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Útdráttur 

Rannsókn þessi snýr að því að skoða og greina þær hæfniskröfur forstöðumanna valdra 

stofnana sem kveðið er á um í lögum um þær og leggja mat á hvernig þær kallast á við 

hugmyndir nýskipunar í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins. Hlutverk forstöðumanna 

opinberra stofnana tók miklum breytingum við innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri árið 

1996. Stöðugrar þenslu hafði gætt í ríkisfjármálum áratugina á undan og var ein af 

hugmyndum nýskipunar í ríkisrekstri að taka upp stjórnunaraðferðir einkamarkaðsins á 

almennum markaði til að auka skilvirkni og hagkvæmni í rekstri stofnana. Það fól meðal 

annars í sér aukna ábyrgð forstöðumanna á málefnum sem heyrðu undir stofnunina, aukið 

vald í starfsmanna- og launamálum og aukna ábyrgð á rekstri og stjórnun. Einkunnarorð 

innleiðingarinnar voru: einföldun, ábyrgð og árangur. Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi 

á hvort að kröfur um ákveðna hæfni forstöðumanna til að sinna þessu breytta hlutverki sé 

að finna í lögum um þær stofnanir sem þeir eru í forsvari fyrir. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er að hæfniskröfur forstöðumanna í lögum um stofnanir 

eru mjög misjafnar þó sjá megi ákveðin líkindi meðal stofnana sem heyra undir sama 

ráðuneytið. Algengast er að gerð sé krafa um menntun forstöðumanns en mun sjaldnar 

eru kveðið á um einhvers konar reynslu eða þekkingu hans á ákveðnum sviðum. Lög 

stofnana virðast ekki hafa tekið miklum breytingum hvað varðar hæfisskilyrði 

forstöðumanna við innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri árið 1996. Útgáfa stjórnendastefnu 

ríkisins árið 2019 gefur vísbendingu um að það sé að breytast en þrjú nýjustu lögin sem 

tekin er fyrir í þessari rannsókn eru með mun ítarlegri hæfniskröfur forstöðumanna en 

mikill meirihluti annarra laga stofnana. 
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Abstract 

This research thesis examines and analyses the adequacy requirements for officials of civil 

administrations found in laws concerning them and assesses how they are compared to 

ideas of New Public Management and the management policy. The role of officials of civil 

administrations changed dramatically when New Public Management was introduced in 

the Icelandic administration. The fiscal extent of state management had grown steadily 

the decades before, and one of the ideas of New Public Management was to introduce 

administrative practices from the private sector to the public sector. This meant the 

officials gained more responsibilities and authority in all sectors of the civil administration 

they oversaw. The motto of the introduction was: simplicity, responsibility and success. 

This research thesis is intended to highlight whether certain requirements for the officials 

can be found in laws concerning the administrations for which they are responsible. The 

main result of this research concludes that the adequacy requirements of officials of civil 

administrations are very different, although some similarities can be seen among 

administrations under the same ministry. It is most common in administrative laws that 

education is required, but rarely is required that officials have any kind of experience or 

knowledge in certain areas. Icelandic laws do not appear to have undergone major changes 

concerning necessary qualifications of officials after the introduction of the New Public 

management 1996. The laws that were enacted after the publication of the Management 

Policy in 2019, indicates that changes can be expected from now on. Far greater 

qualification requirements for officials of civil administrations are to be found there than 

in the vast majority of older laws. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni í opinberri stjórnsýslu, MPA, með áherslu á 

mannauðsstjórnun við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands á vorönn 2020. Vægi 

verkefnisins er 30 ECTS. Heimildir eru skráðar samkvæmt APA kerfi. Leiðbeinandi var Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og kann ég honum 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, ábendingar og áhugaverðar samræður um viðfangsefni 

rannsóknarinnar. 

Verkefnið er unnið á fordæmalausum tímum þar sem heimsfaraldur gengur yfir, 

samkomubann er í gildi og nær öll samskipti fara fram á rafrænu formi. Ég hóf námið sem 

fjarnemi fyrir tveimur árum á Akureyri og legg nú lokahönd á verkefni mín í sjálfskipaðri 

sóttkví, í íbúð tengdaföður míns í Reykjavík. 

