslandi tíðkast meirihlutastjórnir, í meira mæli en í nágrannalöndunum. Í gegnum árin 

skiptast á þau sjónarmið hvort leggja eigi áherslu á löggjafarvald eða framkvæmdavald. Þar 

sem hér er meirihlutastjórn finnst mörgum framkvæmdavaldið í raun hafa löggjafarvaldið í 

hendi sér. Þessi rannsókn leiðir annað í ljós eins og vikið verður að síðar. 

Lögunum frá 1969 var ætlað að koma festu á stjórnskipan sem hafði fram að því verið 

hægt að aðlaga breyttum tímum. Sumum þótti stjórnsýslan heldur laus í reipunum og að of 
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auðvelt væri fyrir framkvæmdavaldið að stofna ný ráðuneyti, framhjá löggjafanum sem þó 

fór með fjárveitingarvaldið, hvoru tveggja þó í samræmi við stjórnarskrá. Því má nærri geta 

að á þessum áratugum frá heimastjórn 1904, fullveldi 1918, á stríðstímum þegar Danmörk 

var hertekin og enn fremur eftir stofnun lýðveldis 1944 að verkefni ríkisstjórnar og 

framkvæmdavalds hafi sífellt aukist og þurft að bregðast skjótt við og þá gott að hafa ríkar 

heimildir og svigrúm til þess. Reyndar ekki bara hérlendis því svipuð þróun var í löndunum í 

kringum okkur. (Samhent stjórnsýsla bls. 19) Á síðari hluta tuttugustu aldar bar á vilja til að 

formfesta Stjórnarráðið. 

Á þessum tíma tóku ráðherrar við tilteknum málaflokkum, sem tóku ekki mið af 

ráðuneytum eins og þeim var skipt, heldur fremur mið af hverjir gegndu ráðherraembættum. 

Það gátu því verið mismunandi ráðherrar yfir málaflokkum eins og sama ráðuneytis og eins 

gátu þeir verið yfir málaflokkum í fleiri en einu ráðuneyti. Ráðherrar voru gjarna fimm á 

þessum tíma, en ráðuneytin fleiri.  

Bjarni Benediktsson forsætisráðherra lagði sjálfur fram frumvarp til laga um Stjórnarráð 

Íslands og hafði hann þá all langa reynslu af þingsetu og sem ráðherra. Bjarni hafði sjálfur, 

áratug áður, lagt fram þingsályktunartillögu um að skipuð yrði nefnd til að vinna að löggjöf 

um Stjórnarráðið, skipan ráðuneyta og skiptingu innan þeirra, þá sem þingmaður í 

stjórnarandstöðu. Í þingsályktunartillögunni nefndi hann meðal annars að fjölgun 

starfsmanna Stjórnarráðsins fylgdu ekki sjálfkrafa meiri afköst, heldur hefði kerfið orðið 

flóknara og dýrara fyrir vikið. Annað dæmi nefndi hann um skort á formfestu en það var að 

sjávarútvegsráðherra sendi bréf með haus landbúnaðarráðuneytisins en hvorugt væri til, 

heldur væru þessir málaflokkar afgreiddir innan atvinnumálaráðuneytisins. Tillagan var 

samþykkt svo fleiri voru sama sinnis innan þings. Það var árið 1958. (SÍ bls. 98) 

Utan þings hafði Ólafur Jóhannesson prófessor gefið út ritið Stjórnarfarsréttur og bent á 

ýmislegt sem betur mætti fara í Stjórnarráðinu, svo sem að óheppilegt væri að ráðuneyti lytu 

stjórn fleiri en eins ráðherra. Ólafur var fyrst kosinn á þing 1959 og fylgdi málinu eftir innan 

þingsala. Honum fannst framkvæmdavaldið fara frjálslega með þá löggjöf sem það sjálft setti 

á Alþingi, svo sem að ráða í stöður án auglýsingar en lög frá 1954 kváðu á um að slíkt skyldi 

gera. (Sama bls. 99)  

Árið 1953 skrifaði embættismaður Stjórnarráðsins, Einar Bjarnason aðalendurskoðandi í 

tímarit laganema og nefndi þar að hið íslenska stjórnkerfi sem skipti málefnum ráðuneytis á 
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fleiri en einn ráðherra leiddi til flókins skipulags og að það skapaði vandamál en þar væri ekki 

við starfsfólk að sakast, sem tækist að halda hlutleysi og sinna mörgum ráðherrum í senn. 

Var hann því á sömu skoðun og hinir um að endurskipuleggja þyrfti Stjórnarráðið. (SÍ bls. 

102) Nefndin sem skipuð var 1958 skilaði af sér frumvarpi 1961. Hún hafði litla fyrirmynd þar 

sem slík löggjöf virtist ekki fyrir hendi í nágrannaríkjunum. Frumvarpið var upptalning á 

verkefnum ráðuneytanna og þótti full mikið að binda allt slíkt í lög. (SÍ bls. 105)  

Hér má benda á að straumar um málefni Stjórnarráðsins flutu í senn í heimi fræðimanna, 

stjórnmálamanna og embættismanna, í langan tíma þar til málið komst aftur á dagskrá 1969 

og hafði hver sína sýn á vandann sem fyrir var og framtíð Stjórnarráðsins.1 Á meðan þessari 

deiglu stóð færðust nokkrir einstaklingar á milli þessara heima, fræðimenn sem urðu 

stjórnmálamenn eða embættismenn.2 

Sumt í lögunum frá 1969 voru nýmæli, annað festi í sessi þá framkvæmd sem tíðkaðist. 

Þær greinar sem var ætlað að koma skipulagi á stjórnsýsluna voru einkum 5. grein um að 

„þegar skipt er störfum með ráðherrum, skal hvert ráðuneyti óskipt lagt til eins og sama 

ráðherra“ auk 4. greinar þar sem segir að „ráðuneyti má eigi á stofn setja né af leggja nema 

með lögum“ og voru ráðuneytin talin upp. Var þeirri grein ekki breytt fyrr en árið 1990 þegar 

nýtt ráðuneyti var stofnað og svo 2007, en oftar eftir það, svo segja má að tekist hafi að 

formfesta Stjórnarráðið eins og lagt var upp með. Lagagreinin um að ráðuneyti yrði heilt 

undir ráðherra naut þverpólitísks stuðnings en málaflokkum innan þeirra hafði verið deilt á 

mismunandi ráðherra í stjórnarmyndunum. Ráðherrar höfðu valið sér málaflokka eins og 

konfektbita í konfektkassa. Einnig var stuðningur við að festa heiti ráðuneyta í lög, en ekki 

var einhugur um fjölda ráðuneyta. Nýmæli var að ráðherrar gætu ráðið aðstoðarmann sem 

hyrfi úr starfi með þeim. (SÍ bls. 106-107) 

Þegar lagafrumvarpið var lagt fram voru ráðuneytin tíu talsins, en ráðherrarnir sjö. Hins 

vegar var ráðuneytunum fjölgað í þrettán, þar sem atvinnumálaráðuneyti var lagt niður og 

stofnuð tvö ný; sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Eins var samgöngu- og 

iðnaðarmálaráðuneyti skipt í tvennt, með þeim heitum. Með þessu var ætlunin að 

höfuðatvinnuvegir landsmanna fengju hver sitt ráðuneyti. Einnig var stofnað heilbrigðis- og 

                                                      
1 Þrír straumar Kingdon áttu líka við um Stjórnarráðslögin hin fyrri. 
2 Má þar tilgreina fyrrnefndan Ólaf Jóhannesson og Jónas H. Haralz forstjóra Efnahagsstofnunar. 



  

26 

tryggingamálaráðuneyti úr málaflokkum sem heyrt höfðu undir önnur ráðuneyti fram að því. 

(SÍ bls. 111)  

Fjölgun ráðuneyta var það sem mest var tekist á um í frumvarpinu. Sumir álitu það 

sundrungu á meðan aðrir litu á það sem staðfestingu á framkvæmd sem þegar var. Enn aðrir 

óttuðust að með fleiri ráðuneytum þyrfti fleira starfsfólk, að útgjaldaaukning yrði því 

samhliða og slíkt vildi enginn þingmaður leggja til. Ekki var það ætlun forsætisráðherrans til 

að byrja með, heldur gætu ráðuneytisstjórar stýrt tveimur ráðuneytum þar til efni og 

aðstæður sköpuðust í þjóðfélaginu að fjölga starfsfólki. Forsætisráðherrann vildi hafa 

ráðuneyti um hvern málaflokk og við það myndi áfram fylgja sveigjanleiki í 

stjórnarmyndunarviðræðum, þar sem ráðherrar yrðu yfir tveimur ráðuneytum, en 

ráðuneytin myndu ekki endilega parast eins saman við myndun hverrar nýrrar stjórnar.  

Hannibal Valdimarsson3 vildi frekar fara hina leiðina, að hafa ráðuneytin enn færri og 

stærri en þá var. Hannibal var í stjórnarandstöðu á þessum tíma en hafði gegnt 

ráðherraembætti og hafði því reynslu af Stjórnarráðinu. Hann lagði fram tillögur um að hafa 

ráðuneytin sjö, líkt og fjölda ráðherra. Í tillögunum vildi hann sameina forsætis- og 

utanríkisráðuneyti, hafa öflugt atvinnumálaráðuneyti fyrir sjávarútveg, landbúnað, iðnað og 

verslun saman, en það síðast nefnda tilheyrði viðskiptaráðuneyti. Eitt ráðuneyti félags- og 

heilbrigðismála. Menntamálaráðuneyti og samgönguráðuneyti skyldu vera sér og áfram 

fjármálaráðuneyti og þangað færi viðskiptaráðuneyti.  

Hannibal vildi ekki að Hagstofa Íslands væri ráðuneyti og þeirri skoðun deildu fleiri með 

honum, þar á meðal Pétur Benediktsson þingmaður, sem var bróðir Bjarna Benediktssonar 

forsætisráðherra. Enda mun ástæðan hafa verið sögulegs eðlis í Danmörku, varðaði tign 

embættismanna við dönsku hirðina og átti ekkert skylt við íslenskan veruleika. Þetta hafði 

reyndar þegar breyst í Danmörku, en það yfirsást íslenkum þingmönnum. (SÍ bls. 120-121) 

Var þetta álitamál lengi, Hagstofan var ígildi ráðuneytis samkvæmt lögum um hana frá 1956.  

Magnús Jónsson fjármálaráðherra var svo á þeirri skoðun að efla skyldi Stjórnarráðið til að 

hafa yfirlit og hemil á útgjaldaaukningu annars staðar hjá ríkinu, svo sem undirstofnunum 

ráðuneyta. Taldi hann að stofnun Fjárlaga- og hagsýslustofnunar hefði skilað sparnaði með 

því að sinna því sem ekki hefðu verið tök á áður. Öflug stjórnsýsla ætti að hafa yfirsýn og 

veita stofnunum sínum aðhald, að mati Magnúsar. 

                                                      
3 Þess ber að geta að Hannibal var afi ritgerðarhöfundar 
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Ráðuneytisstjórar gerðu athugasemdir við Stjórnarráðsfrumvarpið og þótti það all 

sérstakt.4 Sýn þeirra var allt önnur varðandi Stjórnarráð Íslands en stjórnmálamannanna. Þeir 

töldu öll ráðuneytin þegar of fámenn til að almennileg verkaskipting næðist og sérhæfing 

starfsfólks. Þeirra sýn var að ráðuneytin ættu að hugsa fram í tímann en þau sætu hins vegar 

uppi með dagleg vandamál. Ráðuneytisstjórarnir notuðu hugtakið dynamískan í gæsalöppum 

þegar þeir lýstu því að þar þyrfti frekar að hafa stærri einingar til að skapa „dynamiskar“ 

aðstæður fyrir stefnumarkandi ákvarðanir, svo hægt væri að hafa víðari sýn á hin ýmsu 

málefni svo stjórnmálamenn mættu taka betri ákvarðanir. Sérstaklega vöruðu þeir við því að 

hver atvinnugrein fengi sitt ráðuneyti, því þá hefði starfsfólk stjórnsýslunnar ekki heildarsýn 

og hag annarra, heldur þrönga sýn sérhagsmuna í hverri atvinnugrein fyrir sig. „Slík ráðuneyti 

hafa markmið, sem geta leitt til að þau dragi taum sérhagsmuna, sem þannig verða ekki 

vegnir og metnir embættislega gagnvart öðrum hagsmunum sérhagsmunaaðila í öðrum 

atvinnugreinum.“ (SÍ bls. 115). Ráðuneytisstjórar höfðu aðra og víðari sýn og vildu meira 

samráð um ákvarðanir, landi til heilla en ekki að þjóna hagsmunum hvers atvinnuvegar fyrir 

sig, hver í sínu horni. Segja má að þessir útgangspunktar Hannibals, Magnúsar og 

ráðuneytisstjóranna hafi komið fram í sýn þeirra sem vildu breyta Stjórnarráðinu 2009, þegar 

ráðuneytum var fækkað til að efla starfsemi Stjórnarráðsins. Umræðan var komin í hring. 

Þarna skiptist í tvennt, reynsla og framtíðarsýn embættismanna, fortíð og nútíð 

stjórnmálamanna um hvernig stjórnarmyndunarviðræður og skipting málefna milli ráðherra 

gengi sem auðveldast fyrir sig.  

Reynslan varð líka sú að erfitt var fyrir nýja atvinnuvegi að koma sínum sjónarmiðum að, 

varðandi til dæmis lagasetningu og starfsumhverfi, því erfitt var að finna sumum þeirra stað í 

ráðuneytum eins og skiptingin var í fjörutíu ár. Má þar nefna tæknigreinar og 

ferðamannaþjónustu, sem urðu vaxandi atvinnugreinar fyrir og eftir aldamótin 2000. Í 

frumvarpinu sagði á þá leið að nýjum stjórnarmálefnum skyldi finna stað þar sem þau í „eðli 

sínu samkvæmt eiga þar heima“ (Lög nr.73/1969) en ef það var ekki augljóst fékk 

forsætisráðherrann það hlutskipti að skera úr um það.  

Í lögunum var getið um heiti ráðuneyti og fjölda og þeim varð ekki breytt án lagasetningar 

frá Alþingi þar sem umræður gætu farið fram. Í þessu fólst festan og má segja að hún hafi 

tekist því eftir þetta varð ráðuneytum ekki breytt auðveldlega og þær tilraunir sem voru 

                                                      
4 Sjá athugasemdir þeirra í heild í viðauka 
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gerðar til þess næstu áratugi náðu ekki fram að ganga. Ráðuneyti gat aðeins haft einn 

ráðherra en einn ráðherra gat haft fleiri en eitt ráðuneyti undir sinni stjórn.  

Fyrstu árin eftir þetta voru ráðherrar áfram sjö en fjölgaði jafnt og þétt í tíu næsta 

áratuginn. Ráðuneytisstjórum fjölgaði hraðar því þó fjölgun ráðuneyta hafi ekki átt að leiða 

til slíks gerðist það innan árs. (SÍ 132) Flestir ráðherrar voru því yfir tveimur ráðuneytum, til 

að byrja með en urðu flestir tólf. Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti voru lengst af rekin saman 

og Hagstofan hafði ekki sérstakan ráðherra nema skamma hríð haustið 1989 og nánar verður 

rætt síðar.  

 

3.5 Vinnuhópar og nefndir eftir setningu laga nr. 73/1969 

 Stjórnarráðslögin voru sett um mitt ár 1969 en tóku gildi 1. janúar 1970 og áttu að festa 

Stjórnarráðið í sessi. Auk þess vonuðust sumir þingmenn til að stöðva vöxt þess. Um leið og 

lögin tóku gildi voru þó málaflokkar færðir milli ráðuneyta án lagasetningar, einungis með 

reglugerð um Stjórnarráðið, þó annað væri tilgreint í lögum um þessa málaflokka. (Samhent 

stjórnsýsla bls. 24) Þó skapaðist sú hefð að flestar breytingar voru gerðar með lagasetningu 

og þá með atbeina Alþingis, sem batt hendur framkvæmdavaldsins. Það markmið, að festa 

Stjórnarráðið í sessi, virðist því hafa gengið eftir enda var ekki hróflað við lögunum fyrr en 

árið 1986 og segja má að umtalsverðar breytingar verði ekki fyrr en 1990 og aftur 2007. Með 

því að skoða lagabreytingar er þó ekki nema hálf sagan sögð. Oft var lagt af stað með 

breytingar, sem enduðu ekki með lagasetningu. Í þessum kafla skoðum við þessar breytingar 

sem voru í umræðunni á hverjum tíma en í næsta kafla skoðum við lagabreytingar sem 

gerðar voru.  

Það var áratug síðar, 1980 sem fyrst var nefnt í stjórnarsáttmála að breyta skildi 

Stjórnarráðinu og gera það „virkara“ og einfaldara. Þrjú ár liðu og ný ríkisstjórn lagði 

„sérstaka áherslu“ á stjórnkerfið með því að gera það „virkara“ og bæta stjórnarhætti í 

stjórnarsáttmála. Frumvarpið var kynnt undir árslok 1983 en ekki lagt fram fyrr en 1986. Enn 

ný ríkisstjórn hóf kjörtímabil sitt árið 1987 og sú vildi „vinna að umbótum á stjórnkerfi hins 

opinbera til þess að gera það virkara“. (SÍ bls. 147) Það er því óhætt að segja að 

stjórnmálafólki hafi ekki þótt Stjórnarráðið virka sem skyldi, en var þó ekki alveg sammála 

um hvar skóinn kreppti. (SÍ bls. 141-147) 
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Ef einungis eru skoðaðar lagabreytingar mætti ætla að almenn ánægja hafi verið með 

stjórnsýslulögin og þau hafi einmitt gert það sem þeim var ætlað, færa festu í stjórnsýsluna. 

Það var þó ekki alfarið svo. Tvívegis voru skipaðar nefndir til að endurskoða lögin í heild. Sú 

fyrri var skipuð árið 1983, eftir stjórnarmyndun og var nefnd stjórnkerfisnefnd. Frumvarp 

sem samið var sem afrakstur vinnu þeirrar nefndar var lagt fram á þingi 1986. Helstu 

breytingatillögur voru fækkun ráðuneyta og má segja að það hafi verið rauði þráðurinn í 

gegnum tíðina. Í þessu frumvarpi var rætt um fækkun úr þrettán í átta ráðuneyti. Auk þess 

var ætlunin að breyta skipulagi ráðuneyta með því að annars vegar einfalda það og setja á 

skipunartíma embættismanna, sem væri 6 ár í senn en gæti mest verið 12 ár. Það hefði verið 

róttæk breyting þá og jafnvel nú og ekki síður sú tillaga að leggja niður stöður 

ráðuneytisstjóra og setja í þeirra stað aðstoðarmenn ráðherra, sem áttu þá að bera 

starfsheitið ráðherraritari. Þá vildi forsætisráðherra, Steingrímur Hermannsson, hafa eitt 

atvinnuvegaráðuneyti og stofna efnahags- og þróunarráðuneyti, auk fleiri breytinga, en hafði 

ekki erindi sem erfiði. Ekki kom annað útúr þessari vinnu en að Ríkisendurskoðun var færð 

frá fjármálaráðuneyti til Alþingis, til að tryggja sjálfstæði hennar. (Samhent stjórnsýsla bls. 

22,Stjórnarráð Íslandsbls. 147-149) 

Næsta atrenna var gerð skömmu síðar eða 1990. Þá hafði starfað stjórnsýslunefnd frá 

1988. Sömu áherslur voru í því frumvarpi og hinu fyrra, en þó átti ekki að fækka ráðuneytum 

eins mikið, fyrst í 10 svo í 11. Mikil andstaða var við sameiningu sjávarútvegsráðuneytis og 

landbúnaðarráðuneytis. Tillögur varðandi starfsfólk gengu ekki eins langt og áður; aðeins 

ráðuneytisstjóri skyldi ráðinn í sex ár í senn, en ekki lengur hámarkstími. Þá átti líka að auka 

hreyfanleika milli embætta innan stjórnkerfisins, líkt og fyrri ríkisstjórn vildi gera. Aðrar 

breytingar voru kynntar, ekki síst á innra skipulagi ráðuneyta því ekki þótti gæta samræmis 

milli þeirra. Ráðherrar áttu að geta ráðið pólitíska aðstoðarmenn í hvert ráðuneyti ef þeir 

gegndu embætti yfir fleiru en einu ráðuneyti, sem var nokkuð algengt, því alla jafna voru 

ráðherrarnir 10 þó ráðuneytin væru 13 og urðu reyndar 14 þegar umhverfisráðuneyti var 

sett á laggirnar þetta sama ár, 1990. Aðrar breytingar sem lagt var upp með en urðu ekki, 

voru að heimilt yrði að setja ráðherra án ráðuneytis til dæmis vegna náttúruhamfara eða 

annarra brýnna verkefna sem þyrfti að sinna. Þess má geta að kjörtímabilið 1987-1991 voru 

þrjár ríkisstjórnir og róstursamur tími í stjórnmálum svo breytingar á Stjórnarráðinu voru ekki 

mál sem sett voru í forgang. Þetta var eina skiptið sem einn ráðherra var eingöngu með 
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ráðuneytið Hagstofa Íslands5, í hálft ár eða þar til umhverfisráðuneytið var stofnað og sá varð 

umhverfisráðherra. Þetta var leið til að ná honum og nýjum samstarfsflokki inn í ríkisstjórn 

fyrr. Enn átti að gera tilraun að taka Hagstofuna af lista sem ráðuneyti en stofnun 

umhverfisráðuneytis, var eitt af því fáa sem náði í gegn við breytingar á lögunum 1990. 

Sömu stjórnmálaflokkar mynduðu ríkisstjórn 1995-2007 og þá var lítil hreyfing á þessum 

málum enda erfitt að hreyfa við ráðherrum sem fyrir eru eins og sjá mátti kjörtímabilið 2003-

2007 þegar tvívegis urðu innbyrðis breytingar á ráðherrafjölda milli flokkanna. Í kosningum 

2003 tapaði Sjálfstæðisflokkur nokkru fylgi en stjórn hans og Framsóknar hélt velli. Það varð 

að samkomulagi milli formanna stjórnarflokkanna að um mitt kjörtímabil og fengi 

Framsóknarflokkur forsætisráðuneyti en myndi aðeins hafa 5 ráðherra en Sjálfstæðisflokkur 

fengi þá 7 ráðuneyti og ráðherra og var það umhverfisráðuneytið sem skyldi færast milli 

flokka. Það varð mikil barátta innan ráðherrahóps Framsóknar um að halda sínu, 

umhverfisráðherra leit ekki svo á að það yrði sjálfkrafa hún sem færi úr ríkisstjórn, heldur 

gæti orðið uppstokkun á ráðuneytum milli fólks. Það varð þó raunin að hún fór úr 

ríkisstjórninni. Áður en kjörtímabilinu lauk tók þó Sjálfstæðisflokkur aftur við 

forsætisráðuneytinu um mitt ár 20066 og aftur urðu ráðherrar hvors flokks sex talsins og varð 

talsverð hrókering á hver fékk hvaða ráðuneyti þá enda skiptu báðir flokkarnir um formenn 

og aðra í forystu sinni.  