Rósu Grétu Ívarsdóttur þakka ég fyrir yfirlestur og fyrir stuðning og hvatningu við 

skrifin. Ég vil þakka eiginmanni mínum, Jóni Inga Baldvinssyni, og börnum okkar tveimur, 

Vöku Bergrúnu og Hákoni Draupni, fyrir takmarkalausa þolinmæði gagnvart lærdómi 

mínum síðustu tvö ár. Jóni Inga þakka ég einnig fyrir áheyrn á öllu því merkilega sem ég hef 

lært á þessum tíma. 

 

Reykjavík, 30. apríl 2020 

Bára Sif Sigurjónsdóttir 
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1 Inngangur 

Ráðning starfsfólks er eitt af mikilvægustu verkefnum mannauðsstjórnunar og hefur áhersla á 

faglegt ferli í ráðningum aukist undanfarin ár. Á Íslandi skiptist vinnumarkaðurinn í almennan 

og opinberan vinnumarkað og gilda ekki sömu lög og reglur um fólk sem á þeim starfar. Á 

almennum markaði er stjórnendum í sjálfsvald sett á hvaða forsendum þeir ráða fólk til starfa. 

Á opinberum vinnumarkaði gilda ákveðin lagaákvæði og reglur um hvernig standa skuli að 

ráðningum starfsfólks og hvaða hæfisskilyrði starfsfólk þarf að uppfylla til að teljast hæft til að 

gegna ákveðnum störfum. Stjórnendur á opinberum vinnumarkaði eru bundnir af þessum 

lagaákvæðum sem undirstrikar mikilvægi þess að ávallt sé farið eftir þeim þegar kemur að því 

að velja hæfasta umsækjanda um starf. 

Forstöðumenn opinberra stofnana eru embættismenn sem skipaðir eru, oftast til fimm ára 

í senn, af ráðherra þess ráðuneytis sem stofnunin heyrir undir. Í lögum um réttindi og skyldur 

opinberra starfsmanna (nr. 70/1996) eru sérákvæði sem fjalla um embættismenn og gilda þau 

einungis um æðstu stjórnendur stofnana en ekki um aðra opinbera starfsmenn. Í 2. mgr. 38. gr. 

laganna segir að ábyrgð forstöðumanns í starfi taki mið af lögum, erindisbréfi og 

stjórnvaldsfyrirmælum. 

Um hverja og eina opinbera stofnun gilda einnig sér lög þar sem oft er kveðið á um hæfi 

forstöðumanna til þess að gegna starfinu. Við setningu í embætti fær forstöðumaður 

erindisbréf frá ráðherra þar sem verkefni stofnunarinnar eru talin upp sem og markmið hennar. 

Segja má að forstöðumenn beri lagalega skyldu til að sinna fyrir fram ákveðnum verkefnum sem 

honum eru sett af Alþingi og þeim ráðherra sem fer með málefni stofnunarinnar og skipar 

viðkomandi forstöðumaður í embætti. 

Um miðjan 10. áratug síðustu aldar tók hlutverk forstöðumanna opinberra stofnana miklum 

breytingum sem rekja má meðal annars til hugmynda um breyttar áherslur í rekstri ríkisins. Á 

þeim tíma gaf fjármálaráðuneytið út stefnu um nýskipan í ríkisrekstri (e. new public 

management) og var rakið í henni hvernig þjóðarbúskapurinn hafði aukist mikið áratugina á 

undan og því þyrfti að grípa til aðgerða í þeim tilgangi að minnka umfang ríkisreksturs með 

hagkvæmni að sjónarmiði. Ein hugmyndin var að yfirfæra stjórnunaraðferðir einkamarkaðsins 

á opinbera vinnumarkaðinn svo gera mætti starfsemina skilvirkari og auka afköstin. Með nýjum 

stjórnunaraðferðum jókst sjálfstæði og ábyrgð forstöðumanna sem og stjórnun og 

ákvarðanataka á öllum sviðum stofnunarinnar sem þeir voru í forsvari fyrir, þar á meðal fjármál 



11 

og starfsmannahald. Samhliða innleiðingunni var lögum um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins, oft nefnd starfsmannalögin, breytt sem og almennri vinnulöggjöf (nr. 80/1938). Leiða 

má líkum að því að innleiðing nýrrar aðferðafræði í stjórnun hafi haft óveruleg áhrif á rekstrar- 

og starfsumhverfi forstöðumanna opinberra stofnana. Rúmum tuttugu árum eftir að nýskipan 

í ríkisrekstri var innleidd í íslenska stjórnsýslu gaf fjármálaráðuneytið út stjórnendastefnu ríkisins 

þar sem margs kyns hæfniþættir æðstu stjórnenda ríkisstofnana eru taldir upp. Þessir tilteknu 

hæfniþættir samsvara hugmyndum um nýskipan í ríkisrekstri mjög vel, sér í lagi er varðar 

hæfniskröfur sem forstöðumenn opinberra stofnana í dag eru taldir þurfa að búa yfir til að geta 

talist hæft starfsfólk. Það má því ljóst vera að í síbreytilegu starfsumhverfi er mikilvægt að 

stjórnendur búi yfir fjölbreyttri hæfni til að takast á við enn fjölbreyttari aðstæður. 

 Markmið, tilgangur og rannsóknarspurningar 

Þessi rannsókn snýr að því að skoða og greina þær hæfniskröfur forstöðumanna sem kveðið er 

á um í lögum um valdar stofnanir, leggja mat á hvort að þær séu sambærilegar milli stofnana 

og hvernig þær kallast á við hugmyndir nýskipunar í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins. Í 

rannsókninni verður stefna um nýskipan í ríkisrekstri kynnt og fjallað um hugmyndafræðina að 

baki hennar. Þá verður sagt frá stefnumörkun og innleiðingu íslenskra stjórnvalda á boðuðum 

hugmyndum. Einnig verður fjallað um stjórnendastefnu ríkisins og þær nútíma 

stjórnunaraðferðir sem þar koma fram.  

Út frá greiningu gagna verður mat lagt á það hvort hæfniskröfur æðstu stjórnenda 

opinberra stofnana taki mið af hugmyndum um nýskipan í ríkisrekstri og þeim hæfniþáttum sem 

nefndir eru í stjórnendastefnu ríkisins. Fjallað verður um mannauðsstjórnun hjá hinu opinbera 

og ábyrgð stjórnenda opinberra stofnana í starfsmannamálum. Ekki verður fjallað frekar um 

hæfni stjórnenda hverrar stofnunar umfram það sem lögin um stofnunina segja til um. Ekki 

verður lagt mat á hvort einstaka stjórnandi opinberrar stofnunar uppfylli lagalegar hæfniskröfur 

eða hæfniþætti sem nefndir eru í stefnu um nýskipan í ríkisrekstri eða í stjórnendastefnu 

ríkisins. 

Síðustu áratugi hafa viðfangsefni mannauðsstjórnunar fengið aukið vægi í almennri 

umræðu og samhliða aukinni vakningu á mannauðsmálum almennt hafa verið gerðar fjölda 

rannsókna á efninu innan opinberrar stjórnsýslu. Áhugavert er að sjá að þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið ná sjaldan til æðstu stjórnenda heldur fjalla þær í langflestum tilvikum um 

hinn almenna starfsmann. Innleiðing á nýskipan í ríkisrekstri hafði miklar breytingar í för með 
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sér hér á landi á starf forstöðumanna. Í þessari ritgerð verður sérstaklega litið til þeirra áhrifa 

sem innleiðingin hafði í för með sér á breytt starfsumhverfi forstöðumanna opinberra stofnana. 

Leitast verður eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvaða hæfniskröfur eru gerðar til æðstu stjórnenda opinberra stofnana samkvæmt 

lögum um þær? 