Á árunum 1917 til stofnunar lýðveldisins 1944 voru ráðherrar Íslands alla jafna þrír, en 

mest fimm. Eftir lýðveldisstofnun og fram til setningu fyrstu laga um Stjórnarráðið fjölgaði 

ráðherrum jafnt og þétt úr fjórum í sjö. Í lögunum 1969 voru lögfest 13 ráðuneyti. Ráðherrar 

voru áfram sjö fyrstu fjögur ár eftir gildistöku laganna og fjölgaði svo jafnt og þétt í 10 árið 

1980, með einni undantekningu þegar minnihlutastjórn Benedikts Gröndal starfaði í hálft ár 

1979-1980, enda var einungis einn flokkur í ríkisstjórn en þá voru ráðherrar sex.7 Þeim 

fjölgaði í 12 árið 1999 og voru það til ársins 2010 að sameining ráðuneyta hófst og þeim 

fækkaði úr tólf í átta á kjörtímabilinu 2009-2013 og ráðherrum sömuleiðis. Aðeins í tíð 

minnihlutastjórnarinnar 1. febrúar 2009 – 10. maí 2009 voru ráðherrarnir 10 þar sem tveir 

þeirra gegndu tveimur ráðuneytum.  

Í lögunum frá 1969 eru talin upp þrettán ráðuneyti:  

                                                      
5 http://www.stjornarrad.is/Rikisstjornartal/nr/25  
6 Þegar Halldór Ásgrímsson sagði af sér sem formaður Framsóknarflokksins og forsætisráðherra. 
7 http://www.stjornarrad.is/Rikisstjornartal/nr/19  

http://www.stjornarrad.is/Rikisstjornartal/nr/25
http://www.stjornarrad.is/Rikisstjornartal/nr/19
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4. gr. Stjórnarráð Íslands greinist í ráðuneyti, og skulu þau vera þessi: Forsætisráðuneyti, 
dóms- og kirkjumálaráðuneyti, félagsmálaráðuneyti, fjármálaráðuneyti, Hagstofa Íslands, 
heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneyti, iðnaðarráðuneyti, landbúnaðarráðuneyti, 
menntamálaráðuneyti, samgönguráðuneyti, sjávarútvegsráðuneyti, utanríkisráðuneyti og 
viðskiptaráðuneyti. 8  

1990 bættist svo umhverfisráðuneyti við og það var ekki fyrr en 2007 að farið var að 

hreyfa við ráðuneytaskipan þegar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti eru sameinuð í 

eitt, með þessu nafni. Á sama tíma urðu ráðherrar iðnaðar og viðskipta tveir, en ráðuneytin 

höfðu ekki verið sameinuð formlega þrátt fyrir að  

...iðnaðarráðuneyti og viðskiptaráðuneyti [væru] rekin með sameiginlegu starfsliði og í 

sama húsnæði samkvæmt bréfi forsætisráðherra, dags. 2. júní 1992, í samræmi við heimild í 

10. gr. laga nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands til 24. maí 2007. Einn ráðherra fór með bæði 

ráðuneytin frá 28. sept. 1988 til 24. maí 2007.9  

Ráðuneytin voru því þrettán og síðar fjórtán frá 1970-2011 en ráðherrar voru fyrst um 

sinn sjö og lengst af voru þeir tólf á þessum tíma. Hagstofan var alla jafna undir 

forsætisráðherra og iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti voru rekin saman í nærri tvo áratugi. Það 

var síðan misjafnt hvaða önnur ráðuneyti deildu sama ráðherra. Sem dæmi má nefna að 

sami ráðherra gegndi um tíma landbúnaðar- og umhverfisráðuneytum (Guðmundur 

Bjarnason), dóms- og kirkjumála og sjávarútvegsráðuneytum (Þorsteinn Pálsson), iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneyti og heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti (Sighvatur Björgvinsson) sem 

voru þó lagalega þrjú ráðuneyti.  

Davíð Oddson varð forsætisráðherra 1991, kom beint úr borgarstjórn og hafði ekki starfað 

á þingi. Það kemur því ekki á óvart að fyrsta ríkisstjórn hans hafi ekki sett breytingar á 

Stjórnarráðinu á oddinn. Þó voru boðaðar nokkrar breytingar, svo sem að sameina 

iðnaðarráðuneyti og viðskiptaráðuneyti. Nokkur frumvörp voru lögð fyrir Alþingi en voru 

aldrei útrædd. Þó varð þetta raunin, því ráðuneytin voru rekin saman með einum 

ráðuneytisstjóra frá miðju ári 1992 í samræmi við 10. gr. Stjórnarráðslaganna.  

Ýmis önnur löggjöf var þó sett á þessum áratug sem viðkom stjórnsýslunni, stjórnsýslulög 

1993, upplýsingalög og ný lög um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna 1996, eftir að ný 

ríkisstjórn tók við 1995 en skipt var um samstarfsflokk. Á þessum tíma var nýskipan í 

ríkissrekstri að ryðja sér til rúms á Íslandi. Þriðja ríkisstjórn Davíðs og önnur með 

                                                      
8 http://www.althingi.is/lagas/127b/1969073.html  
9 http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/raduneyti/sogulegt-yfirlit/ sótt 22. júlí 2013 

http://www.althingi.is/lagas/127b/1969073.html
http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/raduneyti/sogulegt-yfirlit/
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Framsóknarflokknum boðaði endurskoðun laga um Stjórnarráðið í stefnuyfirlýsingu sinni árið 

1999. Ekkert varð þó af því en unnar voru skýrslur um hvar skóinn kreppi helst.  

Tilraunir þær til breytinga sem raktar hafa verið sýna ágætlega áhrif þess að hafa skipulag 

Stjórnarráðsins bundið í lög í eins ríkum mæli og nú er. Jafnvel þótt pólitískur vilji ríkisstjórna 

stæði til að breyta skipulagi Stjórnarráðsins, m.a. með fækkun ráðuneyta, tókst það ekki. Sú 

festa sem leiddi af lögbundnu skipulagi dró þannig úr möguleikum ríkisstjórna til að laga 

skipulagið að breyttum áherslum. (Samhent stjórnsýsla bls. 22) 

Af þessu má sjá að stjórnmálafólki hefur ekki þótt Stjórnarráðið virka sem skyldi, vildi auka 

sveigjanleika þess og hreyfanleika stjórnenda. Ágæti þess að hafa sér ráðuneyti fyrir hverja 

atvinnugrein eða sameinað virðist hafa verið umdeilt alla tíð. Hins vegar má sjá að þrátt fyrir 

sömu leiðarstefin í gegnum endurskoðun laganna, nefndir og frumvörp, var ekki hlaupið að 

því fyrir ríkisstjórnir að breyta lögum um Stjórnarráð Íslands svo neinu næmi. Meira að segja 

mál eins og að hætta að flokka Hagstofu Íslands sem ráðuneyti, náðist ekki í gegn fyrr en árið 

2007 þó það virðist hafa verið ríkur vilji til þess alla tíð og staða annarra sérstakra stofnana 

sem nefndar voru í lögunum breyttist á tímabilinu. 

 

3.6 Breytingar á Stjórnarráðslögunum 1969-2008  

Í síðasta kafla var rætt um ýmsar breytingar sem fyrirhugaðar voru á Stjórnarráðinu og lögum 

um þau, sem rædd voru í nefndum og voru jafnvel lögð fram sem lagafrumvörp en voru ekki 

samþykkt. Í þessum kafla ræðum við um þær lagabreytingar sem gerðar voru á Alþingi á 

þessum tíma.  

 Stjórnarráðslögin frá 1969 þrengdu valdheimild skv. 15. gr. stjórnarskrárinnar, þar sem 

Alþingi tók yfir vald á fjölda og heita ráðuneyta og sjaldan var farið í að hrófla við þeirri 

skipan og taka umræðuna á Alþingi. Megin markmið upphaflegu laganna um Stjórnarráð 

Íslands frá árinu 1969 var að breytingar á því færu einungis fram með umræðum á Alþingi, 

en væru ekki einhliða gerðar af framkvæmdavaldinu. Það virðist hafa gengið eftir því ekki var 

hróflað við lögunum fyrr en árið 1986 og þá var það ekki vegna breytingu á ráðuneytum 

heldur var einungis verið að færa Ríkisendurskoðun sem stofnun frá fjármálaráðuneyti til 

Alþingis og þar með taka hana útúr 6. gr. laganna. Breytingin var hvorki á inntaki eða 

umgjörð.  
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Árið 1990 var næsta lagabreyting þegar umhverfisráðuneytið var sett á laggirnar og nafni 

þess bætt við 4 gr. laganna. Þar með voru ráðuneytin orðin 14 talsins. Slíkt ráðuneyti hafði 

þó verið í undirbúningi frá árinu 1978, svo það tók tíma sinn að ná því alla leið í gegnum 

þingið.10 Á þessum tíma vantaði ráðherrastól fyrir nýjan aðila sem gekk inn í 

ríkisstjórnarsamstarf og má segja að tilurð ráðuneytisins hafi tengst því. Skömmu síðar, árið 

1991 var 6. gr. felld út þegar Fjárlaga- og hagsýslustofnun var felld inn í fjármálaráðuneytið.  

Árið 1997 var breytt þeim lagagreinum sem snúa að innra skipulagi ráðuneyta. Bætt var 

við að innan ráðuneyta skyldu starfa skrifstofur og þeim stýrt af skrifstofustjórum. Áður var 

einungis einn skrifstofustjóri í hverju ráðuneyti og var sá staðgengill ráðuneytisstjóra, aðrir 

voru deildarstjórar, en nú gátu verið nokkrar skrifstofur innan hvers ráðuneytis. Við 12. gr. 

laganna bættist nýr málsliður: „Heimilt er þó ráðherra að ráða starfsmenn í ráðuneyti undir 

öðrum starfsheitum“. Stærsta breytingin var þó sú að framvegis voru ráðuneytisstjórar og 

skrifstofustjórar skipaðir til fimm ára í senn, af ráðherra. Aðrir starfsmenn ráðuneytis voru 

(og eru) ráðnir ótímabundið með venjubundnum þriggja mánaða uppsagnarfresti. Segja má 

að hér hafi verið brugðist við aðstæðum sem þegar voru í verki, það er að starfsheiti 

sérfræðinga innan Stjórnarráðsins hafi verið orðin fleiri en „deildarstjóri“. Um leið varð 

breyting á skipun ráðuneytisstjóra sem er í fimm ár í senn. 

Árið 1999 var bætt við 9. gr. svohljóðandi: „Ráðherra kveður á um aðsetur stofnunar sem 

undir hann heyrir, nema á annan veg sé mælt í lögum.“ og um leið var ákveðið að nokkrar 

stofnanir ríkisins skyldu flytjast út á land. Þessi grein hefur reynst umdeild og var tekin út 

síðar þegar ný lög um Stjórnarráðið voru samin og samþykkt árið 2011 en bætt við aftur árið 

2015 af næstu ríkisstjórn. 

Það var ekki fyrr en árið 2007 sem Hagstofa Íslands féll út í upptalningu ráðuneyta. Þá 

voru sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti sameinuð og tryggingamál færð frá heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneyti yfir til félagsmálaráðuneytis sem nefndist við það félags- og 

tryggingamálaráðuneyti. Einnig bættist við þessa grein nýr málsliður: „Þó er heimilt að 

sameina ráðuneyti með úrskurði forseta Íslands.“ og má ætla að þáverandi ríkisstjórn hafi 

haft slíkt í hyggju, þar sem þetta var gert stuttu eftir myndun hennar, eða í það minnasta 

verið að búa í haginn fyrir framtíðina. Aðeins var minnst á slíkt í stjórnarsáttmálanum, 

aðallega að verkaskipting ráðuneyta yrði endurskipulögð og að unnið yrði að einföldun og 

                                                      
10 https://www.umhverfisraduneyti.is/raduneyti/um-raduneytid/saga-raduneytisins/  

https://www.umhverfisraduneyti.is/raduneyti/um-raduneytid/saga-raduneytisins/


  

34 

nútímavæðingu stjórnsýslunnar. Í því sambandi var minnst á að nýta upplýsingatækni betur 

en þá var gert og er það fyrst hér sem tækniframfarir eru nefndar í þessu sambandi. 

 

3.7 Samantekt 

 Stjórnarráð Íslands hóf starfsemi sína 1. febrúar 1904, með 13 embættismenn, í húsi því sem 

það hýsir enn, við Lækjargötu í Reykjavík. Þar hefur þó eingöngu verið forsætisráðuneytið 

síðustu áratugi, en þar fundar ríkisstjórn Íslands og því er það oftast nefnt Stjórnarráðshúsið. 

Húsið var áður fangelsi og verður það að teljast nokkuð sérstakt að betrunarhúsi sé breytt í 

aðsetur æðstu stofnunar lands. 

Frá því Stjórnarráðið tók til starfa 1904 hefur ekki einungis það byggst upp, stækkað og 

þroskast heldur Reykjavík og allt landið. Starfsemin fór öll fram í sama húsnæði þar til árið 

1939 að fjármálaráðuneytið fluttist í Arnarhvol sem hýsti nokkrar ríkisstofnanir á þeim tíma. 

Nýtt ráðuneyti viðskipta var þar frá upphafi en til þess var stofnað 1939 og þangað fluttu 

atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið 1943. Um það leyti var fyrsta nefndin skipuð til að 

undirbúa byggingu Stjórnarráðshúss. Lengst af voru hugmyndir um að byggja það handan 

Bankastrætisins, á Bernhöftstorfunni. Skriður komst á málið nokkrum sinnum og fyrirhugað 

var að rífa húsin þar, síðar að flytja þau á Árbæjarsafn en þessar fyrirætlanir runnu út í 

sandinn endanlega þegar húsin sem þar standa voru friðlýst 1979, eftir nokkur átök í 

ríkisstjórn, hjá Reykjavíkurborg og í samfélaginu. Þá hafði enda lítið gerst í málunum í nærri 

fjóra áratugi. Næstu áratugi voru uppi ýmsar hugmyndir og haldin samkeppni um 

uppbyggingu á svokölluðum Stjórnarráðsreit árið 2003, sem var í kringum Arnarhvol, en enn 

hefur ekkert hús verið byggt sérstaklega fyrir nokkuð ráðuneyti eða Stjórnarráðið í heild. Við 

komum aftur að því í kafla 4.1.6, hvaða áhrif það hafði og hefur enn á starfsemi Stjórnarráðs 

Íslands. Þegar Stjórnarráðslögin voru sett 1969 höfðu verið uppi áform um byggingu fyrir 

Stjórnarráðið í heild um all nokkurt skeið og ef til vill var það sú framtíðarsýn sem 

ráðuneytisstjórarnir höfðu og vildu, fremur en að ráðuneytin yrðu smáar einingar, jafnvel á 

víð og dreif um borgina. 

Íslensk stjórnsýsla þótti losaraleg á þriðja aldarfjórðungi tuttugustu aldar. Ráðherrar völdu 

sér málaflokka þvert á ráðuneyti og þótti það leiða til óskilvirkni og ógagnsæis, gagnvart 

bæði starfsfólki, almenningi og jafnvel Alþingi. Ráðist var í að forma ráðuneyti og 
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Stjórnarráðið með lögum, sem ekki áttu sinn líka í nágrannalöndunum. Ráðuneytum var 

fjölgað, til að auðvelda stjórnarmyndun eftir kosningar og voru flestir ráðherrar með tvö 

ráðuneyti, þar til ráðherrum fjölgaði. Þessi lögbinding, að ráðuneyti mátti hvorki af leggja né 

nýtt stofna nema með lögum frá Alþingi varð til þess að litlar breytingar voru gerðar á 

ráðuneytum í tæpa fjóra áratugi, utan að stofnað var umhverfisráðuneyti. Var þetta mjög á 

kostnað sveigjanleika og möguleika framkvæmdavaldsins til að ná fram breytingum og sínum 

stefnumálum. Ráðuneytin eru mörg og flest hver fámenn og eru auk þess dreifð um alla 

höfuðborgina. Sama tveggja flokka ríkisstjórn var við völd í 12 ár, 1995-2007 með 12 

ráðherra. Þá var líklega ekki ríkur vilji að fækka ráðuneytum, öll héldu fast um sitt, eins og sjá 

mátti þegar ráðherrastólar riðluðust milli stjórnarflokka tvisvar sinnum kjörtímabilið 2003-

2007. Þegar ný ríkisstjórn tók við eftir kosningar vorið 2007 var skipt út öðrum 

stjórnarflokknum og sameiningar ráðuneyta hófust. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 

urðu eitt ráðuneyti með þessu nafni.  

 

3.8 Samfélagið fyrir hrun  

Vorið 2007 voru þingkosningar og við tók ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Þó 

Sjálfstæðisflokkur hefði verið við völd óslitið frá árinu 1991 var kominn annar 

forsætisráðherra úr þeirra röðum. Hann var reyndar forsætisráðherra síðustu misseri 

stjórnarinnar á undan en þetta voru hans fyrstu kosningar sem leiðtoga flokksins. Það var 

nýtt fólk í forystu og það byrjaði á að breyta lögum um Stjórnarráð Íslands frá 1969, sameina 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið og tók út Hagstofu Íslands sem ráðuneyti sem þar 

með var orðin ríkisstofnun. Þetta var önnur breytingin á 4. gr. Stjórnarráðslaganna frá 1969, 

árið 1990 hafði umhverfisráðuneyti verið bætt þar við. Þó ekki hafi verið áform um frekari 

breytingar á Stjórnarráðinu í stjórnarsáttmála má segja að við þetta verði þáttaskil um 

viðhorf til laganna og Stjórnarráðsins. Lengi höfðu verið í farvatninu breytingar en engin 

náðist í gegn, það reyndist þrautin þyngri að koma þeim alla leið í gegnum umræður á þingi. 

Þingið starfaði lengi í tveimur deildum, efri og neðri deild til ársins 1991 en í einni deild eftir 

það og ferlið sem lagafrumvarp þarf að fara í þinginu, styttist. Árið 2007 verður breyting í 

stjórnmálastraumi sem kemur hreyfingu á málefni Stjórnarráðsins. 

Ekki verður séð af umræðum á þinginu 1969 að þau hafi átt að standa óbreytt, heldur hafi 

þeim verið ætlað að beina umræðu um stofnun nýrra ráðuneyta til Alþingis, svo um það yrði 
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rætt og slíkt væri ekki eingöngu á hendi framkvæmdavaldsins. Þrátt fyrir ýmsar tilraunir til 

breytinga, sem ekki kláruðust, virðist framkvæmdavaldið ekki hafa slík tök á Alþingi sem 

stundum er haldið fram í almennri stjórnmálaumræðu. 

Vorið 2007 þegar ný ríkisstjórn tók við virtist vera efnahagslegur uppgangur á Íslandi sem 

aldrei fyrr, virkjunarframkvæmdum á Kárahnjúkum var að ljúka og álver að hefja starfsemi á 

Reyðarfirði. Þar með voru álverin orðin þrjú hérlendis og voru farin að vikta meira í 

þjóðarframleiðslu og útflutningi en áður. Á sama tíma var dregið úr veiðum á þorski, helstu 

útflutningsvöru Íslendinga, en aukinn útflutningur áls átti að draga úr áhrifum þess í 

þjóðarbúskapnum. Ýmis verkefni og auknir menntunarmöguleikar áttu að koma í staðinn á 

landsbyggðinni til að koma í veg fyrir atvinnuleysi þar. Sveitarfélög, sérstaklega á 

höfuðborgarsvæðinu kepptust við að selja lóðir fyrir verslun, þjónustu og einbýlishús og 

byggt var sem aldrei fyrr. Við slíkar aðstæður er ekki fýsilegt að ráðast í miklar 

skipulagsbreytingar, þær njóta ekki stuðnings samkvæmt Kingdon. Á meðan allt virðist á 

uppleið, hlýtur skipulagið að virka, í huga almennings og alls samfélagsins.  

Blikur voru á lofti í ársbyrjun 2008, fjármálakerfið átti erfitt með endurfjármögnun, vextir 

voru í hæstu í hæðum sem olli vítahring vaxtamunaviðskipta. Byggingariðnaðurinn hrundi 

fyrst, þar byrjaði atvinnuleysi og iðnaðarmenn hófu að flytja til Noregs. Um haustið varð 

algert hrun, fyrst efnahagslegt og svo pólitískt, því verkefnin framundan voru allt önnur en 

ríkisstjórnin hafði lagt upp með 18 mánuðum fyrr. Vissulega reyndi hún að takast á við þau 

en almenningur hafnaði henni. 

Sú staða kom upp að formenn stjórnarflokkanna glímdu við erfið veikindi og skipt var um 

forystu í þeim báðum á sama tíma og uppúr sauð í þjóðfélaginu. Minnihlutastjórn tók við, 

annar stjórnarflokkurinn, Samfylking hélt áfram, enda hafði hún aðeins verið tæp tvö ár í 

ríkisstjórn, en hinn stjórnarflokkurinn hafði verið það í 17 ár samfleytt. Það voru því snögg 

umskipti samfélags þar sem fólki var talin trú um að hér ríkti ómæld velmegun fólks og 

skuldir ríkissjóðs litlar yfir í raunveruleikann þar sem fjöldi fólks missti vinnu, sparnað, eignir 

og Íslenska ríkið stóði á barmi gjaldþrots. Það er við þessar aðstæður sem hafist var handa 

við breytingar.  
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4. Þrír straumar 

Samkvæmt kenningum Kingdon sem hér eru til umfjöllunar, eru það þrír straumar spurninga, 

svara og stjórnmála sem lifa nokkuð sjálfstæðu lífi en við sérstök skilyrði opnast glugginn þar 

sem þeir mætast sem verður til þess að mál komast á dagskrá og kannski alla leið í 

stefnuframkvæmd. Það getur þurft nokkra þrautseigju að halda áfram með mál sem kemst á 

dagskrá, til dæmis í stjórnarsáttmála, þar til stefnugerð er lokið með lögum frá Alþingi, því 

oft hefur áhugi á málefninu þá dalað í bili. Það höfum við séð gegnum gangandi varðandi 

málefni Stjórnarráðsins. Nokkur lagafrumvörp hafa verið lögð fram, enn fleiri unnin, en fæst 

náð alla leið í að verða að lagasetningu. Það að mál sé sett á dagskrá til dæmis í 

stjórnarsáttmála er ekki endilega ávísun á að því ljúki. Málefni Stjórnarráðsins eru fyrst og 

fremst málefni stjórnmálanna, einhverra hagsmunahópa en ekki almennings, því þau fjalla 

um umgjörð framkvæmdavaldsins með skiptingu ráðuneyta. Almenningur finnur hins vegar 

ef umgjörðin er ekki heppileg því þá geta málaflokkar verið utanveltu, eins og var með ýmis 

félags- og heilbrigðismál, sem erfitt virtist að samtvinna. 

Sýn á kosti og galla á Stjórnarráðsinu fer eftir því hver á í hlut. Þingmenn í stjórn og 

stjórnarandstöðu hafa mismunandi sýn og embættismenn enn aðra, eins og komið hefur 

fram í tengslum við setningu laga um Stjórnarráð Íslands 1969. Hér verður rætt um 

straumana þrjá hvern fyrir sig og málefnin sem þar gerjast. 

 

4.1 Spurningastraumur 

Alla jafna hefur í fyrri fræðigreinum þessi straumur (e. problem stream) verið þýddur sem 

vandamálastraumur. Höfundur þessarar ritgerðar vill kalla hann spurningastraum, því við 

leitumst við að spyrja spurninga og fá svör við þeim til að leita lausna. Helst ætti það að 

gerast áður en vandamálin hrannast upp, þó það sé ekki alltaf raunin. Stefnubreytingar verða 

oft í kjölfar sveiflu eftir kosningar, frá vinstri til hægri eða öfugt og tamt er að flokka 

stjórnmálaöfl eftir slíkum kvarða, þó slíkt virðist á undanhaldi þessi misserin. Það þarf ekki 

alltaf að vera vandi fyrir hendi sem þarf að leysa, heldur geta mismunandi áherslur og sýn á 

málefni hrint af stað stefnubreytingum. Vissulega má færa fyrir því rök að meiriháttar 

stefnubreytingar verði almennt ekki fyrr en vandi blasir við, en stundum dugar slíkt ekki til, 

heldur verða að vera til lausnir á vandanum, svör við spurningunum til að ráðist verði í 
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breytingar. Víða í samfélaginu er fólk að leitast við að gera betur, í sínu nærumhverfi og er 

því sífellt að spyrja spurninga og leita svara. Hagræðing og sparnaður eru algengar ástæður 

breytinga, en breyttar kröfur, aukin þekking og aðrar faglegar ástæður geta einnig legið þar 

að baki.  

Spurningar sem þurfti að spyrja og leita svara við varðandi stöðu Stjórnarráðs Íslands voru 

nokkrar og mismunandi, ekki síst eftir því frá hvaða sjónarhóli var litið. Vandinn og lausnir 

voru ekki þær sömu fyrir starfsfólk annars vegar og stjórnmálamenn hins vegar. 

Stjórnmálamenn hafa stundum mismunandi afstöðu eftir því hvort þeir eru í stjórn eða 

stjórnarandstöðu, þeir sem vilja veg Alþingis sem mestan og hinir sem vilja ná að hrinda í 

framkvæmd verkefnum sínum á meðan valdið er þeirra. 

Hér á eftir verða reifuð nokkur af þeim atriðum sem nefnd hafa verið í skýrslum og 

viðtölum. Sum eiga jafnvel rætur lengra aftur en við setningu Stjórnarráðslaganna fyrri 1969: 

 Múrar milli ráðuneyta, skortur á tengslum og samstarfi 

  Stjórnarráðið sem nútímavinnustaður; starfsþróun, teymisvinna, símenntun 

 Ráðuneyti sem eftirlitsaðili, fjöldi ríkisstofnana 

 Flóknara samfélag: málefni sem þurfa fjölþætta úrlausn 

  Stjórnarráðið sem ein heild 

 Húsnæði og starfsmannafjöldi 

 Ítök hagsmunaaðila 

Viðmælendur mínir, sem voru ýmist þingmenn, virkir þátttakendur í flokksstarfi eða 

starfsmenn Stjórnarráðsins voru á einu máli um nauðsyn á breytingum á Stjórnarráði Íslands. 

Allar götur frá 1969 hefur fjöldi ráðuneyta verið umdeildur, því flest voru þau fámenn. 

Fækkun ráðuneyta til að gera þau að stærri einingum og öflugri, var talin nauðsyn, enda var 

fjölgun starfsfólks ekki í inni myndinni, sérstaklega ekki eftir hrun. Vilji stjórnmálafólks sést 

líka á því hve margir stjórnarsáttmálar í gegnum tíðina nefna breytingar á Stjórnarráðinu, þó 

minna kæmist í framkvæmd en boðað var. Hér verður rætt betur um þessi atriði hvert fyrir 

sig. Þetta er þó ekki tæmandi listi um hverjir voru ágallar Stjórnarráðs Íslands vorið 2009.  

4.1.1 Múrar milli ráðuneyta 

Bæði stjórnmálamenn og þjónustuþegar ráðuneyta munu hafa upplifað múra milli þeirra. 

Gat þetta leitt til þess að málaflokkar áttu hvergi heima, óljós skil voru um sum mál milli 
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ráðuneyta. Helst eru hér nefnd félagsmála- og heilbrigðismálaráðuneyti en einnig 

atvinnumál, sem voru í mörgum ráðuneytum.  

Á þetta reyndi á ýmsa lund, til dæmis voru félagsleg málefni aldraðra í 

félagsmálaráðuneyti en hjúkrunarheimili í heilbrigðisráðuneyti en í raun er best að slíkt sé 

samtvinnað. Annað dæmi eru málefni fatlaðra sem voru hjá félagsmálaráðuneyti en sumir 

fatlaðir eru líka langveikir og þá skaraðist slíkt við heilbrigðisráðuneyti og lítið um 

heildarlausnir fyrir fólk. Þegar undirbúningur um flutning málefna fatlaðra til sveitarfélaga 

stóð sem hæst, voru ráðuneytin tvö ekki alltaf samstíga í þeirri vinnu. Nokkrir viðmælendur 

mínir nefndu þetta verkefni sem dæmi um þörfina á að sameina þessi ráðuneyti. Slíkir múrar 

eiga auðveldara með að myndast þar sem samskipti eru takmörkuð og valdmörk óskýr, það 

er hvar nýir málaflokkar eigi heima. Einnig voru þessi ráðuneyti í sitt hvorum borgarhlutanum 

lengi vel og starfsfólk því ekki að hittast eða tengjast við óformleg tilefni, en slíkt er talið liðka 

fyrir formlegum samskiptum. 

Í skýrslunni Samhent stjórnsýsla kemur fram að samstarf þvert á ráðuneyti væri háð 

ýmsum annmörkum. Þar er í senn nefnt að ýmsar upplýsingar sem fara milli ráðuneyta varða 

þá við upplýsingalög og því geti ekki ríkt trúnaður um þau lengur, sem hamlar samstarfi. 

Einnig að sjálfstæði hvers ráðherra er það mikið að starfsmenn vita ekki hvað þeir mega 

upplýsa mikið um málefni utan eigin ráðuneytis. (Samhent stjórnsýsla, bls. 83 og 85) 

4.1.2 Stjórnarráðið sem nútímavinnustaður 

Embættismenn í gegnum tíðina virðast hafa verið á þeirri skoðun að Stjórnarráðið ætti að 

efla. Þetta kemur fram í erindi þeirra vegna lagafrumvarpsins 1969 eins og áður er getið, þar 

sem þeir vildu meiri „dynamik“ í starfið og meiri fagmennsku. (Stjórnarráð Íslands bls. 115) 

Að hægt væri að líta uppúr daglegri afgreiðslu og kanna ólíkar leiðir til að leysa mál og geta 

lagt slíkt upp í hendur ráðherra til ákvörðunar.  

Þetta viðhorf sést einnig í viðtölum sem tekin voru við ýmsa starfsmenn Stjórnsýslunnar 

2010 og birtast í skýrslunni Samhent stjórnsýsla. Þar kemur fram að starfsfólki finnst 

úrskurðarmál ýmis konar tímafrek og fáir hafa það hlutverk að líta framávið. Einnig má þar 

sjá að starfsaldur annarra en stjórnenda er alla jafna styttri en 5 ár, sem gefur til kynna að 

starfsfólk staldrri ekki lengi við og það er heldur ekki að færa sig milli ráðuneyta. Þetta veldur 

miklum spekileka. Hagsmunaaðilar geta í slíkum aðstæðum verið ráðandi afl í stefnumótun 

og úrvinnslu mála innan ráðuneyta.  
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Eitt af mörgum verkefnum nefndar um um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands var 

að koma með tillögur um sveigjanleika og nýtingu mannauðs Stjórnarráðsins. (Samhent, bls. 

9). Það kom einnig skýrt fram hjá viðmælendum að litlar einingar geta ekki sinnt þeim 

þáttum sem tíðkast á nútímavinnustöðum svo sem að sinna starfsþróun og símenntun, 

teymisvinna er takmörkuð og erfitt um vik ef fjarvera vegna langtímaveikinda eða orlofs 

kemur upp. 

Í skýrslu nefndarinnar, Samhent stjórnsýsla er tafla sem sýnir fjölda starfsfólks í hverju 

ráðuneyti árið 2010, skipt eftir kynjum. (Samhent, bls. 12) Þar sést að í fimm ráðuneytum af 

tólf starfa færri en 35 og að stærstu einingarnar hafa 90-95 manns. Það voru mennta- og 

menningarmálaráðuneyti annars vegar og utanríkisráðuneyti hins vegar. Þetta voru þau 

ráðuneyti sem breytingar snertu hvað minnst á kjörtímabilinu, þó einhverjir málaflokkar 

hefðu verið færðir til eða frá, svo sem þau menningarmál sem voru í forsætisráðuneytinu. 

Samtals störfuðu innan við sexhundruð manns í Stjórnarráðinu 2010. 

 

Tafla 1 Skipting starfsmanna milli ráðuneyta og kynja hjá Stjórnarráði Íslands 2010 

Það segir sig sjálft að svo misstórar skipulagsheildir búa ekki yfir sömu möguleikum að búa 

starfsfólki sínu fjölbreytt vinnuumhverfi, þar sem símenntun, starfsþróun og jafnréttismálum 

er sinnt, líkt og krafa er um í dag. Ýmist er um formlegar kröfur að ræða, svo sem í 

jafnréttislögum, og óformlegar í takt við þróun á vinnustöðum undanfarna áratugi.  

Athygli vekur að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti sem sameinað var árið 2007 hafði 

aðeins 44 starfsmenn, svo fyrir sameiningu hafa þetta verið mjög litlar skipulagsheildir. Þá er 
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áhugavert að til að styrkja efnahagsmálin sem áður var skipt á milli forsætisráðuneytis og 

fjármálaráðuneytis, var þeim bætt við viðskiptamálin og stofnað efnahags- og 

viðskiptaráðuneyti árið 2009. Það var gert í kjölfar skýrslu finnska 

bankaeftirlitssérfræðingsins Kaarlo Jännäri í mars 2009, þar sem hann lagði til meiri 

samvinnu eða jafnvel samruna Seðlabanka og Fjármálaeftirlits, sem höfðu verið hvort undir 

sínu ráðuneyti fyrir hrun og ekki starfað mikið saman, svo að hvergi var heildarsýn yfir 

fjármálakerfið og bankageirann. Hið nýja ráðuneyti var þó ekki mannmargt árið 2010 og var 

sameinað fjármálaráðuneyti áður en kjörtímabilið var úti. Fram kom hjá einum viðmælanda 

að annað hvort hefði þurft að styrkja það til muna eða fara þessa leið, að sameina það 

fjármálaráðuneytinu. Að fara að styrkja það til muna með mannaráðningum hefði verið þvert 

á þá stefnu sem uppi var á þessum tíma að stækka ráðuneytin með sameiningum og 

hagræða. Við stofnun hins nýja ráðuneytis hafði hluti þess komið frá fjármálaráðuneyti sem 

varð veikara fyrir vikið og því þótti fara best á því að sameina þessi mál, enda ekki óeðlilegt 

að fjármálaráðuneytið sé eitt stærsta ráðuneytið.  

4.1.3 Ráðuneyti sem eftirlitsaðili, fjöldi ríkisstofnana 

Íslensk stjórnsýsla hefur einkennst af fjölda stofnana, flestra smárra. Ríkisstofnanir voru 

stofnaðar utan um afmörkuð verkefni og í samræmi við þá ráðuneytisskipan sem hér var 

bundin í lög. Það torveldaði samvinnu líkra stofnana, sem voru hver undir sínu ráðuneyti.  

Árið 2010 voru ríkisstofnanir um 200 talsins með um 21.000 starfsmenn. Tvær stofnanir 

höfðu þá einn starfsmann og átta höfðu innan við fimm starfsmenn. Tvær fjölmennustu 

stofnanirnar voru annars vegar Háskóli Íslands með um 1.600 starfsmenn og Landspítali með 

um 4.600 starfsmenn. Starfsmenn ráðuneyta voru á sama tíma 593 eða innan við 3% af 

starfsmönnum ríkisins. Fjöldi stofnana undir hverju ráðuneyti var mismikill. Fæstar voru þær 

hjá utanríkisráðuneyti, tvær, en flestar hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti en þar undir 

teljast framhaldsskólar landsins auk margra safna. Þó heilbrigðismálaráðuneyti og félags- og 

tryggingamálaráðuneyti hafi verið með miðlungs fjölda stofnana voru þar fjárfrekustu 

málaflokkarnir, auk menntamála. (Samhent stjórnsýsla bls. 49) 

Auk þess að hafa samstarf og eftirlit með undirstofnunum er ráðuneytum ætlað að sinna 

stefnumótun og semja lagafrumvörp. Eftirlitið er bæði að stofnanir framkvæmi þá stefnu 

sem löggjafarvaldið hefur sett og að hafa eftirlit með fjárhagsáætlunum þeirra. (Samhent 

stjórnsýsla bls. 47) Sjálfstæðar úrskurðarnefndir starfa á sumum málasviðum og hægt er að 
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kæra slíka úrskurði til viðkomandi ráðuneyta, sem annað hvort staðfesta eða fella þá úr gildi. 

(Samhent stjórnsýsla bls. 49) 

Það gefur auga leið að tímafrekara er semja fjárhagsáætlanir fyrir margar litlar stofnanir 

fremur en færri og stærri, sem hafa fremur burði til þess að sinna slíkri vinnu sjálfar. Einnig 

má ætla að tímafrekara sé að sinna eftirliti með mörgum stofnunum en fáum. Það myndi því 

létta undir með starfsfólki Stjórnarráðsins að fækka stofnunum. Stjórnvöld sáu fram á að 

sameining ráðuneyta væri lykill að því að sameina stofnanir sem hefðu líku hlutverki að 

gegna, en heyrðu undir sitthvert ráðuneyti. Kom þetta meðal annars fram í umsögn um 

frumvarp til laga um breytingar á ráðuneytum árið 2010. 

Unnið er að endurskipulagningu á stofnanakerfi ríkisins á grundvelli 

framtíðarsýnar um skilvirkan og þjónustumiðaðan ríkisrekstur. Ríkisstofnanir hér á 

landi er um 200 talsins, margar sinna svipuðum verkefnum og ljóst er að ná má 

fram verulegri langtímahagræðingu í rekstri með því að sameina stofnanir og 

endurskoða verkaskiptingu milli þeirra. Sameining ráðuneyta og stofnana 

auðveldar samþættingu ýmissar þjónustu og kemur í veg fyrir óskýra 

verkaskiptingu og tvíverknað. Forsendur sumra þeirra breytinga eru sameiningar 

ráðuneyta sem kveðið er á um í þessu frumvarpi.  

 Einnig kom fram í viðtölum við viðmælendur sú hugsun að ef farið væri í breytingar og 

sparnað í efsta lagi stjórnsýslunnar gæfi það skýr skilaboð í neðri lög hennar hvert stefna 

skyldi, samkvæmt viðmælendum mínum. Samkvæmt svari fjármála- og efnahagsráðherra við 

fyrirspurn á Alþingi í maí 2016 voru stofnanir þá um 175 og hafði þeim því fækkað nokkuð frá 

2010. Í svari þessu kemur fram að stofnanir hafi verið 209 árið 2010, en 197 samkvæmt 

skýrslunni Samhent stjórnsýsla og ber þessum tölum ekki saman. Draga má þó þá ályktun að 

talsverðar sameiningar hafi átt sér stað á fimm árum.11  

Rannsóknaskýrsla Alþingis skrifaði einnig um smæð sumra ráðuneyta. Í skýrslu RNA segir 

að tilhneiging hafi verið, sérstaklega á sviði fjármálamarkaðarins „að fela sjálfstæðum 

ríkisstofnunum þau meginhlutverk og heimildir, þ.á.m. á sviði eftirlits, sem ríkisvaldið fer 

með. ... Þetta haggar hins vegar ekki skyldum ráðherra og ráðuneytis hans til að hafa eftirlit 

með og flygjast með þróun á málefnasviði sínu, sem hin sjálfstæða stofnun starfar á, og 

                                                      
11 http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1288.pdf  

http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1288.pdf
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bregðast við, eftir atvikum með framlagningu lagafrumvarpa, þegar ástæða er til.“ (RNA 7, 

bls. 279) 

Síðar segir í skýrslunni, að óvissa hafi ríkt um hvort ákvæði 9. gr. laga nr. 73/1969 þar sem 

segir að ráðuneyti hafi eftirlit með starfrækslu stofnana, sem undir það ber, taki til 

sjálfstæðra stjórnvalda og þá hvernig. Lagt var til að tekinn yrði af allur vafi um þetta ákvæði í 

lögum um Stjórnarráð Íslands. (RNA 7, bls. 282) 

4.1.4 Flóknara samfélag 

Ísland gekk í Evrópska efnahagssvæðið árið 1994. Því samstarfi fylgir mikill fjöldi lagagreina 

og skuldbindinga sem innleiða þarf hérlendis. Auk þessa eru ýmsir aðrir alþjóðasáttmálar 

sem við erum bundin af, í gegnum stofnanir Sameinuðu þjóðanna og annarra alþjóðlegra 

samtaka. Við erum hluti af alþjóðasamfélaginu og tökum þátt í alþjóðavæðingu. Þetta kallar 

á ný vinnubrögð og ýmis mál þurfa fjölþætta úrlausn.  

Svo dæmi sé tekið af málaflokkum á sviði efnahags- og fjármála sagði einn viðmælandi 

erlenda blaðamenn hafa verið hissa á fámenninu í hinum íslensku efnahags- og 

fjármálaráðuneytum, sem á þeim tíma voru í óvenju flóknum verkefnum og samskiptum við 

erlenda aðila þar sem starfsmannafjöldi var margfaldur á við hér.  

Hlutverk ráðuneyta hefur breyst í takt við nýja samfélagsgerð, tækni og alþjóðavæðingu. 

Sé aftur vitnað í skýrsluna Samhent stjórnsýsla telur starfsfólk álag hafa aukist við „afgreiðslu 

mála vegna stjórnsýslukæra, vinnu við beiðnir um upplýsingar samkvæmt upplýsingalögum, 

leyfisveitngar, löggildingar og verkefni tengd EES-samningnum.“ Einnig er nefnt í þessu 

samhengi afgreiðsla einstaklingsmála sem krefjast rannsókna á mörgum ólíkum þáttum og 

veita þarf aðilum umsagna- og andmælarétt. Starfsfólk er óánægt að vera sífellt í tímaþröng 

og þarf oft að velja á milli vandaðrar vinnu eða að halda tímamörk. (Samhent, bls. 62) 

Íslenska stjórnsýslukerfið er byggt upp þannig að ráðuneytin eru lítil en stofnanirnar margar. 

Nú á tímum verða verkefnin æ flóknari og gerð er meiri krafa um samstarf og samhæfingu 

fjölda aðila við lausn þeirra. Ef val á aðferðum til samhæfingar er ekki vandað geta tími, 

fjármunir og þekking farið til spillis. (Ss. bls. 81) 

Þörf á samvinnu og samstarfi á ekki einungis við þvert á ráðuneyti heldur einnig þvert á 

stofnanir og þvert á mismunandi lög stjórnsýslunnar, ráðuneyta og stofnana. Þekking nýtist 
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betur ef hún er í færri og stærri skipulagsheildum, heldur en mörgum og stórum. Sama hvort 

um er að ræða ráðuneyti eða stofnanir. 

4.1.5 Stjórnarráðið sem ein heild 

 Stjórnarráð Íslands er samheiti yfir ráðuneyti, ráðherra þeirra og ríkisstjórn, sem fer með 

framkvæmdavald ríkisins. Það er þó flokkað niður eftir málaflokkum og virkar sjaldan sem ein 

heild. Áður en lög um Stjórnarráðið voru sett árið 1969 fannst ráðuneytisstjórum að ekki ætti 

að búta það meira niður, heldur frekar að láta það virka sem eina heild. (SÍ bls. 115) 

Stjórnendur ráðuneyta árið 2010, sem rætt var við í tengslum við endurskoðun laga um 

Stjórnarráðið, segja að skilgreina þurfi sameiginleg markmið og vinna heildstæða 

stefnumótun fyrir Stjórnarráðið í heild. (Samhent stjórnsýsla bls. 84) Sameiginleg verkefni 

ráðuneyta geta strandað á fjármagni, þar sem fjárlög gilda fyrir hvert ráðuneyti en ekki er 

gert ráð fyrir sameiginlegum gjaldalið. (Ss. bls. 85) 

Í bréfi sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ritaði Rannsóknanefnd Alþingis í febrúar 2010 segir 

hún að Samfylkingin hafi talið að mörg verkefni ríkisstjórnarinnar væru samofin og gengju 

þvert á málefnaskiptingu ráðuneyta og skyldu ræðast sem ein heild, en ekki að ráðherrum 

væri í sjálfsvald sett hvaða atriði væru rædd í ríkisstjórn. Hún skrifar að hennar flokkur hafi 

viljað „leggja áherslu á skýrari verkstjórn og meira samstarf innan ríkisstjórnar“ (RNA 7, bls. 