2. Eru hæfniskröfur æðstu stjórnenda opinberra stofnana í samræmi við hugmyndir um 

nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins?  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegum hluta rannsóknarinnar. Í upphafi verður farið yfir 

hugmyndir um nýskipan í ríkisrekstri og hinar nýju stjórnunaraðferðir sem boðaðar voru með 

stefnunni skilgreindar. Þá verður fjallað um ríkið sem vinnuveitanda, opinber stofnun verður 

skilgreind, fjallað almennt um mannauðsstjórn og sagt frá kenningum um hæfniþætti. Í lokin 

verður sagt frá stjórnendastefnu ríkisins og hæfniþættir sem þar koma fram tilteknir í 

samanburði við hugmyndir um nýskipan. 

 Nýskipan í ríkisrekstri 

Hlutverk stjórnenda opinberra stofnana hefur tekið töluverðum breytingum síðustu ár sem 

meðal annars má rekja til hugmynda um nýskipan í ríkisrekstri á Íslandi sem upp komu um 

miðjan 10. áratug síðustu aldar. Áratugina á undan hafði stöðugrar þenslu gætt í ríkisfjármálum 

og á þeim tíma þótti nauðsynlegt að gera umbætur í rekstri hins opinbera, meðal annars með 

því að yfirfæra stjórnunaraðferðir einkamarkaðsins á opinbera geirann. Tilgangurinn var að gera 

starfsemi hins opinbera skilvirkari og auka afköstin. Stjórnvöld vildu innleiða þau markaðsáhrif 

sem finnast á markaði meðal einkafyrirtækja inn í stjórnsýsluna og þjónustu hins opinbera. Þær 

aðgerðir sem nýskipan í ríkisrekstri boðaði áttu meðal annars að styðja við stjórnendur til að ná 

auknum árangri í ríkisrekstri, auka beina ábyrgð stjórnenda á málefnum sem heyrðu undir 

stofnunina sem þeir voru í forsvari fyrir og auka vald þeirra í starfsmannamálum sem og í 

fjármálastjórn. Bæta átti rekstrarlegt umhverfi stofnana á þann veg að stjórnendur gætu stuðst 

við nútíma stjórnunarhætti í starfi sínu og kröfur um þjálfun og endurmenntun starfsfólks voru 

settar fram. Átti það líka við um stjórnendur því í stefnuskjalinu er sérstaklega tekið fram að 

æðstu stjórnendur skyldu fá þjálfun í stjórnun og stefnumörkun. Eins yrðu þeir hvattir til að 

skipta tímabundið um starfsvettvang, milli atvinnugreina eða stjórnunarstiga, til að eflast í starfi 

(Fjármálaráðuneytið, 1996a). 

Þessar hugmyndir sem fólust í nýskipan höfðu verið í umræðunni á sama tíma í mörgum 

löndum tíma sem öll stóðu frammi fyrir svipuðum vandamálum. Lausnin virtist vera sú sama hjá 

öllum og endurspeglaðist hún í þeim hugmyndum sem nýskipan í ríkisrekstri boðaði. Breytinga 

var þörf í stjórnsýslu og þótti mikilvægt að hafa skýra aðgreiningu á milli stjórnmála og 

stjórnsýslu. Með því að auka sjálfstæði og ábyrgð stjórnenda ríkisstofnana, auka einkavæðingu 

þar sem við átti og taka upp mælingar til að halda uppi gæðum átti að ná hagkvæmni í rekstri 

(Hood, 1991; Fjármálaráðuneytið, 1993). Þá þurfti einnig að auka samkeppni og efla 
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hagræðingu í rekstri (Salamon og Elliott, 2002). Það er ómögulegt að segja hvernig, eða af 

hverju, nýskipan í ríkisrekstri náði að festa sig í sessi í svo mörgum löndum á sama tíma. Á Íslandi 

hófst innleiðingin árið 1993 þegar fjármálaráðuneytið gaf út skýrsluna Umbætur og nýskipan í 

ríkisrekstri og þremur árum seinna, árið 1996, samþykkti Alþingi stefnu þess efnis sem ber heitið 

Stefna um nýskipan í ríkisrekstri. Fram að því höfðu ákvarðanir ríkisstjórnarinnar er viðkomu 

stjórnsýslunni einna helst verði teknar þegar unnið var til að mynda að fjárlagagerð, með 

yfirlýsingum eða ákvarðanatöku einstaka ráðherra eða þegar samið var um stjórnarmyndun 

(Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2014). Í þeim tilfellum var ósjaldan minnst 

á mikilvægi sparnaðar- og aðhaldsaðgerða í ríkisfjármálum. 