261) Það hafi ekki verið vilji fyrir því hjá samstarfsflokknum. Framkvæmdin virðist hafa verið 

sú að formenn stjórnarflokkanna hafi rætt ýmis mál á óformlegum fundum, sem ekki rötuðu 

endilega á ríkisstjórnarfundi. Stjórnarráðið hafi því sjaldan sinnt málum eða verkefnum sem 

ein heild.  

Í stjórnarsáttmála 2009 og skýrslunni Samhent stjórnsýsla sem kom út í desember 2010 

var skrifað um mikilvægi þess að auka hlut forsætisráðherra og forsætisráðuneytis í að vera í 

forystu fyrir samráð og þverfagleg málefni. Ein af tillögum nefndar um endurskoðun laganna 

hljóðaði svo: „Nauðsynlegt er að í lögum um Stjórnarráðið verði tekið með afgerandi hætti á 

stöðu forsætisráðherra og ráðuneytis hans.“ (Ss. bls. 45) Rannsóknaskýrsla Alþingis um 

aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008 kom út í millitíðinni, í apríl 2010. Í henni 

er meðal annars nefnd vanræksla þáverandi forsætisráðherra, fyrir að halda ekki 

ríkisstjórnarfundi um alvarleg mál á tímabilinu febrúar til október 2008, í aðdraganda 

Hrunsins. Framkvæmdin á Íslandi hefur fremur verið á þá leið að forystumenn stjórnarflokka 

hafi samráð, óháð því hvaða ráðuneytum þeir gegna. Stjórnarráðið var ekki með neina 
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samvinnu eða samstarf né kom fram sem ein heild í neinum málaflokkum. Ekki var á þess 

vegum gerðar sviðsmyndir um ólík áhrif ýmissa þátta á þróun íslensks samfélags eða 

efnahagslífs, samkvæmt viðmælanda. Var það tilefni þess að stofna skrifstofu stjórnsýslu- og 

samfélagsþróunar í forsætisráðuneyti árið 2010. 

Ný lög um Stjórnarráð Íslands frá árinu 2011 kveða skýrar á um hlutverk forsætiráðherra 

en þau fyrri, sérstaklega í 8. og 9. gr. Forsætisráðherra á í senn að gæta þess að verkaskipting 

milli ráðherra sé skýr og hins vegar að samhæfa stefnu og aðgerðir þegar málefni þykja 

skarast milli ráðuneyta með skipan ráðherranefnda. Það hefur því að miklu leyti verið tekið á 

þessu atriði, þó ríkisstjórnin sé áfram fjölskipað stjórnvald.  

4.1.6 Húsnæði og starfsmannafjöldi 

Í árdaga Stjórnarráðs Íslands var hún öll til húsa í Stjórnarráðinu við Lækjargötu og starfmenn 

hennar þrettán í byrjun. (Stjórnarráð Íslands bls. 453) Eftir því sem hún stækkaði og 

málefnum fjölgaði urðu vaxtakippir og ráðuneytum var fundið húsnæði víða um bæinn. Árið 

1954 var ályktað um að byggja yfir Stjórnarráðið. Lengi frameftir síðustu öld stóð til að byggja 

yfir stjórnsýsluna í heild á Bernhöftstorfunni og eru til teikningar og líkan að ólíkum 

byggingum á þessum stað. Aðalskipulag Reykjavíkur heimilaði ekki eins háar byggingar á 

þessum reit og fyrirhugaðar voru. Að lokum var girt alveg fyrir slíkt þegar gömlu húsin voru 

friðuð en áformað var að þau myndu víkja, ýmist rifin eða gefin Reykjavíkurborg og færð á 

Árbæjarsafn. Þau voru friðuð árið 1979 af menntamálaráðherra sem gerði það í óþökk 

forsætisráðherrans. Þetta er dæmi um sjálfstæði ráðherra innan ríkisstjórnar. 

Eftir það var leitað annarra leiða. Fram komu hugmyndir að byggja ekki eitt hús yfir 

Stjórnarráðið heldur nokkur á svokölluðum Stjórnarráðsreit. Þá var starfsfólk farið að nálgast 

fimmta hundraðið. (Stjórnarráð Íslands bls. 150) Ríkið átti nokkrar byggingar og lóðir á þessu 

svæði og voru einhver ráðuneyti þar þegar. Með þessu móti mátti byggja á lengri tíma eftir 

því sem þörf væri á, fyrir ráðuneyti og ríkisstofnanir. Svæðið er milli Sæbrautar og 

Hverfisgötu og nær frá Arnarhóli að Klapparstíg. Hugmyndirnar tóku á sig breytta mynd eftir 

því sem árin liðu. Haldin var alþjóðleg hönnunarsamkeppni í byrjun 21. aldar og enn hefur 

ekkert verið byggt né nein áform um það. Stjórnsýsla Íslands er því dreifð víða um 

höfuðborgina. Þegar ritið Stjórnarráð Íslands kom út árið 2004 voru ráðuneytin staðsett í 

miðborginni, frá Tryggvagötu og uppá Hlemm, þar sem bæði utanríkisráðuneyti og 

heilbrigðisráðueneyti voru þar hvort gegnt öðru við Rauðarárstíg. Hagstofa Íslands var þó 



  

46 

nýflutt í Borgartún og taldist enn til ráðuneyta. Síðar fór heilbrigðisráðuneytið í Vegmúla og 

var þar í um áratug þangað til það rann inn í velferðarráðuneytið 2011 í Hafnarhúsinu við 

Tryggvagötu. Í ágúst 2016 auglýsti velferðarráðuneytið eftir húsnæði. Orsökin mun vera 

mygla í Hafnarhúsinu sem ekki hefur tekist að uppræta og á því að rýma húsnæðið.12 Óvíst er 

hvar það verður til húsa þegar þetta er ritað. 

Um það leyti sem lög um Stjórnarráð Íslands komu fram 1969 voru enn uppi hugmyndir 

að byggja yfir allt Stjórnarráð Íslands og stefnt að því að það skyldi vera undir sama þaki og 

nokkrar ríkisstofnanir þar í kring. Þá voru starfsmenn þess um 150 talsins. Gott er að hafa 

það í huga að þegar ráðuneytisstjórar setja fram álit sitt á lagafrumvarpinu að væntanlega 

hafa þeir verið vongóðir um að af yrði. Í þriðja lið greinargerðar þeirra segir: 

 „Fjölgun ráðuneytanna, sem ráðgerð er með frumvarpinu teljum við seinka þeim degi, 

að ráðuneytin verði nægilega stórar einingar með hæfilegri verkaskiptingu og sérhæfingu, og 

yfirstjórn, sem hugsar aðallega um viðfangsefni næstu mánaða og ára, en ekki eingöngu 

dagleg vandamál.“ (Stjórnarráð Íslands, bls. 115) 

Þeir töldu ráðuneytin þegar gjalda þess að vera fámenn og að þau vantaði slagkraft til að 

sinna stefnumarkandi ákvörðun svo Alþingi og ráðherrar gætu vandað betur ákvarðanatöku. 

Þeirra framtíðarsýn virðist hafa verið samhent og öflugt Stjórnarráð en þeim varð ekki að ósk 

sinni. Hér má einnig nefna nálægð og óformleg samskipti í þessu sambandi. 

Fyrstu áratugi var allt Stjórnarráðið í Stjórnarráðshúsinu en eftir því sem verkefnum og 

starfsmönnum fjölgaði var starfseminni dreift víðar. Þekking og samvinna á sér oft stað í 

óformlegum samskiptum og tengslum. Sem dæmi má nefna stjórnsýslu sveitarfélaga, sem 

einnig fara með opinbert vald. Henni er alla jafna komið fyrir í sama húsnæði eða þétt 

saman. Þannig er ýtt undir samheldni og samstarf. Dæmi um slíkt eru sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu. Með þessu næst auðveldar fram samvinna, teymisvinna og þekking 

getur hæglega flust á milli starfseininga. Allar breytingar á sviðum og deildum eru auðveldari 

þar sem aðeins þarf að flytjast til innanhúss ef ein eining stækkar en önnur minnkar, vegna 

breyttra aðstæðna eða áherslna.  

                                                      
12 https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/velferdarraduneytid-flytur-ur-hafnarhusinu  

https://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/velferdarraduneytid-flytur-ur-hafnarhusinu
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Við sameiningar bæði ráðuneyta og ríkisstofnana hafa húsnæðismálin verið einna 

kostnaðarsamasti þátturinn og oft sá tímafrekasti. Ekki hefur sameinuð stofnun að lögum 

alltaf verið sameinuð undir eitt þak á réttum tíma.13  

Í einhverjum tilfellum deildu ráðuneyti húsnæði með ríkisstofnunum í sama málaflokki. 

Það hefur bæði kosti og galla. Galli þar sem ráðuneytið er eftirlitsaðili stofnunar og slíkt getur 

reynst erfiðara ef tengslin eru bæði formleg og óformleg en kostur að þekking á málefnasviði 

gæti átt greiðari leið í báðar áttir, við slíkt fyrirkomulag.  

Breytingar á Stjórnarráðinu 2009-2012 voru ekki einungis fækkun ráðuneyta með 

sameiningum heldur varð einnig talsverð uppstokkun á málaflokkum þeirra á milli. Við þessar 

breytingar fór mikill húsnæðiskapall af stað sem fylgdi fyrirhöfn og kostnaður. 

Húsnæðiskostnaður var dýrasti þátturinn við stjórnkerfisbreytingar samkvæmt svari 

fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn á Alþingi árið 2015, eða um 300 milljónir 

króna.14 Þar er þó tekið fram að húsnæðiskostnaður geti einnig verið vegna viðhalds, ekki sé 

þar sundurgreint hvaða upphæð var vegna þess og hvað vegna flutnings. Það er augljóst að 

sparnaður getur hlotist af að hafa starfsemi í sama húsnæði og/eða landfræðilega nálægt 

varðandi þau atriði sem allar skipulagsheildir sinna, svo sem viðhaldi, þrifum, rekstri 

tölvukerfa og öryggisþjónustu.  

4.1.7 Ítök hagsmunaaðila 

Ráðuneyti atvinnuvega voru fjögur árin 1970-2007; iðnaðarráðuneyti, landbúnaðarráðuneyti, 

sjávarútvegsráðuneyti og viðskiptaráðuneyti. Lengi voru iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti rekin 

saman á grundvelli 11. gr. laga nr. 73/1969 þar sem heimilt var að ráðuneyti mættu deila 

húsnæði, starfsfólki og ráðuneytisstjóra og höfðu jafnframt einn ráðherra. Árið 2007 voru þó 

landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyti sameinuð en hin ráðuneytin fengu hvort sinn 

ráðherrann. Var þetta í takt við að hlutur landbúnaðar og sjávarútvegs hafði farið 

hlutfallslega minnkandi í landsframleiðslunni og störfum þar fækkandi en hlutur 

ferðaþjónustu og tæknifyrirtækja jókst að sama skapi. Þá ber einnig að nefna að við 

einkavæðingu ríkisbankanna í upphafi aldarinnar voru fjármálastofnanir orðnar 

                                                      
13 Í sumum tilvikum stendur slíkt ekki til, heldur að stofnanir hafi starfsstöðvar víða. Má nefna 

Ríkisskattstofu, Landbúnaðarháskólann og Háskóla Íslands.  
14 http://www.althingi.is/altext/144/s/0576.html  

http://www.althingi.is/altext/144/s/0576.html
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fyrirferðarmiklar og viðskiptaráðuneytið hafði umsjón með regluverki og eftirliti með þeim í 

gegnum sínar eftirlitsstofnanir og fór hlutverk þess því stækkandi.  

Fyrir 1970 var starfrækt atvinnuvegaráðuneyti og slíkt hafði oft komið til tals og alla leið í 

lagafrumvörp í millitíðinni. Viðhorfin hafa breyst í að betra sé að hafa regluverk atvinnuvega 

sem líkast þó sinnt sé sértækum málum þeirra einnig og því fari vel á því að atvinnumál séu í 

einu og sama ráðuneytinu. Ríkisvaldið eigi fremur að setja atvinnulífinu almennar reglur en 

ekki að hlutast til um það líkt og áður tíðkaðist. Má þar nefna gengislækkanir fyrir 

útflutningsgeira, einkum sjávarútveg og til að mynda styrki til loðdýraræktunar fyrir bændur. 

Í umræðum í aðdraganda lagsetningarinnar um Stjórnarráð Íslands 1969 voru nokkrir 

þingmenn sem vildu ekki fara þá leið að hafa sértæk ráðuneyti um hvern atvinnuveg, því þá 

yrði aðgengi hagsmunaafla of greið. Á þetta bentu ráðuneytisstjórar einnig þegar þeir gáfu 

álit sitt á lagafrumvarpinu.  

Sérstök ráðuneyti atvinnugreina teljum við orka tvímælis, þótt þau kunni að vera forsenda 

5. gr. frumvarpsins. Slík ráðuneyti hafa markmið, sem geta leitt til að þau dragi taum 

sérhagsmuna, sem þannig verða ekki vegnir og metnir embættislega gagnvart öðrum 

hagsmunum sérhagsmunaaðila í öðrum atvinnugreinum.  

Hér fer ekkert á milli mála að ráðuneytisstjórar sem voru í tengslum við hagsmunaaðila 

fannst þarna takast á sérhagsmunir hvers hóps fyrir sig, og vildu fremur þjóna atvinnulífinu í 

heild. Hætta væri líka á að slík ráðuneyti einangruðust í einum málaflokki. Að margra mati 

gerðist það að hagsmunahóparnir voru ráðuneytunum sterkari. Kom það fram hjá nokkrum 

viðmælendum sem rætt var við í þessari rannsókn. Um þetta atriði hefur líklega mest verið 

tekist á í íslenskum stjórnmálum varðandi málefni Stjórnarráðsins. Nokkrum sinnum kom 

fram frumvarp um breytingu sem ekki var samþykkt. Á því tímabili sem hér er mest til 

umfjöllunar 1969-2009, hefur Framsóknarflokkurinn átt flesta landbúnaðarráðherra en fleiri 

sjávarútvegsráðherrar komið úr röðum Sjálfstæðismanna. Þó voru Framsóknarráðherrar þar 

1980-1991 þegar kvótakerfi í sjávarútvegi var sett á, sem verið hefur eitt umdeildasta mál 

íslenskra stjórnmála æ síðan. 
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4.2 Stjórnmálastraumur 

Stefnuskrár íslenskra stjórnmálaflokka eru mótaðar af fjölda flokksfélaga. Hópar eru skipaðir 

í ákveðnum málaflokkum og stefnur markaðar sem síðan eru samþykktar á landsþingum. 

Flestir íslenskir stjórnmálaflokkar halda landsþing annað hvert ár, að jafnaði. Landsþing eru 

alla jafna haldin skömmu fyrir þingkosningar til að forystan fái óskorað umboð og skerpa á 

stefnumálum flokkanna. Á landsþingum í gegnum tíðina hafa verið samþykktar stefnur og 

þær endurskoðaðar reglulega eftir því hvað ávinnst í málaflokkunum og með tilliti til annarra 

þátta í samfélaginu. Í stefnum stjórnmálaflokka má segja að best komi fram þau málefni sem 

sameina þá og þau sem aðgreina þá og eru gjarna litið til þeirra þegar stjórnarsáttmálar eru 

skrifaðir. Einn viðmælandi orðaði það á þá leið að stefnugerðir flokkanna hefðu verið 

notaðar sem gátlistar við gerð stjórnarsáttmálans vorið 2009. Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 

stjórnsýslufræðingur hefur ritað um stefnumótunarferlið frá stefnugerð stjórnmálaflokks yfir 

í framkvæmd þegar flokkurinn er kominn til valda í ráðuneyti.  

„Framtíðarsýn er hornsteinn hverrar stefnu og sá neisti sem á að halda eldmóði 
stefnugerðarvinnunar lifandi. Á Íslandi má finna í stefnuskrám stjórnmálaflokkanna 
framtíðarýsn sem er aftrakstur pólitískrar málefnavinnu innan flokkanna. Við myndun 
ríkisstjórnar kemur framtíðarsýn hvers flokks að hluta til fram í stjórnarsáttmála og 
stefnuyfirlýsingu samsteypustjórnarinnar og þar skipta flokkarnir síðan með sér ráðuneytum. 
En sú málefna- og hugmyndavinna sem liggur að baki mótun framtíðarsýnarinnar innan 
flokkanna þarf að skila sér áfram inn í stjórnsýsluna. Það er ekki nóg að ráðherrann mæti í 
ráðuneytið með óskalistann sinn í vasanum ef andi þeirrar umræðu sem lagði grunninn að 
framtíðarsýninni fylgir ekki með. Hér þarf að blása í glæður, skýra framtíðarsýnina og vinna 
að frekari skilgreiningu og framsetningu stefnunnar innan stjórnsýslunnar með virkri 
aðlögunarvinnu svo að næsta stig stefnumótunarferlisins geti tekið við, þ.e. framkvæmdin“  

(Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2006, bls. 16) 

Málefni Stjórnarráðsins höfðu verið til umfjöllunar innan flokkanna og í ríkisstjórnum á 

hverjum tíma, á þessum fjórum áratugum frá því lög um Stjórnarráð Íslands voru sett. Flestir 

stjórnmálaflokkar sem störfuðu á Alþingi í lok fyrsta áratugar nýrrar aldar höfðu ályktað um 

að fækka ráðuneytum með sameiningum og var atvinnuvegaráðuneyti í einhverri mynd hjá 

þeim flestum. Þetta kom fram í umræðum á Alþingi um stofnun atvinnuvegaráðuneytis, fyrst 

2010 og aftur 2012 þegar af því varð. 15  

Nýir atvinnuvegir voru að ryðja sér til rúms og aðrir að stækka. Má þar nefna áliðnað, 

tæknigeira og ferðaþjónustu. Þessar vaxandi atvinnugreinar og ný mál af ýmsum toga virtust 

                                                      
15 http://www.althingi.is/altext/140/05/r11111550.sgml  

http://www.althingi.is/altext/140/05/r11111550.sgml
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ekki alltaf falla að ráðuneytisskipan frá 1970. Á sama tíma fór hlutfall sjávarútvegs og 

sérstaklega landbúnaðar sífellt minnkandi. Helstu atriði í stjórnmálastraumi eru: 

 stjórnarráðið og hlutverk þess í stjórnarmyndunum 

 þrjár breytingar á lögum 2007 

 sameining tveggja ráðuneyta þegar skilað sparnaði 

 nýskipan í ríkisrektri 

Þetta eru þau atriði sem skýrð verða betur hér á eftir og tilheyra straumi stjórnmálanna. 

Hér er ekki um tæmandi lista að ræða heldur það sem stendur uppúr við greiningu gagna. 

4.2.1 Stjórnarráðið og stjórnarmyndun  

Ein af sérstæðum Stjórnarráðsins og ráðuneyta þess, er að þau eru ekki einungis hugsuð sem 

skipulagsheild og vinnustaðir, líkt og aðrar ríkisstofnanir, heldur sem framkvæmdavald 

kjörinna fulltrúa, valdhafa hvers tíma. Það kemur glöggt fram í umræðum á alþingi við 

setningu fyrstu laganna um Stjórnarráð Íslands 1969 að hugsunin á bakvið fjölda ráðuneyta 

var einnig sett fram til að auðvelda stjórnarmyndun. Áður var það þannig að ráðuneyti voru 

ekki skrifstofur ráðherra og gátu því verið tveir til þrír ráðherrar yfir mismunandi 

málaflokkum innan þess. Ráðherra gat verið yfir nokkrum málaflokkum úr fleiri en einu 

ráðuneyti og þótti slíkt bjóða þeirri hættu heim að ábyrgð væri ekki skýr og meira flækjustig 

við afgreiðslu mála. Virðist þetta hafa verið sérkenni íslenskra stjórnmála líkt og rakið er í 

kafla 3.4. Úr varð 5. gr. laganna um að hvert ráðuneyti skildi lagt óskipt til eins ráðherra en 

ráðherrar gátu samt verið yfir fleiri en einu ráðuneyti. Enda voru ráðherrar alla jafna sjö um 

það leyti sem lögin voru sett, árið 1969, en ráðuneytin urðu þrettán.  

Kerfi 13-14 ráðuneyta var orðið rótgróið í stjórnarmyndunum á Íslandi, enda lítið hróflað 

við því í 40 ár. Heiti ráðherra og ráðuneyta fóru saman auk þess sem nefndir alþingis tóku 

mið af skiptingu ráðuneyta. Hagstofa Íslands var ráðuneyti samkvæmt lögum en í 

framkvæmd var hún stofnun. Það kom sér þó vel haustið 1989, að hún taldist til ráðuneyta, 

því þá vantaði ráðuneyti til að fjölga í ríkisstjórn vegna nýs samstarfsflokks. Hinn nýi 

samstarfsflokkur fékk eitt sæti í ríkisstjórn sem þegar var fullskipuð. Brugðið var á það ráð að 

fjölga um einn ráðherra og þurfti þá ráðuneyti. Sá var ráðherra Hagstofu Íslands í nokkra 

mánuði þar til umhverfisráðuneyti var stofnað, snemma árs 1990 að nýi ráðherrann varð 

umhverfisráðherra. Það sýnir vel að Stjórnarráð Íslands og ráðuneyti þess þurfa að vera 

þannig að ráðherrakapall hverrar ríkisstjórnar gangi upp.  
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Í stjórnarsáttmálanum 2009 stendur að stefnt sé að fækkun ráðuneyta úr tólf í níu. Það er 

almennt talið ásættanlegt að í tveggja flokka stjórn gætu ríkisstjórnarflokkar haft mismarga 

ráðherra eftir fylgi, annar með fjóra en hinn með fimm ráðherra. Við þriggja flokka stjórn 

gætu flokkar átt þrjá ráðherra hver. Þetta var rætt í tengslum við gerð stjórnarsáttmálans 

2009 samkvæmt heldur gott að hafa of fámenna ríkisstjórn.16 

Einnig var ótti við að ráðherrar hefðu svo stór ráðuneyti á sinni könnu að þeir hefðu ekki 

yfirsýn og var velferðarráðuneytið nefnt sérstaklega í því sambandi. Til tals kom að færa 

húsnæðismál og Íbúðalánasjóð annað en það varð ekki úr. Það voru ýmsar leiðir ræddar á 

þessum tíma, svo sem þær sem farnar eru í nágrannalöndunum. Í Noregi eru 

aðstoðarráðherrar, sem geta verið einn eða fleiri í ráðuneyti og koma innan úr 

stjórnsýslunni. Þeir eiga þó ekki aðild að ríkisstjórn. Í fyrstu útgáfu frumvarps um 

endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands var enn inni að ráðuneyti skildi lagt undir einn 

ráðherra en í meðförum Alþingis breyttist það. Taldi meirihluti þingmanna að skipulag 

framkvæmdavaldsins ætti að vera í höndum framkvæmdavaldsins en ekki Alþingis.  

4.2.2 Þrjár breytingar á lögum 2007 

Sú ríkisstjórn sem tók við árið 2007 í kjölfar alþingiskosninga var að talsverðu leyti 

endurnýjun frá þeirri sem áður sat. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur höfðu verið 

sleitulaust við stjórn í tólf ár eða þrjú kjörtímabil. Árið 2007 voru það Sjálfstæðisflokkur og 

Samfylking sem mynduðu ríkisstjórn. Þessi ríkisstjórn gerði tvær mikilvægar breytingar á 4. 

gr. laga nr. 73/1969. Önnur var að sameina sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti og hin að 

taka Hagstofu Íslands af lista yfir ráðuneyti og breyta í stofnun, líkt og verið hafði í 

framkvæmd.  

Málaflokkar voru færðir á milli ráðuneyta. Tryggingamál færðust frá heilbrigðisráðuneyti 

yfir til félagsmálaráðuneytis og var heiti þess breytt í lögunum í félags- og 

tryggingamálaráðuneyti. Sveitarstjórnarmál voru færð í samgönguráðuneyti, en ekki var gerð 

                                                      
16 Í bókinni Ár drekans greinir Össur Skarphéðinsson þá utanríkisráðherra frá því að þá nýendurkjörinn 

forseti Íslands hafi á Ríksráðsfundi fundið að þessari fækkun ráðuneyta í átta þegar hann átti að skrifa undir 
forsetaúrskurð um Stjórnarráð Íslands. “Eins og menn kannski vita, þá gengur talan þrír ekki auðveldlega uppí 
átta.”(Ár drekans, 2013, bls. 267 
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nafnbreyting á því, að sinni. Það gerði næsta ríkisstjórn árið 2009 og kallaði það samgöngu- 

og sveitarstjórnarráðuneyti.17  

Bætt var einum lið við þessa lagagrein: „Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Þó 

er heimilt að sameina ráðuneyti með úrskurði forseta Íslands.“ Með því þurfti ekki lengur 

atbeina Alþingis við sameiningu ráðuneyta. Við þessar breytingar og svo tilfærslu málaflokka 

milli ráðuneyta sem tóku gildi 1. janúar 2008 má segja að lög um Stjórnsýslu Íslands hafi aftur 

komist á „radar“ stjórnmálanna og hópanna í straumunum þremur.  

 4.2.3 Sameining tveggja ráðuneyta þegar skilað sparnaði 

Reynsla ríkisins af sameiningum er umtalsverð. Á þessari öld hefur stefnan fremur verið að 

sameina stofnanir en stofna nýjar. Á það við um fyrir og eftir hrun. Fjárhagslegur ávinningur 

er ein ástæða en sjaldnast sú eina. Samnýting þekkingar, hugbúnaðar og húsnæðis þykir góð 

ástæða sameininga og er oft stór hluti kostnaðar við starfsemi. Færri stjórnendur leiða oftast 

til beins sparnaðar, meðal annars í launakostnaði. Breyttar kröfur, samgöngur og 

tækniframfarir gera mörgum slíkum sameiningum auðveldara fyrir en áður.  

Þegar teknar eru ákvarðanir um stefnumarkandi breytingar í málaflokkum er það oft til 

hagræðingar eða sparnaðar en jafnframt að ná fram nýjum markmiðum. Vorið 2009 voru tvö 

ár liðin frá sameiningu tveggja ráðuneyta í eitt, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. 

Fjárhagslegur ávinningur var þegar kominn fram og var kynntur á Alþingi sem svar við 

fyrirspurn í desember 2009. Faglegur ábati var einnig talinn hafa skilað sér. 

 Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Samkvæmt lögum nr. 109/2007, um breytingu á 

lögum um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, voru landbúnaðarráðuneyti og 

sjávarútvegsráðuneyti sameinuð í eitt ráðuneyti. Breytingin kom til framkvæmda 1. janúar 

2008. Fjárveiting til aðalskrifstofu lækkaði um 24 m. kr. á fjárlögum 2008 vegna hagræðingar 

af sameiningu á aðalskrifstofum ráðuneytanna. Fjárhagslegur ávinningur af sameiningu 

ráðuneytanna er talsverður og einnig verulegur faglegur ávinningur. 18 (Alþingi, 2009) 

Hér var því komin fyrirmynd og reynsla og all góð rök fyrir að halda áfram á sömu braut, 

sér í lagi þar sem fjárhagslegar forsendur ríkisins voru þess eðlis að sparnaðar var krafist 

                                                      
17 Þess má geta að bæði félagsmálaráðuneyti og samgönguráðuneyti voru til húsa í Hafnarhvoli og því hægt 

um vik að færa þennan málaflokk á milli, af þeim sökum. 
18 http://www.althingi.is/altext/138/s/0345.html  

http://www.althingi.is/altext/138/s/0345.html
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allstaðar. Samfylkingarfólk vildi að sögn nokkurra viðmælenda minna ganga lengra í 

breytingum árið 2007 en Sjálfstæðisflokkurinn ekki. Það þykir ekki áhættunnar virði að ráðast 

í miklar breytingar þegar forsetinn er vinsæll, samkvæmt Kingdon (2011, 26) og 

Sjálfstæðisflokkur sem fékk ágæta kosningu vorið 2007 hefur væntanlega ekki séð ástæðu til 

að rugga bátnum um of og ekki kom krafa um slíkt frá samfélaginu þar sem flestir töldu 

landsmálin í góðum höndum og efnahagslífið í blóma. 

Hugmyndirnar voru því á kreiki fyrr, en aðstæður 2009 kölluðu á breytingar. Það var því 

sjálfsagt fyrir stjórnmálafólk að grípa til þess að sameina ráðuneyti, líkt og stofnanir. 

Sparnaðurinn var nánast í hendi þó svo að ýmis fagleg markmið hafi verið áætluð en ef til vill 

ekki komin í ljós á þessum tíma.  

4.2.4 Nýskipan í ríkisrekstri 

Nýskipan í ríkisrekstri (e. New Public Management, NPM) kallast alþjóðleg stefna í stjórnun 

sem gengur út á að fjarlægjast miðstýringu og taka upp dreifstýringu opinbers valds og 

ákvarðana. Þessi hugmyndafræði var raungerð víða um heim á síðustu áratugum tuttugustu 

aldar og eitthvað inn í nýja öld. Einkenni nýskipunar í ríkisrekstri er dreifstýring eða 

valddreifing hins opinbera og sjálfstæði eininga. Tilgangurinn var að gera opinbera þjónustu 

gagnsærri, skilvirkari og sveigjanlegri en áður var. Hluti af NPM voru setning nýrra laga um 

starfsmenn ríkisins og lífeyrissjóði skömmu fyrir aldamót.  

Árangursstjórnun er talsvert notuð í nýskipan í ríkissrekstri. Ráðuneyti gerir samning við 

stofnun um framkvæmd ef einhverju toga og metur árangurinn. Ekki búa öll ráðuneyti yfir 

mörgum sérfræðingum við gerð slíkra samninga eða eftirfylgni með þeim. Eins getur verið 

skortur á fagþekkingu málefnis hjá ráðuneyti, þó samningatæknin sé fyrir hendi. Það getur 

leitt til þess að sérþekkingin er öll í stofnunum en ekki hjá ráðuneyti. (Samhent stjórnsýsla 

bls. 52-54) 

Hin síðari ár hafa sjónir manna beinst að því að NPM fylgi þó ýmsir ókostir svo sem að 

miklu sjálfstæði eininga fylgir gjarna minna samstarf við aðra og því engin heildarsýn yfir hið 

opinbera kerfi og áhættur innan þess og utan. Hvorki er geta né hvati til að hafa slíka sýn þar 

sem allt er miðað í árangri mældum eftir árangursstjórnunarsamningum. Hver skipulagsheild 

einbeitir sér því að eigin starfsemi og umhverfi. Nýskipan í ríkisrekstri getur því leitt til 

einangrunarhyggju (e. silo-based approach) og sundurlausrar stjórnsýslu þar sem lítið 

svigrúm er til að líta á kerfi eins og stjórnkerfið eða samfélagið í heild. (Samhent stjórnsýsla 
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bls 81-82). Það var einmitt skortur á yfirsýn og samstarfi sem helst þótti hafa farið úrskeiðis í 

aðdraganda Hrunsins samkvæmt Rannsóknaskýrslu Alþingis 2010, auk aðgerðarleysis 

stjórnvalda á ýmsum stigum. 

 

4.3 Stefnustraumur 

Innan stefnustraumsins eru ýmsir hópar, svo sem fræðimenn, hagsmunahópar og í þessari 

tilviksrannsókn einnig lykilstarfsfólk Stjórnarráðsins. Fræðimenn innlendir, sem stunda 

rannsóknir og kennslu á íslenskum stjórnmálum, miðla þannig bæði erlendum kenningum og 

hugmyndum í íslenskan veruleika. Þessir hópar hafa sjaldan bein áhrif á að mál komist á 

dagskrá, samkvæmt kenningum Kingdon, en geta haft talsverð áhrif á útfærslur og þar með 

niðurstöður.  

Hagsmunaaðilar í samfélaginu höfðu ályktað sérstaklega um sameiningar stofnana hins 

opinbera, til hagræðingar svo sem Viðskiptaráð. Samtök iðnaðarins höfðu ályktað með 

atvinnuvegaráðuneyti en kúventu reyndar afstöðu sinni þegar til kastanna kom.19 Kingdon 

talar um að hagsmunaaðilar hamli almennt breytingum, þeir séu ekki í framvarðasveit 

breytinga. Líklegt er að þess vegna hafi verið meiri mótstaða við atvinnumálaráðuneyti því 

þar eru fleiri og öflugri hagsmunaaðilar. 

Fræðimenn voru í mörgum nefndum á vegum forsætisráðuneytis, auk starfsmanna bæði 

forsætis- og fjármálaráðuneytis þar sem samtal fræðimanna og starfsmanna átti sér stað. 

Nokkrir starfsmenn þessara ráðuneyta voru auk þess kennarar í Háskóla Íslands á þessum 

tíma. Samtal þessara aðila gat því átt sér stað víða.  

Í stefnustraumnum eru svör við spurningum í spurningastraumnum, þeirra málefna sem 

stjórnmálamenn hafa komið á dagskrá. Hér er oft verið að færa þekktar lausnir í annað 

samhengi. Hér verða reifuð nánar eftirfarandi þrjú atriði: 

 sameiningar ríkisstofnana  

 fyrri sameiningar ráðuneyta  

 greinar fræðimanna á sviði stefnumótunar og Stjórnarráð Íslands 

                                                      
19 http://www.visir.is/si-og-liu-stydja-ekki-stofnun-atvinnuvegaraduneytis/article/2011205722191  

http://www.visir.is/si-og-liu-stydja-ekki-stofnun-atvinnuvegaraduneytis/article/2011205722191


  

55 

4.3.1 Sameiningar ríkisstofnana 

Öðru hvoru hafa sameiningar ríkisstofnana átt sér stað. Bæði fjármálaráðuneyti og 

Ríkisendurskoðun hafa gefið út leiðbeiningar í slíkum ferlum. Leiðbeiningar 

Ríkisendurskoðunar fjalla um markmið og ávinning sameininga, sem alla jafna þurfa að vera 

fleiri en einungis sparnaðarlegs eðlis. Fagleg markmið geta verið á þá leið að sameinaðar 

stofnanir styrkist af þekkingu og mannauði við sameiningu. Leiðbeiningar fjármálaráðuneytis 

fjalla mest um þá hlið er snýr að starfsfólki, hvað þarf að gera til að færa störf milli stofnana, 

um réttindi og skyldur vinnustaðar gagnvart starfsfólki í slíkum aðstæðum.  

Talsverð reynsla var komin á sameiningar ríkisstofnana, sem gerir þær æ auðveldari þar 

sem hægt er að endurtaka það sem vel var gert og bæta það sem ekki tókst vel og nýta 

þannig reynsluna áfram. Slíkar samantektir eru ekki allar í opinberum skýrslum, heldur líka í 

þekkingu og reynslu starfsfólks og ráðgjafa sem koma að slíku. Nokkuð vinsælt hefur verið að 

skrifa um slíkar sameiningar í ritgerðum við háskóla á Íslandi, frá ólíkum sjónarhornum líkt og 

sjá má þegar leitað er í Skemmunni, safni ritgerða og fræðigreina nemenda og kennara.  

4.3.2 Sameiningar ráðuneyta 2007 

Ráðuneyti eru ekki venjulegar ríkisstofnanir þar sem yfirmenn þeirra, ráðherrar, eru pólitískt 

kjörnir í alþingiskosningum og ráðuneyti falla í hlut þeirra flokka sem mynda ríkisstjórn. 

Ráðuneyti eru nokkurs konar skiptimynt í stjórnarmyndun, eins og rætt er um í 

Stjórnmálastraumnum.  

Nýir ráðherrar taka þó ekki einungis við eftir kosningar, því stundum er farið í uppstokkun 

í ríkisstjórnum og tilfærslur ráðherra, líkt og gerðist all oft kjörtímabilið 2003-2007 og 2009-

2013. Ráðherrabreytingar hafa einnig orðið nokkrar á yfirstandandi kjörtímabili, þegar tveir 

ráðherrar viku sem slíkir.20 Fyrir starfsfólk ráðuneyta er því ekki á vísan að róa að hafa sama 

yfirmann í fjögur ár í senn eða lengur því slíkt gerist æ sjaldgæfara.  

Ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar sameinaði tvö ráðuneyti árið 2007 og var það 

fyrsta formlega sameining ráðuneyta, í að minnsta kosti fjörutíu ár. Auk þess voru 

málaflokkar fluttir milli ráðuneyta. Það má segja að við þessar breytingar hafi Stjórnarráðið 

og uppbygging þess komist á radar ýmissa hópa, til dæmis fræðimanna og hagsmunaaðila. 

Gefnar voru út skýrslur um samrunann innan stjórnkerfisins og hægt var að sjá hverjir væru 

                                                      
20 Hér er átt við kjörtímabilið 2013-2016. Fyrst vék innanríkisráðherra og síðar forsætisráðherra. 
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kostir og gallar og ekki síst hver sparnaðurinn var, en oft vill það verða áþreifanlegasta 

niðurstaðan. Faglegur þekkingarauki getur vissulega haft sparnað í för með sér, en ekki eru 

allir mælikvarðar eins sýnilegir og sá fjárhagslegi.  

Í viðtölum sem höfundur átti við fólk innan Samfylkingar hafði það áhuga á meiri 

breytingum árið 2007 bæði á Stjórnarráðinu og verklagi þar sem málefni sköruðust milli 

ráðuneyta en samstarfsflokkurinn ekki. 

Segja má að breytingar á Stjórnarráðinu 2007 hafi plægt akurinn fyrir meiri breytingar 

síðar. Alla jafna hefði því kjörtímabili átt að ljúka 2011 og þá hefði verið komin meiri reynsla 

á breytingarnar og væntanlega auðveldara að halda áfram á slíkri braut. Hrunið stytti 

kjörtímabilið um rúm tvö ár sem leiddi til kosninga og viðsnúnings, auk þess sem Hrunið 

sjálft, aðdragandi, ástæður og afleiðingar varð til þess að virkja allt samfélagið sem krafðist 

breytinga á sem flestum sviðum, í þeim kerfum sem talin voru hafa brugðist.  

4.3.3 Umræður í stefnustraumi á tímabilinu 2009-2011 

Stjórnarsáttmálinn 2009 kvað á um breytingar á ráðuneytum og þær voru teiknaðar upp þar, 

en átti að framkvæma í skrefum á fjórum árum, í anda smáskrefakenninga. Segja má að 

ýmislegt í stefnustraumnum hafi orðið til þess að þeim var flýtt – og reyndar var svo gerð enn 

ein breyting sem ekki var áætluð 2009.  

Rannsóknaskýrsla Alþingis var nefnd af öllum viðmælendum mínum í þessu efni, að ekki 

hafi verið ástæða að bíða með breytingar sem þegar höfðu verið ákveðnar, þar sem skýrslan 

sagði afdráttarlaust að Stjórnarráðið hefði verið of veikburða til að takast á við áföll á borð 

við efnahagshrunið 2008. (RSA 7. bls. 280). Ábyrgð í samstarfi milli aðila var á reiki, svo sem í 

samráðshópi forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis, Fjármálaeftirlitsins 

og Seðlabanka Íslands um fjármálastöðugleika og viðbúnað. Flestir innan hópsins litu svo á 

að hópurinn hefði fyrst og fremst það hlutverk að aðilar skiptust á upplýsingum. 

Ráðuneytisstjórarnir voru allir störfum hlaðnir í ráðuneytum og þessi samráðshópur bættist 

við. (RNA 7. bls. 273-275)  

Önnur ástæða fyrir að sameiningum ráðuneyta var flýtt, var hinn fjárhagslegi 

raunveruleiki, sem ekki var að fullu ljós vorið 2009 þegar stjórnarsáttmálinn var gerður. 

Bregðast varð skjótt við. 
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Þó megin línur hafi verið lagðar í stjórnarsáttmálanum vorið 2009 um hvaða ráðuneyti 

myndu sameinast og um heiti þeirra, voru ýmsar tilfærslur á málaflokkum milli ráðuneyta 

óútkljáðar og áttu sér stað allt kjörtímabilið. Hér má segja að stefnustraumur og umræður 

ólíkra aðila innan hans hafi haft áhrif á niðurstöður.Auk þess var lendingin sú, þegar leið á 

kjörtímabilið, að hafa fremur sterkt fjármála- og efnahagsráðuneyti heldur en tvö veik, þar 

sem hvorki var fjármagn né vilji til að styrkja þau bæði með auknum mannafla. Þar með urðu 

ráðuneytin einungis átta, einu færri en lagt var upp með.  

Heilmikið nefndarstarf og umræða átti sér stað frá gerð stjórnarsáttmálans og fram að 

setningu nýrra heildarlaga um Stjórnarráð Íslands 23. september 2011. Flestar breytingar 

sem gerðar voru á Stjórnarráðinu 2009-2011 voru eftir lögunum frá 1969, það er að leggja 

þurfti fram lagafrumvarp, sem fór í gegnum þinglega meðferð og tóku ekki gildi nema 

meirihluti Alþingis myndi samþykkja sem lagabreytingar. Helstu breytingar sem snúa að 

Stjórnarráðinu í nýjum lögum um Stjórnarráð Íslands eru hvernig hægt er að gera það 

auðveldara á hverjum tíma að laga Stjórnarráðið að samfélaginu, því það hafði reynst allt 

annað en auðvelt í fjóra áratugi. Í því ferli kom stefnustraumurinn sterkt fram. 

Í desember 2009 var skipuð nefnd um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands og í henni 

sátu bæði fræðimenn og starfsmenn stjórnsýslunnar. Nefndin tók viðtöl við þáverandi og 

fyrrverandi stjórnendur í ráðuneytum og ráðherra til að gera sér heildarmynd af Stjórnarráði 

Íslands og þeim áskorunum sem framundan voru. Nefndin skoðaði sambærileg mál í Evrópu, 

skýrslur erlendra aðila, svo sem OECD um stjórnsýslu nokkurra landa. Nefndin hélt málþing 

og gaf út skýrsluna Samhent stjórnsýsla þar sem reifuð voru þau vandamál sem uppi voru og 

leiðir til að leysa þau. Nefndin lagði til að áfram yrðu sérstök lög um Stjórnarráð Íslands og 

kom jafnframt með nokkrar tillögur um hvað þau ættu að innihalda og mismunandi leiðir að 

því, eftir því hvort vilji væri að gefa framkvæmdavaldinu opið spil að skipuleggja 

Stjórnarráðið eða hvort vilji væri að halda að einhverju leyti í þann anda sem uppi var 1969, 

að formbinda Stjórnarráðið og láta Alþingi um mótun framkvæmdavaldsins, en ekki gefa 

framkvæmdavaldinu alveg lausan tauminn.  

Tilurð atvinnuvegaráðuneytis stóð í sumum þingmönnum þegar frumvarp þess efnis var 

lagt fram 2010, sem kvað líka á um sameiningu ráðuneyta í velferðarráðuneyti og 

innanríkisráðuneyti auk tilfærslu auðlindamála til umhverfisráðuneytis. Hin nýju lög áttu að 

taka gildi 1. janúar 2011. Velferðarráðuneyti og inninríkisráðuneyti fóru í gegn en ákveðið var 
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að fresta öðrum. Hófst þá samtal milli mismunandi hópa, hagsmunaaðila og stjórnsýslu, með 

mikilli nefndarvinnu og skýrslugerð. Þetta varð til þess að atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti 

auk umhverfis- og auðlindaráðuneytis voru ekki sett á laggirnar fyrr en 4. september 2012. 

Þá þurfti ekki lengur aðild Alþingis með samþykki á lögum, því nýju lögin um Stjórnarráðið frá 

september 2011 gera ríkisstjórn heimilt að skipta Stjórnarráðinu eins og þurfa þykir. Það 

verður þó að leggja fram þingsályktunartillögu sem þegar er tekin til umræðu og afgreiðslu.  

 

4.4 Straumarnir þrír skarast 

Kingdon gerir ráð fyrir í kenningum sínum að straumarnir þrír lifi sjálfstæðu lífi en þegar þeir 

tengjast opnast stefnuglugginn. Íslenskt samfélag er fámennt og því má ætla að tengsl hópa 

milli straumanna séu nánari hér en í Bandaríkjunum. Hérlendis tengist fólk ekki aðeins 

félagslegum böndum þar sem það gengur saman í skóla og umgengst sína líka heldur liggja 

fjölskyldu- og vinatengsl oft þvert á samfélagið. Fámennið krefst þess að hver einstaklingur 

gegni mörgum hlutverkum sem geta skarast víða.  

Í bókinni Frú ráðherra (2015, bls. 86) getur Jóhanna Sigurðardóttir þess að Margrét S. 

Björnsdóttir, sem þá var formaður framkvæmdastjórnar Samfylkingarinnar, hafi verið einn af 

helstu ráðgjöfum sínum þegar Jóhanna gegndi starfi forsætisráðherra 2009-2013. Margrét S. 