 Nýskipan í ríkisrekstri á Íslandi - áherslur og innleiðing 

Eins og áður sagði gaf fjármálaráðuneytið út skýrslu árið 1993 um umbætur og nýskipan í 

ríkisrekstri. Þar segir að til þess að ná hagkvæmi í rekstri og bæta þjónustu skuli meðal annars 

dreifa valdi með því að flytja ákvarðanir nær vettvangnum og auka þannig ábyrgð stjórnenda 

stofnana. Í stefnunni voru kynntar nýjar stjórnunaraðferðir sem tóku mið af þeim aðferðum 

sem þekktust á einkamarkaði og í þeim tilgangi að endurmeta umsvif og umfang ríkisrekstursins 

(Fjármálaráðuneytið, 1993). Um stjórnendur stofnana segir meðal annars: 

 Stjórnendur fái aukið vald til ákvörðunartöku í starfsmanna- og launamálum 

stofnunarinnar. 

 Stjórnendur fái heimild til að umbuna starfsfólki og geti boðið samkeppnishæf laun. 

 Auknar kröfur til stjórnanda. Ábyrgð og kröfur til þeirra um árangur skilgreint. 

 Áhersla verði á stjórnunarþekkingu og reynslu við ráðningu á stjórnendum stofnunar. 

Síður skal leggja áherslu á þekkingu á starfssviði stofnunarinnar. 

 Tryggja skal hreyfanleika stjórnenda í starfi og afnema æviráðningar. Stjórnendur skal 

vera hægt að flytja á milli verkefna og stofnana. Ráða skal stjórnendur tengdum 

verkefnum ríkisins fremur en í ákveðið starf (Fjármálaráðuneytið, 1993). 

Í kaflanum um næstu skref í skýrslunni um umbætur og nýskipan í ríkisrekstri kemur fram 

að skoða þurfi lagarammann sem stofnunum er settur og nauðsynlegt sé að marka heildstæða 

stefnu um stjórnsýsluna. Þeir punktar um stjórnendur sem taldir eru upp hér að ofan voru 

endurteknir í stefnunni um nýskipan í ríkisrekstri sem innleidd var árið 1996. Auk þessara punkta 
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er minnst á að auka skuli kröfur um endurmenntun og þjálfun starfsmanna ríkisins. Þá skuli 

hvetja embættismenn að flytjast reglulega á milli stofnana og stjórnsýslueininga til að gera þeim 

betur kleift að bregðast við breytingum sem gætu viðkomið starfssviði þeirra. Þá átti einnig að 

líta til annarra þjóða í þeim efnum og áttu íslenskir embættismenn að afla sér þekkingar og 

reynslu utan úr heimi. Einkennisorð stefnu um nýskipan í ríkisrekstri eru: „einföldun, ábyrgð og 

árangur!“ (Fjármálaeftirlitið, 1996a). Var þetta í fyrsta sinn sem ríkisstjórn Íslands hafði sett 

fram stefnu um stjórnun og áherslur í ríkisrekstri (Gunnar Helgi Kristinsson og Pétur Berg 

Matthíasson, 2014). 