Björnsdóttir var í forsvari fyrir Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands og 

var einn af kennurum þar á sama tíma, meðal annars í námsleiðinni „opinber stjórnsýsla“. 

Aðjúnkt og kennari í því námi, Arnar Þór Másson var jafnframt deildarstjóri í 

fjármálaráðuneytinu fram til 2010. Arnar var fyrst starfsmaður nefndar um endurskoðun laga 

um Stjórnarráð Íslands, en síðar formaður hennar, frá þeim tíma að hann tók við starfi 

skrifstofustjóra stjórnsýslu- og samfélagsþróunar í forsætisráðuneytinu, um mitt ár 2010. 

Nefndin var skipuð í desember 2009 og skilaði skýrslu ári síðar. Aðrir í nefndinni voru Gunnar 

Helgi Kristinsson prófessor og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir dósent við Háskóla Íslands og Anna 

Kristín Ólafsdóttir stjórnsýslufræðingur, sjálfstætt starfandi. 

Annar starfshópur sem fjallaði um endurskipulagningu þróunar-, umbóta- og 

hagræðingarmála hjá ríkinu var skipaður aðeins fyrr, eða í október 2009 og lauk störfum með 

skýrslu í febrúar 2010. Í nefndina voru skipuð Ómar H. Kristmundsson, formaður, Guðbjörg 

Sigurðardóttir og Halla Björg Baldursdóttir, forsætisráðuneyti og Angantýr Einarsson, Arnar 
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Þór Másson og Gunnar Björnsson, fjármálaráðuneyti. Með nefndinni störfuðu Anna Kristín 

Ólafsdóttir og Haukur Arnþórsson sjálfstætt starfandi stjórnsýslufræðingar. Ómar var á þeim 

tíma dósent við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Anna Kristín og Arnar Þór voru í 

báðum þessum nefndum, sem nefndarmenn eða starfsmenn á víxl. Tveir af ofantöldum sátu 

einnig í nefnd um viðbrögð stjórnsýslunnar við skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, þeir 

Gunnar Helgi formaður og Ómar, báðir fræðimenn og kennarar við Háskóla Íslands. Auk 

þeirra voru þau Oddný Mjöll Arnardóttir, prófessor við lagadeild Háskólans í Reykjavík, 

Kristín Benediktsdóttir hdl. og Trausti Fannar Valsson, lektor við lagadeild Háskóla Íslands. 

Hlutverk nefndarinnar var að taka skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis til ítarlegrar 

umfjöllunar og meta þau atriði sem beinast kunna sérstaklega að stjórnsýslunni og 

starfsháttum Stjórnarráðsins.  

Kingdon segir hina ýmsu hópa, sem hann greinir í fræðimenn, starfsfólk stjórnsýslu, 

grasrót stjórnmálaflokka og aðra sérfræðinga vera tengda í Washington D.C., því 

viðmælendur hans hafi nefnt við hann aftur og aftur sömu nöfnin sem voru þátttakendur í 

stefnustraumi. Hér sést að fræðimennirnir eru allir starfandi við Háskóla Íslands, ásamt 

formanni framkvæmdastjórnar flokks forsætisráðherra sem skipar í allar nefndirnar, sem hér 

eru til umfjöllunar. Starfsmaður fjármálaráðuneytis og síðar forsætisráðuneytis, Arnar Þór 

kenndi einnig við Háskóla Íslands. Af ofangreindu má sjá að hóparnir eru í miklu návígi á 

Íslandi og tengingar liggja víða milli straumanna þriggja. 

Þó það sé stjórnmálafólkið sem setji hluti á dagskrá, þá getur fólk í öðrum hópum haft 

áhrif á stefnuskrá flokkanna, útfærslu stefnumála í gegnum nefndarstörf, skýrslur, málþing 

og með því að senda greinargerðir við framlögðum frumvörpum til laga. Þetta sést til dæmis í 

greingerð með skipuriti forsætisráðuneytis haustið 2009 þar sem rætt er um breytta sýn á 

hlutverk ráðuneytis og forsætisráðherra.  

Meðal einkenna forsætisráðuneyta annars staðar á Norðurlöndum er að þar eru fáir eða 

engir málefnaflokkar eða verkefni, heldur gegna slík ráðuneyti fyrst og fremst 

samræmingarhlutverki og verkstjórn. Sérfræðingar á sviði stjórnsýslu hafa gagnrýnt skort á 

stefnumótun í íslenskri stjórnsýslu og með nýju skipulagi er stefnt að því að efla almenna 

stefnumótun innan stjórnsýslu hér á landi.  

(Forsætisráðuneyti 2009) Er þar meðal annars vitnað í gagnrýni stjórnsýslufræðinga og 

þannig hefur stefnustraumurinn haft bein áhrif á stjórnmálastrauminn. 
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4.5 Til þess að glugginn opnist þarf svör 

Gluggi tækifærisins til að breyta stefnu hins opinbera opnast þegar svör liggja fyrir sem hægt 

er að para við spurningar eða lausnir sem leysa vandamál. Spurningar um Stjórnarráð Íslands 

og hlutverk þess voru svipaðar árin 2009 og 1969. Svörin voru bæði gömul og ný. Munurinn 

liggur meðal annars í tækni, framförum og breytingum á innra og ytra umhverfi 

Stjórnarráðsins. Eins í nýjum straumum og stefnum svo sem umhverfisvernd, jafnrétti og 

mannréttindum. Þörf var á að endurskoða kerfi sem hafði lítið haggast í fjóra áratugi og var 

auk þess um margt umdeilt þegar því var komið á og allar götur síðan. Helst hefur það verið 

skipting atvinnumála í þrjú til fjögur ráðuneyti sem hefur verið umdeild í gegnum árin og 

nokkrar lagabreytingatillögur verið lagðar fram en sjaldnast náð í atkvæðagreiðslu.  

Reynslan af að skipta Stjórnarráðinu í margar smáar einingar var ekki góð því það skorti 

heildstæðar lausnir fyrir stjórnkerfið, efnahagskerfið og samfélagið. Svo kom hrun, ný stjórn 

tók við og fékk svigrúm fyrir breytingar, því samfélagið kallaði á breytingar.  

Í stjórnarsáttmála var lagt upp með ákveðnar sameiningar en það voru skiptar skoðanir 

um ýmsa málaflokka sem mætti flokka betur saman og færa á milli ráðuneyta. Úrlausnin lá 

ekki í öllum tilfellum fyrir, við gerð stjórnarsáttmálans, heldur voru ýmsar vangaveltur uppi 

og lausir endar.  
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5. Breytingar á Stjórnarráði Íslands 2009-2013 

Ríkisstjórnin mun gera umtalsverðar stjórnkerfisbreytingar og umbætur í því skyni að gera 
þjónustu hins opinbera við almenning og atvinnulíf eins góða og kostur er með þeim 
fjármunum sem til ráðstöfunar eru hverju sinni. Víðtækt samráð verður haft við starfsfólk, 
almenning og hagsmunaaðila og leitast við að skapa almennan skilning og samstöðu um 
nauðsyn þessara breytinga. Í kjölfar efnahagshrunsins er nauðsynlegt að endurmeta 
forgangsröðun í stjórnsýslunni í samræmi við verkefnin framundan.            
(Samstarfsyfirlýsing Samfylkingar og Vinstri grænna, 2009) 

Á þessum orðum hefst síðasti kaflinn í stjórnarsáttmála Samfylkingar og Vinstri grænna í 

maí 2009, kaflinn um stjórnkerfisumbætur. Auk breytinga á stjórnkerfinu og tillögu um 

fækkun ráðuneyta úr tólf í níu, var ætlunin að „...efla traust almennings á stofnunum hins 

opinbera.“ (Samstarfsyfirlýsing 2009) 

Boðaðar voru breytingar á heitum ráðuneyta nema forsætis-, fjármála- og 

utanríkisráðuneyta, en þó urðu breytingar á verkefnum þessara ráðuneyta líkt og annarra. 

Breytingarnar áttu að ganga mishratt fyrir sig, þá síðustu átti að lögfesta fyrir lok 

kjörtímabilsins. Fækkun ráðuneyta gekk mun hraðar fyrir sig og reyndar lengra en boðað var, 

þar sem ráðuneytum var fækkað í átta í september 2012.  

Fimmtán manns alls gengdu ráðherraembættum í ríkisstjórnum Samfylkingar og Vinstri 

grænna árin 2009-2013, þar af tveir utanþingsráðherrar. Talsverðar mannabreytingar urðu 

og einnig varð einhver tilfærsla á ráðuneytum milli flokkanna þegar ráðuneytum fór 

fækkandi. Þegar stjórnarsáttmálinn var saminn var nánast einhugur um fækkun ráðuneyta og 

nauðsyn breytinga en þegar á leið kjörtímabilið fór að bera á andstöðu þeirra sem myndu við 

það missa ráðherrasæti sín. Það sýnir að erfitt er að fækka ráðuneytum þegar kjörtímabilið 

er hafið. Hér á eftir verður rætt um ólíkar ástæður á bakvið sameiningar ráðuneytanna, 

annars vegar rakin í tímaröð breytingar á ráðuneytum á kjörtímabilinu og hins vegar fjallað 

um undirbúning og umræður á Alþingi um ný heildarlög um Stjórnarráð Íslands sem 

samþykkt voru í september 2011. Að lokum verður rætt um dagskrárvald ríkisstjórna til að 

skýra að þessar breytingar voru hvorki sjálfsagðar né auðveldar. 
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5.1 Boðaðar breytingar 

Að mati viðmælenda var það hrunið sem gerði kleift að fara í allsherjar rýni um Stjórnarráðið, 

innra og ytra skipulag þess. Breytingarnar voru þó af mismunandi toga og áttu sér mislanga 

sögu. Við greiningu á viðtölum og skriflegum gögnum verður þeim skipt í þrennt: 

 pólitískar rætur 

 reynsla 

 hagkvæmni 

Þær breytingar sem voru af pólitískum rótum voru að bæta auðlindamálum við 

umhverfisráðneytið og mátti finna í pólitískri stefnumótun þessara flokka. Árin á undan 

höfðu þessi mál verði sett fram í ræðu og riti í umhverfisstefnu flokkanna. 

Atvinnuvegaráðuneyti tengdist þessari stefnumörkun, þar átti að taka ákvarðanir um nýtingu 

auðlinda á grundvelli rannsókna og ráðgjafar frá umhverfis- og auðlindaráðuneyti. 

Atvinnumálaráðuneyti var til í áratugi fyrir setningu Stjórnarráðslaganna 1969 að því var skipt 

upp. Var það einnig eitt helsta deilumál þess tíma. Slíkt hefur verið á borði stjórnmálaflokka 

og ríkisstjórna, jafnt á hægri og vinstri væng stjórnmálanna æ síðan. Það telst ekki til 

róttækra breytinga að fella atvinnumál saman í eitt ráðuneyti en með því að bæta nýsköpun 

við, var gert rými fyrir nýjungar, enda ætlunin að nútímavæða stjórnsýsluna með því að 

hugsa frekar til framtíðar en fortíðar.  

Heitin sem valin voru á ráðuneytin segja hér mikla sögu. Ráðuneyti mannréttinda- og 

dómsmála var boðað en heitið snerist við þegar til kom. Einnig ráðuneyti sveitastjórna, 

samgöngu og byggðaþróunar og loks mennta- og menningarmálaráðuneyti. Þessar 

breytingar eiga sér pólitískar rætur, gera málaflokkana sýnilega sem ríkisstjórnin lagði 

áherslur á og kom fram í öðrum köflum stjórnarsáttmálans. 

Reynslan hafði sýnt að málaflokkar voru að falla á milli félagsmála- og 

heilbrigðisráðuneytis og í einhverjum tilvikum gat verið um tvíverknað að ræða. Þetta atriði 

var forsætisráðherra mjög áfram um að ná fram, enda hafði hún verið mest í þessum 

málaflokki og verið ráðherra félags- og tryggingamálaráðuneytisins frá 2007 og hafði þá viljað 

breyta heitinu í velferðarráðuneyti en samstarfsflokkurinn ekki og því var hægt að nota það 

nú í þessari sameiningu tveggja ráðuneyta. Það sem helst stóð í fólki við þessa sameiningu 

voru að þetta væru tvö af stærstu ráðuneytum að sameinast í eitt. Stærstu með tilliti til 

starfsmannafjölda, fjölda málaflokka, fjölda stofnana og sérstaklega fjármagns. Ýmsar 

hugmyndir voru reifaðar að draga úr stærðinni, svo sem að flytja húsnæðismál annað og þar 
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með talið Íbúðalánasjóð. Einnig atvinnumál og Vinnumálastofnun, sem hefðu þá getað 

tilheyrt atvinnumálaráðuneyti. Það var þó ekki gert. 

Innanríkisráðuneyti hefur þá málaflokka sem hagkvæmt þótti að reka saman og varða 

innviði stjórnsýslunnar. Nafnið hugnaðist ekki öllum og sést að hér hafa pólitískar áherslur 

ekki verið efst á baugi, heldur hagkvæmni. Hér undir má einnig flokka bæði efnahags- og 

viðskiptaráðuneyti og síðustu breytinguna sem var fjármála- og efnahagsráðuneyti. Það var 

af hagkvæmni, enda var hér gengið lengra en áætlað hafði verið.  

Skiptar skoðanir voru um einstaka málaflokka, svo sem hvort byggðamál ættu að haldast í 

hendur við sveitarstjórnarmál og vera í innanríkisráðuneyti, eða atvinnumál í 

atvinnumálaráðuneyti. Segja viðmælendur að skoðanir hafi ekki farið eftir flokkslínum heldur 

fremur að landsbyggðarþingmenn töldu þau til atvinnumála en þingmenn höfuðborgar og 

nágrennis hafi viðrað hugmyndir um að tengja sveitarstjórnarmálum.  

Eitt atriði nefndu fjórir viðmælendur sérstaklega í þessu sambandi, sú sýn að 

forsætisráðuneytið ætti að vera „hreint ráðuneyti“ hefði helst komið innan frá 

stjórnsýslunni. Litlar stofnanir og verkefni sem voru á sviði menningarmála voru flutt til 

menntamálaráðuneytis sem fékk viðskeytið – og menningarmálaráðuneyti. Efnahagsmál og 

tengsl við Seðlabanka voru flutt í efnahags- og viðskiptaráðuneytið. Forsætisráðuneytið ætti 

frekar að vera að stýra ríkisstjórn, samvinnu milli ráðuneyta og stofnana og þess háttar 

fremur en að hafa eftirlit með litlum stofnunum.  

Viðmælendur voru sérstaklega inntir svara hvort minnihlutastjórnin, sem tók við 1. 

febrúar 2009, hafi haft afgerandi áhrif á þessar ákvarðanir. Taka ber tillit til þess að viðtölin 

voru tekin fjórum árum síðar, 2013 og reyndar eitt árið 2016. Viðmælendur tóku mismikið 

undir það. Sumir sögðu að svo hefði verið, ráðherrar komnir til verka, margir nýir og voru að 

átta sig á hvernig ráðuneyti og Stjórnarráðið virkaði og höfðu því ákveðnari hugmyndir eftir 

þennan tíma, um hverju mætti breyta heldur en þegar fólk kemur alveg nýtt inn. Alla jafna 

eru stjórnarsáttmálar unnir áður en stjórn tekur við og þetta var því aðlögunartími. Einn 

viðmælandi sagði að skoðanakannanir hefðu gefið til kynna að þessir flokkar myndu ná 

meirihluta og halda áfram og þá hafi hugmyndir kviknað en engin vinna farið af stað fyrr en 

eftir kosningar 25. apríl 2009. Viðmælandi innan stjórnsýslunnar nefndi að það hefði verið 

komið samstarf og samband milli einstaklinga í stjórnmálum og stjórnsýslu og það hefði verið 

greið leið í báðar áttir að ræða um hlutina, þegar til kom. Að því leyti hefði þessi tími haft 
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áhrif á vinnuna og niðurstöðuna, þó formleg vinna hefði ekki farið í gang fyrr en við gerð 

stjórnarsáttmálans. 

 

5.2 Breytingar á ráðuneytum 2009-2012 

Breytingar á ráðuneytum á kjörtímabilinu 2009-2013 voru þær mestu í fjóra áratugi í sögu 

Stjórnarráðsins. Umræður um þær og undirbúningur hófst aðeins fyrir kosningar, þegar 

minnihlutastjórn sömu flokka tók við stjórnartaumunum 1. febrúar 2009 og starfaði í tæpa 

100 daga, þar til ný ríkisstjórn var kynnt 10. maí 2009.  

Breytingar á Stjórnarráði rýma illa við smáskrefakenningar, þær er erfitt að gera smám 

saman meðan ráðherrar og ríkisstjórn læra á stjórnkerfið og hvernig vilji er að breyta, til að 

fá sem mest útúr kerfinu. Inn í það fléttast hagsmunir einstaklinga, sérstaklega ráðherra því 

þegar þeir eru komnir inn í málefni og verkefni ráðuneytis síns, er erfiðara en ella að sjá það 

lagt niður og/eða sameinað öðru. Slíkar breytingar eru alla jafna gerðar í upphafi kjörtímabils 

í löndunum í kringum okkur og ríkisstjórnin sem tók við árið 2007 gerði það þannig. Segja má 

að ríkisstjórnir Jóhönnu Sigurðardóttur hafi fengið rými og tíma innan Stjórnarráðsins til að 

finna leiðirnar að breytingum. Annar flokkurinn Samfylking, var í ríkisstjórn frá 2007, hún og 

Vinstri græn svo saman í tæpa þrjá mánuði fyrir kosningar vorið 2009 sem minnihlutastjórn. 

Það var því komin nokkur reynsla stjórnarliða á Stjórnarráðinu þegar ráðist var í gerð 

stjórnarsáttmálans þar sem útlistaðar voru nokkuð nákvæmlega skrefin sem tekin yrðu. 

Nokkrar breytingar á ráðuneytum voru gerðar strax um haustið. Verkefni voru færð úr 

forsætisráðuneyti yfir í menntamálaráðuneyti sem þá fékk viðbótina - og 

menningarmálaráðuneyti. Dóms- og kirkjumálaráðuneyti varð dómsmála og 

mannréttindaráðuneyti og var þar pólitísk áherslubreyting á ferð. Sveitarstjórnarmál höfðu 

verið færð í samgönguráðuneyti 1. janúar 2008 en heiti þess fyrst breytt á þessum tíma í 

samgöngu- og sveitar Stjórnarráðuneyti. Hið nýja efnahags- og viðskiptaráðuneyti var sett á 

laggirnar. Þessar breytingar tóku gildi í október 2009. 

Fækkun ráðuneyta var boðuð í stjórnarsáttmálanum, en átti að taka í skrefum yfir allt 

kjörtímabilið. Einhverjar breytingar mættu mótspyrnu og var frestað en öðrum flýtt. Ein 

breyting gekk tilbaka ef svo má segja og ráðuneytin enduðu á að vera átta. Skýrslur, bæði 

eftir erlenda sérfræðinga og innlenda aðila gagnrýndu meðal annars vanmáttugt Stjórnarráð 
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í aðdraganda Hrunsins. Má þar helst nefna skýrslu finnska bankaeftirlitssérfræðingsins Kaarlo 

Jännäri í mars 2009, skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis í apríl 2010, auk samstarfsins við 

Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, en þar voru gerðar úttektir reglulega.  

Í stjórnarsáttmála var ritað um sameiningu félags- og tryggingamálaráðuneytis og 

heilbrigðisráðuneytis þegar málefni fatlaðra og aldraðra flyttust til sveitarfélaga sem var 

annars vegar dagsett 1. janúr 2011 og hins vegar 1. janúar 2012. Innanríkisráðuneyti átti að 

lögfesta í lok kjörtímabilsins, væntanlega árið 2013. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 

ásamt dómsmála- og mannréttindaráðuneyti áttu að sameinast þar. Í viðtölum sem tekin 

voru vegna þessarar rannsóknar kom fram, að þessar skýrslur hefðu gefið fyrirhuguðum 

breytingum byr undir báða vængi og því ekki talin ástæða að bíða með þær. Í viðbót við 

pólitískar áherslur, fagleg og efnahagsleg rök sem lagt var af stað með í upphafi 

kjörtímabilsins, bættust við fleiri rök fylgjandi sameiningu ráðuneyta og þá talið betra að 

flýta þessum sameiningum. Lagafrumvarp sem tók til ofangreindra sameininga auk stofnunar 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis við samruna ráðuneyta, var lagt fram í júní 2010. Um 

leið áttu rannsóknir, nýtingarstefna, ráðgjöf og vendun á sviði auðlindamála að flytjast til 

umhverfisráðuneytis og það að fá viðskeytið – og auðlindaráðuneyti.  

Þær fyrri voru samþykktar á Alþingi í september 2010 og ný ráðuneyti tóku til starfa 1. 

janúar 2011, það er velferðarráðuneyti og innanríkisráðuneyti. Frá hausti 2010 var 

ráðherrum fækkað um tvo og sömu aðilar gegndu ráðherraembættum þeirra ráðuneyta sem 

áttu að sameinast. Stofnun atvinnuvegaráðuneytis mætti meiri mótstöðu í þinginu og var 

ákveðið að geyma þær breytingar og undirbúa þær í meira samstarfi við hagsmunaaðila, líkt 

og boðað var í stjórnarsáttmála. Nokkrir stjórnarandstöðuþingmenn vildu að slíkt yrði einnig 

gert varðandi velferðarráðuneytið, en meirihluta þingmanna fannst ekki ástæða til þess. 

Samráð var haft við hagsmunaaðila og skýrsla um þessi mál var birt á vormánuðum 2011. 

Síðari breytingar á ráðuneytum þurftu ekki samþykki Alþingis með lögum því ný lög um 

Stjórnarráð Íslands höfðu tekið gildi í millitíðinni, sjá nánar í næsta kafla. Þó þurfti að leggja 

fram þingsályktunartillögu fyrir Alþingi þar sem fram kom fjöldi og heiti ráðuneyta. Tillagan 

skyldi koma til umræðu og afgreiðslu þar. Það var gert í maí 2012 og lauk umræðum um 

hana 12. maí. Þegar hér var komið sögu voru það ekki einungis atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti auk umhverfis- og auðlindaráðuneytis heldur hafði ríkisstjórnin komist 

að þeirri niðurstöðu í millitíðinni að hið nýja efnahags- og viðskiptaráðuneyti yrði ekki 
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burðugt eftir að viðskiptamálin færu með öðrum atvinnumálum í atvinnuvega og 

nýsköpunarráðuneyti. Það sem eftir stóð var því sameinað fjármálaráðuneyti sem fékk heitið 

fjármála- og efnahagsráðuneyti. Þessar breytingar tóku gildi í september 2012. 

Lagt var upp með að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti yrði til við sameiningu 

iðnaðarráðuneytis og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytis. Óljóst er af stjórnarsáttmála 

hvort viðskiptahluti efnahags- og viðskiptaráðuneytis hafi einnig átt að vera innan þess eða 

ekki, en sú varð niðurstaðan. Þá voru ráðuneytin átta og ráðherrar sömuleiðis, einum færri 

en stefnt var að og mun fyrr en lagt var upp með vorið 2009.  

Pólitískir viðmælendur sögðu allir að áhugi hefði verið á breytingum innan beggja flokka, 

áhuginn jafnvel verið meiri hjá Samfylkingu og mikill hjá forsætisráðherra. Áhersla 

forsætisráðherra og eftirfylgni við málið var staðfest af viðmælendum innan stjórnsýslunnar.  

Sex ríkisráðsfundir voru haldnir á kjörtímabilinu þar sem breytingar voru gerðar á 

ríkisstjórn. Tvisvar var það vegna brotthvarfs ráðherra um stundarsakir21 en þrjú skipti vegna 

breytinga á ráðuneytum og fækkun ráðherra. Við lok kjörtímabils voru þeir átta. Sameiningar 

ráðuneyta eru ef til vill sýnilegasta breytingin sem varð á Stjórnarráðinu á kjörtímabilinu en 

breytingar á lögum um Stjórnarráð Íslands tóku til mun fleiri atriði og farið verður yfir nokkur 

þeirar í næsta kafla. 

 

5.3 Lög um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 - aðdragandi 

Ríkisstjórnin boðaði „umtalsverðar stjórnkerfisbreytingar og umbætur“ í stjórnarsáttmála 

vorið 2009 og skipuð var nefnd til þess í desember það ár. Henni var ætlað að fjalla um 

endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands. Nefndin átti að skoða hvort þörf væri á sérstökum 

lögum um Stjórnarráð Íslands og hvar helst þyrfti að laga í starfsumhverfi þess. Nefndin lagði 

til að hafa áfram sérstök lög um Stjórnarráð Íslands.  

Nefndinni var ætlað samkvæmt erindisbréfi að koma með tillögur um eftirfarandi atriði: 

 aukinn sveigjanleika innan ráðuneyta og stofnana 

 betri nýtingu þekkingar og mannauðs 

 aukið gagnsæi í vinnubrögðum 

                                                      
21 Ögmundur Jónasson sagði af sér sem heilbrigðisráðherra en kom síðar aftur inn sem ráðherra ráðuneyta 

sem sameinuðust í innanríkisráðuneyti og Katrín Júlíusdóttir sem fór í fæðingarorlof sem iðnaðarráðherra en 
kom aftur sem fjármálaráðherra enda iðnaðarráðuneyti ekki til lengur.  
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 aukið upplýsingastreymi til almennings 

 skoða starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfseminni og viðurlög við brotum 

Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að enn væri þörf fyrir lög um Stjórnarráð Íslands en að 

gera þyrfti á þeim heildarendurskoðun svo þau samrýmdust breyttum aðstæðum. Breytingar 

í tækni, verkefnum og starfsháttum kalla á sveigjanlegri stjórnsýslu. Sífellt fleiri þverfagleg 

verkefni koma til kasta Stjórnarráðsins, oft sem viðbrögð við breyttum aðstæðum, svo sem 

almannavarna vegna jarðskjálfta eða eldgosa sem stöðva meðal annars flugumferð til og frá 

landinu, eða hættu á gjaldeyrisskorti og vöruskorti í kjölfar bankahruns og efnahagshruns.  

Einnig að auka þurfi sveigjanleika fyrir stjórnvöld hvers tíma að skipuleggja Stjórnarráðið 

til að ná fram pólitískum áherslum sínum. „Festan í skipulagi hefur verið á kostnað 

sveigjanleikans.“  Ef talin er þörf á að halda í festu í umgjörð um Stjórnarráðið væri hægt að 

gera það með ýmsu móti, svo sem að nefna hámarksfjölda ráðuneyta og ráðherra, til að 

Alþingi sleppti ekki alveg hendinni af fjárveitingavaldinu.  

Lagafrumvarp skildi unnið í Stjórnarráðinu á grundvelli tillagna nefndarinnar. Nefndin 

starfaði í eitt ár, hélt málþing í október 2010 og skilaði skýrslunni Samhent stjórnsýsla í 

desember 2010, sem talsvert er stuðst við í ritgerð þessari. Skýrslan inniheldur fjölmargar 

tillögur að framtíðarsýn fyrir Stjórnarráð Íslands, bættri starfsemi og aukinni samvinnu, sem 

að hluta til ættu heima í lögum, aðrar í reglugerðum eða öðrum viðmiðum stjórnvalda. Í 

kjölfarið var samið lagafrumvarp í forsætisráðuneyti, það lagt fyrir Alþingi og samþykkt í 

september 2011 sem lög nr. 115/2011, en nánar verður vikið að því síðar. 

Þrátt fyrir að þessi vinna nefndarinnar stæði yfir var samt ekki beðið með ýmsar 

breytingar á eldri lögum, nr. 73/1969. Til dæmis var samþykktur nýr kafli um siðareglur 

starfsmanna Stjórnarráðs Íslands, ráðherra og aðstoðarmenn þeirra, þann í júní 2010. (Lög 

nr. 86/2010) Þetta var gert eftir að niðurstöður rannsóknarnefndar Alþingis um bankahrunið 

lágu fyrir og skýrslur bæði þingmannanefndar og starfshóps innan forsætisráðuneytis einnig, 

um þá liði sem að þessum þáttum sneri. Minnst var á siðareglur bæði í stjórnarsáttmála 2007 

og 2009 svo líklega hefur verið unnið að þeim lengur en en þá tvo mánuði sem þarna liðu.  

Aðeins hálfu ári eftir kosningar var skipuð nefnd um endurskoðun á lögum um Stjórnarráð 

Íslands og minnst hefur verið á hér framar. Þrátt fyrir að sú vinna færi fljótt í gang með 

skipan nefndarinnar og skýrslu með tillögum á hennar vegum, var þetta jafnframt 

ríkisstjórnin sem gerði flestar breytingar á Stjórnarráðslögunum frá 1969, áður en ný lög tóku 
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gildi. Fyrstu breytingarnar voru samþykktar 3. september 2009. Þá var talsverður tilflutningar 

á verkefnum milli ráðuneyta og miklar nafnabreytingar um leið, sjá nánar í síðasta kafla. 

Enn átti þessi ríkisstjórn eftir að breyta lögunum, þó ný væru í smíðum, en það var einmitt 

þegar sameiningar ráðuneyta stóðu fyrir dyrum, fyrr en boðað var í stjórnarsáttmála. Lögin 

um sameiningar voru samþykkt í september 2010 en tóku gildi 1. janúar, þegar ný ráðuneyti 

tóku til starfa.  

Athygli vekur að ríkisstjórnin sem stóð fyrir heildarendurskoðun laga um Stjórnarráð 

Íslands var sú sem ekki minntist á þær í stefnuyfirlýsingu sinni, að minnsta kosti ekki berum 

orðum. Miklar breytingar voru gerðar á heitum ráðuneyta og verkefnaskiptingu þeirra við 

upphaf kjörtímabilsins og meiri þegar á leið en ekki var getið um heildarendurskoðun laga 

um Stjórnarráð Íslands í stefnuyfirlýsingunni. Vissulega er þó minnst á breytingar í 

stjórnkerfinu þar: „Ríkisstjórnin mun gera umtalsverðar stjórnkerfisbreytingar og umbætur... 

Í kjölfar efnahagshrunsins er nauðsynlegt að endurmeta forgangsröðun í stjórnsýslunni í 

samræmi við verkefnin framundan.“ (Samstarfsyfirlýsing Samfylkingar og Vinstri grænna) 

Lögin breyttust nokkuð í meðförum þingnefnda og í umræðum á þingi. Nefnd um 

breytingar á lögunum hugsaði þau helst útfrá því að færa Stjórnsýsluna til nútímans á meðan 

breytingar þingmanna fjölluðu um að hafa óskorað vald að móta hana í hvert eitt sinn og að 

því væri það takmarkandi að hafa hámarksfjölda ráðuneyta, ráðherra og aðstoðarmanna 

ráðherra í lögum. Meirihluti alsherjarnefndar vildi hafa sem mest opið fyrst farið var í 

breytingar og vildi líka burt greinina um að hvert ráðuneyti væri lagt undir einn ráðherra og 

að ekki ætti að festa fjölda ráðuneyta og ráðherra í lögum.  

Eins og rætt verður í næsta kafla er dagskrárvald ríkisstjórna á Íslandi ekki eins mikið og á 

Norðurlöndunum. Það sama má segja um þau stjórnarfrumvörp sem sett eru fram, texta 

þeirra er breytt að meðaltali um 20% en dæmi um að mun hærra hlutfall og jafnvel að lítið sé 

eftir af upprunalegum texta á sama tíma og hlutfallið er afar lágt í nágrannalöndunum. 

(Gunnar Helgi Kristinsson, 2013, 273) Frumvarpinu var breytt talsvert í meðförum þingsins og 

því ljóst að framkvæmdavaldið hefur ekki endilega síðasta orðið í sinni lagasetningu. Samt 

var í þessu tilviki vandað til undirbúningsins á öllum stigum.  

Skref: 

1. vinna við stjórnarsáttmála (stjórnarmyndunarviðræður) (pólitík - meirihluti) 

2. mál sem komast í stjórnarsáttmála eru komin á dagskrá (pólitík) 
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3. nefnd skipuð – málþing – skýrsla (fræðimenn – starfsfólk) 

4. frumvarp samið í ráðuneyti (starfsfólk) 

5. mál fer fyrir þing (Alþingi – stjórnmálamenn allra flokka) 

6. þingnefnd – umræður – þingnefnd – umræður – lög (meirihluti – minnihluti - pólitík) 

7. atkvæðagreiðsla (pólitík – meirihluti) 

Viðmælendur voru samhljóma um veigamestu atriðin varðandi aðdraganda lagasetningar. 

Eðlilega finnst flestum viðmælendum að þeirra hópur, hver sem hann er, hafa haft talsverð 

áhrif, en þau eru sammála um að það sé stjórnmálafólkið sem setji mál á dagskrá. 

Starfsfólkið í Stjórnarráðinu var hins vegar tilbúið með lausnir þegar til þess var leitað, við 

gerð stjórnarsáttmálans og aftur þegar það var skipað í nefnir um úttektir, skýrslugerð og 

samningu lagafrumvarps. Embættismenn þekkja oft betur umhverfið sem á að gera 

breytingar á og hafa áhrif með því að velta upp möguleikum sem stjórnmálafólkið hefur ekki 

komið auga á og/eða strika út möguleika sem þaðan koma. 

 

5.4 Dagskrárvald ríkisstjórna  

Í almennri umræðu um stjórnmál á Íslandi þar sem meirihlutastjórnir eru algengt 

fyrirkomulag ríkisstjórna hérlendis þykir vald ríkisstjórna sterkt gagnvart Alþingi og jafnvel 

talað um skort á þingræði. Var slík umræða hávær fyrst eftir hrun.  

Lög um Stjórnarráð Íslands nr. 73/1969 festu skiptingu Stjórnarráðsins í ráðuneyti svo 

rækilega í sessi að við þeim var lítt hróflað í fjóra áratugi. Það var þó ekki vegna þess að þau 

þættu svo heppileg, heldur vegna þess að allur ferill frá stefnumótun til frumvarpsgerðar og 

svo meðferðar Alþingis var svo langur að þær náðust ekki í gegn. „Þegar pólitískur vilji var til 

þess að hreyfa við þeirri lögfestu skipan sem komið var á árið 1970 reyndist það erfiðara 

verkefni en svo að þær ríkisstjórnir sem að þeim tilraunum stóð gætu leitt þær til lykta.“ (SÍ 

bls. 157) Allar götur síðan hafa tillögurnar gengið útá fækkun ráðuneyta og aukin pólitísk 

áhrif innan Stjórnarráðsins og á því sést að ráðherrum hefur fundist í gegnum tíðina að 

einhver fyrirstaða væri í ráðuneytum. Það tókst loks árið 2011 því í nýjum lögum um 

Stjórnarráð Íslands er það í höndum framkvæmdavaldsins að ákveða fjölda og heiti 

ráðuneyta ráðherra. Þá hefur hver ráðherra heimild til að ráða tvo aðstoðarmenn í stað eins 
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áður, enda ráðuneytin stærri og málefni flóknari. Auk þess getur ríkisstjórnin ákveðið að ráða 

þrjá aðstoðarmenn í viðbót ef hún telur þörf á. 

Gunnar Helgi Kristinsson (2013, bls. 265) telur dagskrárvald ríkisstjórna á Íslandi vera 

minna en á hinum Norðurlöndunum. Tæp 80% samþykktra lagafrumvarpa voru undirbúin af 

framkvæmdavaldinu hér en nærri 100% í Danmörku, Noregi og Svíþjóð veturinn 2010-2011. Í 

þessu samhengi sést glöggt að Alþingi hafði mikil áhrif í þá átt að takmarka 

framkvæmdavaldið í að fara með framkvæmdavaldið og ríkisstjórnir ná ekki öllum sínum 

lagafrumvörpum í gegnum Alþingi. Af þessu sést að dagskrárvald ríkisstjórna er ekki sterkt. Í 

þessu samhengi má geta þess að ríkisstjórnin fór af stað með frumvarp með miklum 

breytingum á ráðuneytum í júní 2010 en sumum þeirra var frestað vegna andstöðu en voru 

samþykktar ári síðar, eftir að vinna hafði farið fram með hagsmunaaðilum.   
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6. Í kjölfar breytinga á Stjórnarráði Íslands 

Hér verður rætt um nokkur atriði sem eru áhugaverð varðandi áhrif þessara breytinga á 

Stjórnarráð Íslands. Fyrst skoðum við starfsmannamál Stjórnarráðsins, samstarf ráðherra og 

starfsfólks ráðuneyta og loks verður lítillega rætt um hvernig hin nýju lög hafa nýst næstu 

ríkisstjórn. 

6.1 Starfsmannamál Stjórnarráðs Íslands 

Einn af veikleikum þess var hversu fámenn þau ráðuneyti eru sem mest reyndi á í þessu 

sambandi.... bolmagn Stjórnarráðsins ræðst ekki af heildarfjölda starfsmanna þess heldur af 

fjölda þeirra starfsmanna sem eru vel menntaðir og þjálfaðir og hafa getu til að takast á við 

mjög flókin og krefjandi verkefni. Augljóst er að fjölga þarf í þeim hópi starfsmanna. Það 

verður vart gert á annan hátt en að sköpuð séu þau starfsskilyrði í Stjórnarráði Íslands að 

þangað fáist til starfa fólk sem hefur þessa kosti til að bera. (RSA 7. bls. 280) 

Í skýrslunni Samhent stjórnsýsla er talað um að hagræðing á sumum sviðum innan 

Stjórnarráðsins verði nýtt í að efla þau á öðrum, helst á sviði stefnumótunar og 

verkefnastjórnunar. (Samhent stjórnsýsla, bls. 84-85) Helstu þættir sem hægt er að hagræða 

innan eru rekstur fasteigna og tæknibúnaðar og samnýting stoðdeilda. Sparnaður á þessum 

sviðum eykur svigrúm fyrir annað, svo sem fleiri sérfræðinga. Hefur vel menntuðu starfsfólki 

Stjórnarráðisins fjölgað? Líklega ekki ef horft er á starfsmanna tölur. Hér má sjá fjölda 

stöðugilda hjá Stjórnarráðinu yfir fimm ára tímabil.Fækkun er tæp 30 stöðugildi eða um 6%.  

Þróun fjölda stöðugilda* í Stjórnarráðinu á tímabilinu 2009–2014.

Ráðuneyti maí 2009 maí 2010 maí 2011 maí 2012 maí 2013 maí 2014 

Forsætisráðuneyti 27 24 27 27 29 30

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 63 54

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti 33 33 34 32

     Iðnaðarráðuneyti 21 20 20 17

     Efnahags- og viðskiptaráðuneyti 20 23 24 24

Fjármála- og efnahagsráðuneyti 71 61 59 63 77 74

Innanríkisráðuneyti 64 68 74 66

     Dómsmála- og mannréttindaráðuneyti 34 34

     Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 32 32

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 70 70 70 77 71 68

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 30 31 31 31 35 35

Utanríkisráðuneyti 87 95 89 95 97 73

Velferðarráðuneyti 89 84 84 77

     Heilbrigðisráðuneyti 46 50

     Félags- og tryggingamálaráðuneyti 33 37

Samtals 504 510 507 518 530 477

* Tekið er tillit til gjaldfallinna orlofsgreiðslna og biðlauna.  

Tafla 2. Fækkun stöðugilda í Stjórnarráði Íslands 2009-2014. Svar fjármála- og efnahagsráðherra við 
fyrirspurn.  
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6.2 Samstarf ráðherra og starfsfólks ráðuneyta  

Yfirmaður ráðuneytis er ráðherra. Samstarf ráðherra og starfsmanna ráðuneyta er áhugavert 

að skoða. Í lögum um Stjórnarráð Íslands frá 2011 fjallar 20. gr. um skyldur þessara aðila, 

ráðherra að leita ráðgjafar hjá starfsfólki og starfsfólkinu að „veita ráðherra réttar 

upplýsingar og ráðgjöf sem byggist á staðreyndum og faglegu mati á valkostum þannig að 

hann geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu og stefnumótun.“ (Lög nr. 115/2011) 

Í bókinni Frú ráðherra eru frásagnir kvenna sem eru fyrrum ráðherrar. Eitt af atriðum sem 

þær voru spurðar um var ráðherraembættið, verkefni og áhrif. (Frú ráðherra, 2015, bls. 12) 

Kolbrún Halldórsdóttir segist hafa lagt sig „alla fram við að nálgast starfsfólkið og verkefni 

þeirra af virðingu. Það var eðlilegt að einhverrar tortryggni gætti í minn garð, þar sem ég 

hafði sem þingmaður oft gagnrýnt ráðuneytið og störf þess...“ (Sama bls. 144) en segir 

jafnframt að ágreiningurinn hafi verið af pólitískum toga við ráðherra sem þar voru hverju 

sinni, en ekki beint gegn starfsfólkinu.  

Svandís Svavarsdóttir telur að þátttaka í sveitarstjórn sé betri undirbúningur fyrir 

ráðherrahlutverk en þingmennska, þar sem sveitarstjórn fer með framkvæmdavald, líkt og 

ráðherra. (Sama bls. 255) Svandís og Kolbrún voru báðar umhverfisráðherrar. 

Katrín Jakobsdóttir segir það hafa verið „gríðarlegt átak að koma inn í stjórnsýsluna 

algerlega óreyndur.“ (Sama bls. 109) Rímar það ágætlega við sýn Svandísar hér ofar að það 

sé auðveldara að koma að framkvæmdavaldi ríkisins með reynslu af framkvæmdavaldi 

sveitarfélaga en sem þingmaður og þá aukin heldur þingmaður í minnihluta. 

Sú kona sem hefur langmestu reynslu af ráðherrahlutverkinu er Jóhanna Sigurðardóttir 

sem síðast gegndi starfi forsætisráðherra 2009-2013 en áður hafði hún verið í 

félagsmálaráðuneyti fyrst 1987-1994 og 2007-2009. Jóhanna hefur auk þess lengsta setu 

kvenna á Alþingi, í 35 ár samfellt frá 1978-2013. Athygli vekur að Jóhanna telur að „[v]öld 

embættismanna geta verið gífurlega mikil í stjórnsýslunni og ég hef stundum sagt að það 

hljóti að vera erfitt meðal æðstu embættismanna að þurfa sífellt að fá nýja ráðherra. 

Embættismenn verða bókstaflega að skipta um forrit í höfðinu til að aðlagast nýjum 

ráðherra, dyntum hans og kröfum. Þeir því oft ekki öfundverðir. Ég til langbest fyrir ráðherra 

að tileinka sér þá list að nýta vel dýrmæta þekkingu og reynslu embættismanna án þess að 

tapa stjórn eða yfirsýn.“ (Sama bls. 82-83) Jóhanna segir að embættismenn séu gjarna 

formenn og/eða starfsmenn nefnda sem semja lagafrumvörp, þá fylgi þeir jafnframt 
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málunum eftir fyrir þingnefndir og enda svo sem eftirlitsaðilar sem sjá til þess að lögunum sé 

framfylgt. Hún telur að aðkoma Alþingis fyrr í ferlinu væri til bóta. (Sama bls. 83) Má draga 

þá ályktun að þetta rými við þá skoðun hennar að völd embættismanna geti verið mikil.  

Þetta rýmar ekki alveg við niðurstöður Gunnars Helga Kristinssonar um breytingar 

lagafrumvarpa í meðförum Alþingis Íslendinga. Hérlendis eru breytingarnar á 

stjórnarfrumvörpum mun umfangsmeiri en gerist í nágrannalöndunum, að meðaltali um 20% 

þegar það er 5% í Danmörku en ekki nema 2% í Noregi. (Gunnar Helgi Kristinsson, 2013, bls. 

273) „Á ákvarðanatökustiginu er mun algengara á Íslandi en í hinum ríkjunum að vikið sé í 

veigamiklum atriðum frá þeim niðurstöðum sem stefnumótun á fyrri stigum hefur gefið 

tilefni til. Nefndastigið á Alþingi virðist vera vettvangur mun meiri endurskoðunar en í 

Skanidnavíu og breytinga á þeim niðurstöðum sem undirbúningur á fyrri stigum hefur getið 

af sér.“ bls. 274 en hann hefur þó fann fyrirvara á að rannsóknin náði til þingvetursins 2010-

2011 þegar aðstæður á Íslandi voru sérstakar, í kjölfar hruns. 

Af þeim viðtölum sem tekin voru fyrir þessa rannsókn mátti greina að rætt hefði verið við 

nokkra embættismenn, svo sem ráðuneytisstjóra, áður en breytingar á Stjórnarráðinu og 

ráðuneytum þess voru ákveðnar árið 2009 og 2013. Viðmælandi innan Stjórnarráðsins 

sjálfsagt að ríkisstjórn gæti lagað Stjórnarráðið að sínum áherslum, hún hefði verið kosin til 

þess að hafa áhrif og yrði að geta það, og það væri starfsmanna að koma til móts við það 

bæði með því að deila sinni þekkingu með ráðherrum og virða þeirra áherslur. 