Í stefnu um nýskipan í ríkisrekstri, og samhliða innleiðingu á nútíma stjórnunarháttum, 

komu fram tillögur að árangursstjórunun í ríkisrekstri sem er hugmyndafræði sem miðar að því 

að stjórnsýslan setji sér skýr markmið, mæli þau kerfisbundið og bregðist svo við frávikum sem 

geta komið upp í eftirfylgni markmiðasetningar (Fjármálaráðuneytið, 1996b). Tilgangur 

árangursstjórnunar var að rétta af ríkisreksturinn með mælanlegum markmiðum í formi 

samningsstjórnunar og þannig auka skilvirkni og hagkvæmni í ríkisrekstri (Ríkisendurskoðun, 

2003). Samningsstjórnun í íslenskri stjórnsýslu var á þá leið að í kjölfar skilgreininga á verkefnum 

einstakra stofnana var gerður samningur á milli hennar og ráðuneytis um tiltekna þjónustu. Auk 

skilgreininga á verkefnum voru þau tímasett og fjárveiting veitt fyrir þeim. Þannig var ábyrgð á 

verkefnum og rekstri stofnana komið til þeirra sjálfra, það er ákvarðanir fluttar sem næst 

vettvangi. Á móti átti stofnunin að skila inn skýrslu til ráðuneytisins sem hún heyrði undir um 

mat á árangri þessa tiltekna verkefnis sem samið var um. Fjármálaráðuneytið ásamt einstaka 

ráðuneytum myndu í framhaldinu leggja mat á árangurinn (Ríkisendurskoðun, 2003). Þannig 

urðu ráðuneytin að eins konar kaupendum að þjónustu sem stofnanir, sem heyrðu undir þau, 

veittu. Gera átti samninga við allar stofnanir, óháð stærð þeirra, og var það forstöðumannanna 

að standa við gerða samninga. Heildarniðurstaða úttektar Ríkisendurskoðunar árið 2003 leiddi 

í ljós að innleiðing árangursstjórnunar hafði gengið mun hægar en gert var ráð fyrir en með 

réttu aðhaldi væri hægt að gera árangursstjórnun að mikilvægu stjórntæki í rekstri ríkisins. 

Stjórntæki er skilgreint sem mikilvægur þáttur til umbóta í rekstri hins opinbera (Salamon og 

Elliott, 2002). Þá segir að hugarfarsbreytinga sé þörf og stjórnendur og starfsmenn stofnana 

þurfi að tileinka sér ný vinnubrögð. Af þessum niðurstöðum má lesa að það hafi gengið erfiðlega 

að innleiða nýjar stjórnunaraðferðir og þar af leiðandi nýjan hugsunarhátt inn í rekstur stofnana 

enda er það tekið fram í skýrslunni að það hafi verið fullmikil bjartsýni að ná að innleiða þessa 
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tegund árangursstjórnunar hjá öllum stofnunum ríkisins á nokkrum árum (Ríkisendurskoðun, 

2003). 

Stjórnvöld hafa reglulega minnt á mikilvægi árangursstjórnunar í rekstri hins opinbera allt 

frá því að stefna um nýskipan var innleidd í íslenska stjórnsýslu árið 1996. Fjármálaráðherra 

skipaði nefnd árið 2000 sem skoðaði hvernig breytingar á ríkisrekstri höfðu tekist í kjölfar 

innleiðingarinnar. Nefndin skilaði af sér álitsskýrslu um ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð 

forstöðumanna ríkisstofnana en nefndinni var gert að „…skýra stöðu forstöðumanna sem 

stjórnenda gagnvart öðrum aðilum svo sem stjórn, fagaðilum, samstarfsmönnum og öðrum 

þeim sem tilgreint er að komi að starfi stofnunar“ (Fjármálaráðuneytið, 2000, bls. 11). Í 

álitsskýrslunni kemur fram að ekki hafi tekist nógu vel að innleiða árangursstjórnun og í því 

samhengi er nefnt að ábyrgðarmörk séu ekki nógu skýr. Nokkrar tillögur að úrbótum eru gefnar 

í lok álitsskýrslunnar, meðal annars að móta verði viðmið um lágmarkskröfur til stofnanna um 

stjórnun og stærð þar sem sameining stofnana er markmiðið, auka þurfi áherslu á 

árangursstjórnun og leggja áherslu á stjórnunarþekkingu og hæfni forstöðumanna til forystu og 

samstarfs við setningu í embætti. Þá þótti nefndinni viðeigandi að kröfur um menntun og hæfni 

forstöðumanna ættu að vera eins almennar og réttlætanlegt væri (Fjármálaráðuneytið, 2000). 