6.3 Hvernig nýttust ný lög um Stjórnarráð Íslands á síðari hluta kjörtímabilsins?  

Ný heildarlög um Stjórnarráð Íslands voru sett í september árið 2011. Þá þegar höfðu 

verið sameinuð nokkur ráðuneyti og ýmsir málaflokkar fluttir þeirra á milli. Í nýjum lögum er 

það skýrt tekið fram að forsætisráðherra og ríkisstjórn geti hagað heitum og fjölda ráðuneyta 

eins og þeim þykir þurfa, en leggja fram þingsályktunartillögu fyrir Alþingi til umræðu. 

Síðustu breytingar á ráðuneytum, voru stofnun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, 

umhverfis- og auðlindaráðuneytis auk fjármála- og efnahagsráðuneytis 2012 og fór því eftir 

nýju lögunum. Reynt hafði verið að stofna þau ári fyrr, með breytingu við eldri lög ásamt 

innanríkisráðuneyti og velferðarráðuneyti en þessar breytingar mættu meiri hindrunum. Í 

millitíðinni var unnið með hagsmunaaðilum og vinnuhópur var að störfum við undirbúning, 

þar sem áttu fulltrúar bæði stjórnsýsla og hagsmunaaðilar og áður er getið.  



  

74 

6.4 Hvernig hafa lög nr. 115/2011 verið nýtt 2013-2016  

Ný ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks tók við eftir kosningar í apríl 2013. Það 

hvernig sú ríkisstjórn fjölgaði ráðherrum og setti tvo ráðherra saman í ráðuneyti varð 

kveikjan að áhuga höfundar á þessu viðfangsefni. Því er ekki úr vegi að taka saman hvernig 

hún gerði það.  

Segja má að þegar ný ríkisstjórn tók við eftir kosningar í apríl 2013 hafi beðið hennar það 

hlutverk að móta Stjórnarráð Íslands eins og ný lög heimiluðu. Það var spennandi að sjá, þar 

sem hvorugur flokkanna úr fyrri stjórn er í núverandi stjórn, heldur flokkar sem gegndu 

stjórnarandstöðu áður og komu því ekki beint að ákvörðunum um endurskoðun 

Stjórnarráðslaga, en gátu haft áhrif á þau í gegnum þingnefndir og umræður á Alþingi. 

Ríkisstjórnin sem tók við 2013 hefur nýtt sér flest þau ákvæði sem nýju lögin heimila og 

snýr að Stjórnarráðinu. Hún kaus að halda fjölda ráðuneyta og heitum þeirra óbreyttum. Í 

tveimur viðamiklum ráðuneytum eru tveir ráðherrar og eru þeir því tíu talsins í átta 

ráðuneytum. Um tíma voru tveir ráðherrar í innanríkisráðuneytinu, innanríkisráðherra og 

dómsmálaráðherra, sem einnig var forsætisráðherra. Þetta var í lok sumars 2014 og gilti í um 

fjóra mánuði, því nokkru síðar sagði þáverandi innanríkisráðherra af sér og nýr kom í staðinn 

og við það færðust málaflokkar ráðuneytisins aftur óskiptir til innanríkisráðherra. Starfsfólkið 

var áfram staðsett í innanríkisráðuneyti þetta tímabil. 

Fyrirhugaðar eru þingkosningar þann 29. október 2016, skömmu eftir að þessari ritgerð er 

skilað (september 2016). Rætt er um að flestar hagtölur séu hagstæðar um þetta leyti, 

verðbólga í sögulegu lágmarki og að nú sé réttur tími að bæta í, eftir hrun. Það verður því 

spennandi að sjá hvernig enn ný ríkisstjórn skipuleggur Stjórnarráðið eftir sínum áherslum. 
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7. Niðurstöður 

Samkvæmt kenningum Kingdon eru það meðal annars valdhafar sem ráða því hvað kemst á 

dagskrá hverju sinni, en eru ekki einráðir þar um. Þegar skipt er um valdhafa og breytingar 

verða á hinu pólitíska landslagi, eða þegar óvæntir atburðir eiga sér stað, hvort sem er 

náttúruhamfarir eða efnahagsáföll, eru miklar líkur á að ný málefni komist á dagskrá. Þau er 

ekki ný af nálinni, en mál sem hafa siglt undir radar í nokkrun tíma áður. Við hrunið urðu 

landsmenn fyrir áfalli, reiðarslagi, að uppgangur sem ríkt hafði, hefði verði efnahagsbóla sem 

lofuð var í hástert af valdhöfum. Við það varð hrun á trausti fólks til stofnana samfélagsins og 

þeirra sem lengi höfðu verið við völd. Til að mál komist á dagskrá þurfa að vera svör við þeim 

spurningum sem leita fram og innan þess fjárhagsramma sem settur er.  

Breytingar á Stjórnarráði Íslands, sameiningar ráðuneyta og uppstokkun ýmissa 

málaflokka árin 2009-2013, hefði ekki orðið á þessum tíma nema fyrir hrunið. Hrunið var 

ástæða þess að gengið var til kosninga vorið 2009, sem annars hefði ekki verið. Hrunið var 

ástæðan fyrir að þessir flokkar fengu meirihluta á Alþingi. Hrunið sýndi að kerfið hafði ekki 

séð í hvert stefndi og var vanhæft að taka á ástandinu sem skapaðist í kjölfarið og því þurfti 

að breyta kerfinu. Hrunið þýddi niðurskurð, alls staðar þurfti að skera niður og ráðuneytin 

voru ekki undanskilin. Hrunið var því megin orsök þess að stjórnkerfisbreytingar, sem ræddar 

höfðu verið, með mismiklum áherslum í fjóra áratugi og með auknum þunga síðasta 

áratuginn, komust til framkvæmda á þessum tíma.  

Formenn ríkisstjórnarflokkanna Samfylkingar og Vinstri grænna höfðu langa þingreynslu 

og bæði höfðu þau verið ráðherrar á síðustu öld. Þau þekktu því vel til Stjórnarráðsins og 

Alþingis. Forsætisráðherra hafði að auki verið ráðherra frá vorinu 2007 og var því með nýlega 

reynslu af setu í ríkisstjórn, þeirri sem hróflaði lítillega við ráðuneytisskipaninni. Það má segja 

að ríkisstjórnin 2007 hafi opnað rifu á gluggann með sínum breytingum á 

Stjórnarráðslögunum. Rifu sem hjálpaði til við að opna gluggann uppá gátt vorið 2009. 

Eins og áður segir, var það hrunið sem gerði kleift að fara í allsherjar rýni um 

Stjórnarráðið, innra og ytra skipulag þess. Breytingarnar voru þó af mismunandi toga og áttu 

sér mislanga sögu. Var þeim í greiningu skipt í þrennt; breytingum sem áttu sér pólitískar 

rætur í þessum stjórnmálaflokkum, breytingum þar sem reynsla af Stjórnarráðinu til skamms 

og langs tíma nýttist og að lokum sameiningar sem voru fyrst og fremst af hagkvæmum 

ástæðum. 
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Breytingar á forsætisráðuneytinu sjálfu og hlutverki þess má segja að séu í senn af 

pólitískum rótum og reynslu þess að það vantaði meiri forystu þaðan í aðdraganda hruns. 

Forsætisráðuneyti fékk tvo veigamikla málaflokka samhæfingar Stjórnarráðisins, að yfirfara 

öll lagafrumvörp framkvæmdavaldsins og að huga að stjórnsýslu- og samfélagsþróun. 

Þrátt fyrir að miklar breytingar hafi orðið á skipan ráðuneyta með fækkun þeirra og 

tilfærslu málaflokka þeirra á milli kjörtímabilið 2009-2013, má segja að ein mesta breytingin 

hafi samt verið fólgin í nýjum heildarlögum um Stjórnarráð Íslands. Sá hluti laganna sem snýr 

að stjórnarmyndun og ráðuneytsskipan umpólaðist. Áður voru heiti ráðuneyta upptalin í 

lögunum og að þau skyldu renna óskipt til eins ráðherra. Einnig mátti hvorki ráðuneyti af 

leggja né nýtt stofna án atbeina Alþingis. Í hinum nýju lögum er myndun Stjórnarráðs hvers 

tíma alfarið í höndum framkvæmdavaldsins samkvæmt Stjórnarskránni. Breytingar á 

ráðuneytum eru settar fram sem þingsályktunartillaga sem lögð er fyrir Alþingi til umræðu 

og afgreiðslu áður en forsetaúrskurður er birtur. Nú er það opið hversu mörg ráðuneyti og 

hversu margir ráðherrar skuli starfa og hvorugt er háð fjölda hins. Einnig er hægt að færa 

málaflokka milli ráðuneyta án atbeina Alþingis.  
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8. Umræða  

Margt fólk hafði á orði, að ríkisstjórnin eftir hrun hefði ef til vill færst of mikið í fang. 

Breytingar á Stjórnarráði Íslands og stjórnkerfinu öllu voru umfangsmiklar, sameiningar 

ráðuneyta og uppstokkun málaflokka einnig. 

Líklega hafa fáar ríkisstjórnir notið jafn mikils stuðnings til þess að breyta sem mestu, 

þegar þær tóku við stjórnartaumunum. Krafa almennings var að skipta um persónur og 

leikendur víða í samfélaginu. Ríkisstjórnin ætlaði að fækka ráðuneytum og stofnunum, 

samþykkja nýja stjórnarskrá og breyta fiskveiðistjórnunarkerfinu. Aðeins eitt af þessu þrennu 

gekk eftir.  

Viðmælandi innan Stjórnarráðsins sagði að sameiningar ráðuneyta hefðu verið ræddar hjá 

fjármála- og forsætisráðuneytum í um áratug. Þegar farið var af stað með 

árangursstjórnunarsamninga milli ráðuneyta og ríkisstofnana hefði þurft að setja markmið 

fyrir stofnanir hefði það kallað á virka stefnumótun af hálfu ráðuneytanna sem ekki öll höfðu 

nægilega burði til þess. Árið 2004 hefði komið fram þingsályktunartillaga um málið og þá 

hefði umræðan komist á flug en lognast útaf. Þegar svo ríkisstjórnin 2007 sameinaði 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti hefði verið ætlað að vera fyrsta skrefið að 

breytingum. Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti var skipt upp og ýjað að því að 

iðnaðarráðuneytið rynni saman við nýsameinað sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti. Það 

hefði verið umræða um hve hagsmunaaðilar væru sterkir í þessum ráðuneytum.  

Hér má segja að það sé einmitt það sem ráðuneytisstjórar og nokkrir þingmenn óttuðust 

árið 1969 og hafi verið reyndin. Segja má að stuttur starfsaldur háskólamenntaðra innan 

Stjórnarráðsins hafi skapað spekileka og því verið hæg heimatökin fyrir öflug 

hagsmunasamtök að hafa tögl og hagldirnar í sínum málaflokkum.  

Velferðarráðuneyti var nauðsyn, um það voru allir viðmælendur sammála. Þar gætti 

núnings milli félagsmála- og heilbrigðisráðuneytis sem oft höfðu sömu skjólstæðinga. Hins 

vegar þótti það erfitt að þetta ráðuneyti, sem tekur til sín nærri helming fjárlaga, hefði 

einungis einn ráðherra, það væri ef til vill of stórt. Segja má að það hafi að einhverju leyti 

verið brugðist við því með því að heimila tvo ráðherra í sama ráðuneyti í lögum um 

Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. Þetta var ein af stóru breytingunum á lögunum frá 1969. 

Einnig var lagt af að telja upp heiti ráðuneyta og nú getur hver ríkisstjórn lagað Stjórnarráð 
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Íslands að sínum þörfum, en þá með því að leggja þingsályktunartillögu fyrir þingið. Það er 

ekki enn alveg frjálst fyrir forsætisráðherra að ákveða fjölda og heiti ráðuneyta en 

verkaskipting ráðuneyta er orðin alveg frjáls svo það er hægt að færa verkefni milli 

ráðuneyta án atbeina þingsins, með forsetaúrskurði. Það verður spennandi að sjá hvernig 

Stjórnarráð Íslands muni vera við næstu stjórnarskipti, haustið 2016. 
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi 

Nafn:   Starfsheiti: Starfstími: Menntun: Aðkoma að stjórnarsáttmála: 

Afmörkun  

1. Hvenær heyrðir þú fyrst talað um breytingar á ráðuneytum? og  þá allar? 

2. Hverjar voru, að þínu mati, ástæður fyrir þessum breytingum? 

3. Hvaða vandamál telur þú að breytingum/sameiningum hafi verið ætlað að leysa?  

4. Hvenær komust breytingar formlega á dagskrá 

 Hvernig skýrir þú það (hvernig og hversvegna það gerðist) 

5. Hverjar telur þú ástæður fyrir því að þessar breytingar gengu eftir nú (en ekki áður)? 

Þátttakendur 

6. Hverjir voru að þínu mati helstu hvatamenn að breytingunum 

 Getur þú tilgreint aðra þátttakendur sem væri gagnlegt að ræða við – sem gætu varpað ljósi á 

aðdraganda breytinga og breytingaferlið (sameiningar og sameiningarferlið) sjálft 

 Getur þú tilgreint einn þátttakanda, öðrum fremur, sem keyrði málið áfram?  

 Hverjir voru að þínu mati andstæðingar breytinga(sem töfðu fyrir eða unnu ljóst eða leynt á 

móti málinu) 

 Getur þú nefnt einn þáttakanda, öðrum fremur, sem var letjandi í málinu 

 

Ferli sameiningarinnar 

7. Geturðu skýrt forsögu breytinganna betur  

 Aðstæður og umhverfi  

 stjórnmálin 

 efnahagsmálin  

 fagleg vandamál ráðuneyta 

 

8. Var almenn umræða í samfélaginu um málið eða var umræðan sértæk (lokuð)  

9. Hvaða valkostir og tillögur voru í stöðunni á þessum tíma (færri, fleiri breytingar?) 

10. Voru skiptar skoðanir um leiðir? Voru skiptar skoðanir um umfang? 

11. Voru skiptar skoðanir um lausn málsins sjálfs ? 

Geturðu tilgreint í hverju ágreiningurinn fólst (helstu álitaefni) 

12. Hafði efnahagskreppan áhrif á ákvörðun um sameiningu (hvernig)? 

13. Tóku þessar breytingar mikið á í ráðuneytunum? Töfðust önnur mál vegna þeirra?  

 

Aukaspurning: Það varð ein breyting í viðbót, þegar fjármálaráðuneyti og efnahags- og 

viðskiptaráðuneyti voru sameinuð. Hvenær kom hún til umræðu og ákvörðunar? 
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Viðauki 2  

Samstarfsyfirlýsing ríkisstjórnar 2009 

Stjórnkerfisumbætur 

Ríkisstjórnin mun gera umtalsverðar stjórnkerfisbreytingar og umbætur í því skyni 

að gera þjónustu hins opinbera við almenning og atvinnulíf eins góða og kostur er með 

þeim fjármunum sem til ráðstöfunar eru hverju sinni. Víðtækt samráð verður haft við 

starfsfólk, almenning og hagsmunaaðila og leitast við að skapa almennan skilning og 

samstöðu um nauðsyn þessara breytinga. Í kjölfar efnahagshrunsins er nauðsynlegt að 

endurmeta forgangsröðun í stjórnsýslunni í samræmi við verkefnin framundan. 

Auk umbóta á stjórnsýslu atvinnuvega og nýsköpunar, auðlinda- og efnahagsstjórnunar er 

lögð sérstök áhersla á umbætur á sviði mannréttindamála og lýðræðisþróunar sem og að 

vanda  stjórnsýsluhætti og efla traust almennings á stofnunum hins opinbera. 

Lögð er til í þessu skyni fækkun ráðuneyta í áföngum úr tólf í níu, ný forgangsröðun þar 

sem þess er þörf og breytt verkaskipting þar sem færð eru saman verkefni til að ná sem 

mestum samlegðaráhrifum. Lögð er áhersla á vandaðan undirbúning breytinganna. 

Verkefnisstjórnun er á hendi forsætisráðherra. 

Forsætisráðuneyti fær aukið forystu-, verkstjórnar- og samræmingarhlutverk m.a. með 

stýringu samráðsnefnda ráðherra. Ennfremur verður settur á fót fastur samstarfsvettvangur 

stjórnvalda við aðila vinnumarkaðarins og önnur lykilhagsmunasamtök um þróun íslensks 

samfélags. Ráðuneytið mun stýra stefnumörkun á sviði stjórnsýsluumbóta og –þróunar, 

þróunar lýðræðis og stjórnskipunar, samkeppnishæfni Íslands og jafnréttis kynjanna. 

Ennfremur verður lagasamræming innan Stjórnarráðsins efld undir forystu þess. Til að 

ofangreindar breytingar verði markvissari verður starfsemi ráðuneytisins endurskipulögð til 

að halda utan um umbótaverkefni annars vegar og verkefnisstjórn um samfélagsþróun hins 

vegar. 

Í nýju efnahags- og viðskiptaráðuneyti verður almenn hagstjórn, lagaumgjörð og eftirlit 

með fjármálamarkaði, mat á þróun og horfum í efnahagsmálum. Ennfremur verða þar 

málefni er tengjast umgjörð íslensks viðskiptalífs. 

Nýtt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti tekur til allra atvinnugreina (utan opinbera 

geirans og fjármálamarkaðarins), nýsköpunar og þróunar innan þeirra. Þar verða teknar 

ákvarðanir um nýtingu auðlinda á grundvelli rannsókna og ráðgjafar frá umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti. 
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Nýtt umhverfis- og auðlindaráðuneyti fær auk þeirra verkefna sem fyrir eru lykilhlutverk 

varðandi rannsóknir, nýtingarstefnu, ráðgjöf og verndun á sviði auðlindamála. Þangað flyst 

ennfremur umsýsla Rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða. 

Nýtt ráðuneyti mennta- og menningarmála fær auk fyrri verkefna umsjón 

menningarstofnana og verkefna er nú heyra undir forsætisráðuneyti. 

Heilbrigðisráðuneyti og félags- og tryggingamálaráðuneyti verða óbreytt að öðru leyti en 

því að stefnt er að því að auka samvinnu milli ráðuneytanna um verkefni sem heyra undir 

bæði ráðuneyti. Heimahjúkrun og öll þjónusta við aldraða á hjúkrunarheimilum færist til 

félags- og tryggingingamálaráðuneytis. Stefnt er að því að málefni aldraðra og fatlaðra færist 

til sveitarfélaga jafnhliða því að ráðuneytin sameinast. 

Nýtt ráðuneyti sveitastjórna, samgöngu og byggðaþróunar fær til viðbótar við fyrri 

verkefni aukið vægi varðandi eflingu sveitarstjórnarstigsins, sem tengist m.a. tilfærslu 

verkefna frá ríki til sveitarfélaga, auk stefnumótunar á sviði byggðaþróunar. 

Í nýju ráðuneyti mannréttinda og dómsmála verður til viðbótar við verkefni sem fyrir eru, 

lögð áhersla á verkefni á sviði lýð- og mannréttinda auk þess sem öll framkvæmd almennra 

kosninga færist þangað, en hún er nú dreifð á þrjú ráðuneyti. Þangað færast ennfremur 

neytendamál. 

Fyrir lok kjörtímabilsins er gert ráð fyrir því að lögfest verði sameining samgöngu- og 

sveitarstjórnaráðuneytis og mannréttinda- og dómsmálaráðuneytis í nýju 

innanríkisráðuneyti. 

Til fjármálaráðuneytis færist öll eignaumsýsla ríkisins, en hún er nú dreifð á mörg 

ráðuneyti, þmt. jarðir og eignir á varnar- og öryggissvæðum. Í fjármálaráðuneyti verður í 

samráði við forsætisráðuneyti aukin áhersla á framkvæmd og mat á árangri 

stjórnsýsluumbóta. 

Utanríkisráðuneyti fær aukið hlutverk á sviði alþjóðlegra viðskipta- og 

fjárfestingasamninga, auk þess sem Norðurlandaskrifstofa flyst þangað. 
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Viðauki 3 

Ráðuneytisstjórar gera athugasemdir  

við stjórnarráðsfrumvarpið 

 

Við höfum kynnt okkur efni og form frumvarpsins og tökum fram eftirfarandi að því loknu: 

1. Ýmsar lagfæringar á framsetningu frumvarpsins teljum við æskilegar með hliðsjón af 

athugasemdum Agnars Kl. Jónsonar sem hér með fylgja, þótt við höfum ekki tekið 

afstöðu til þeirra í einstökum atriðum. 

2. Við teljum öll ráðuneytin nú gjalda þess, hversu þau eru fámenn og að ekki hefur 

tekizt að skapa þar verkaskiptingu, sem gerir mögulegan teljandi „dynamiskan“ 

undirbúning í ráðuneytunum sjálfum að stefnumarkandi ákvörðunum ráðherra. Þessi 

aðstaða veldur því að okkar áliti, að ríkisstjórnin og Alþingi á hverjum tíma geta ekki 

verið eins virk í sinni ákvarðanatöku og ella væri. 

3. Fjölgun ráðuneytanna, sem ráðgerð er með frumvarpinu teljum við seinka þeim degi, 

að ráðuneytin verði nægilega stórar einingar með hæfilegri verkaskiptingu og 

sérhæfingu, og yfirstjórn, sem hugsar aðallega um viðfangsefni næstu mánaða og ára, 

en ekki eingöngu dagleg vandamál. 

4. Sérstök ráðuneyti atvinnugreina teljum við orka tvímælis, þótt þau kunni að vera 

forsenda 5.gr. frumvarpsins. Slík ráðuneyti hafa markmið, sem geta leitt til að þau 

dragi taum sérhagsmuna, sem þannig verða ekki vegnir og metnir embættislega 

gagnvart öðrum hagsmunum sérhagsmunaaðila í öðrum atvinnugreinum. 

Vegna þessa teljum við samþykkt frumvarpsins eins og það er ekki æskilega. Lagasetningu 

um stjórnarráðið teljum við hins vegar brýna nauðsyn. 

 

Skjalasafn forsr. DE 4. Milliþinganefnd 1989. Endurskoðun stjórnarráðsfrumvarpsins. 

Afrit af áliti ráðuneytisstjóra Stjórnarráðsins frá 20. Mars 1969. – Sjá enn fremur  

ÞÍ. Forsr. 1989-B/443. Ódagsett uppkast að áliti ráðuneytisstjóra. 

 

 