Handbók í árangursstjórnun var gefin út af Fjármálaráðuneytinu árið 2004. Handbókin átti 

að vera leiðbeinandi fyrir stjórnendur við innleiðingu á árangursstjórnun og sem stuðningur við 

þá til að starfa eftir hugmyndafræðinni. Í handbókinni er fjallað um þær breytingar á 

stjórnunaraðferðum sem teknar voru upp meðal forstöðumanna opinberra stofnana, með 

innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri, þar sem meðal annars ábyrgð þeirra á stjórnun, rekstri og 

starfsmannahaldi var aukin. Var það von þáverandi fjármálaráðherra að starfsfólk ráðuneyta og 

stofnana myndi tileinka sér árangursstjórnun í starfi sínu svo rekstur ríkisins yrði hagkvæmur 

(Fjármálaráðuneytið, 2004). Líkt og kemur fram hér að ofan hafði innleiðing á 

árangursstjórunun ekki gengið eins vel og vonir höfðu staðið til. Niðurstaða skýrslunnar er sú 

að forstöðumenn opinberra stofnana voru ekki búnir að tileinka sér skilvirka rekstrar- og 

fjármálastjórnun. Þá voru forstöðumenn síður að leggja áherslu á hagkvæma og skilvirka 

starfsemi stofnana og þótti ljóst að forstöðumenn „skorti heildarsýn yfir ferli áætlanagerðar, 

rekstrar og uppgjörs“ (Fjármálaráðuneytið, 2007). 
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Vinnuhópur á vegum samráðshóps fjármálaráðuneytisins lagði fram tillögur árið 2010 sem 

meðal annars sneru að því að samþætta rekstraráætlun stofnana og árangursstjórn-

unarsamninga auk þess að einfalda markmiðasetningu. Stjórnvöld þyrftu að átta sig á að 

stofnanir og verkefni þeirra væru misjöfn og taka ætti tillit til þess þegar gerðir væru samningar 

um markmið og mat á árangri (Vinnuhópur um árangursstjórnun, 2010). Ári seinna gaf 

fjármálaráðuneytið út skýrslu sem bar heitið Staða árangursstjórnunar í opinberum rekstri og 

er niðurstaða hennar í takt við það sem fyrrgreindur vinnuhópur hafði komist að. Að auki er 

nefnt í skýrslunni að ráðuneytin þurfi að taka sig á í framkvæmd samninga og eftirfylgni með 

þeim. Aðstoð ráðuneyta við gerð stefnu og áherslna í rekstri stofnana er nefnt sérstaklega og 

kallast það á við álit Ríkisendurskoðunar frá árinu 2003 (Fjármálaráðuneytið, 2011). 

 Opinber stofnun 

Hér á landi eru um 160 opinberar stofnanir sem starfa að lögbundnum verkefnum og heyra 

flestar þeirra undir mennta- og menningarmálaráðuneytið, dómsmálaráðuneytið og 

heilbrigðisráðuneytið. Stofnanirnar eru misstórar og fá mismikið fjármagn til að halda úti 

starfsemi sinni. Starfsmenn minnstu stofnananna eru undir 20 manns og á stærsta vinnustað 

landsins, Landspítalanum, starfa um 6.000 manns. Auk þessara 160 stofnana kemur ríkið að 

rekstri annarra ríkisstofnana sem flokkast sem opinber hlutafélög, sjálfseignarstofnanir og félög 

sem ríkið á að hluta eða að öllu leyti (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Ríkisstofnunum er skipt í þrjá 

hluta eftir verkefnum þeirra og starfsemi. Í A-hluta eru til dæmis skólastofnanir, 

heilbrigðisstofnanir og lögregluembættin. Allt eru þetta stofnanir sem halda úti starfsemi sem 

fjármögnuð er úr ríkissjóði að stærstum hluta. Þessar stofnanir starfa náið með ráðuneytum og 

gilda sérstök lög um hverja og eina þeirra. Yfir hverri stofnun er forstöðumaður sem skipaður 

er af ráðherra til fimm ára í senn nema annað sé tekið fram í lögum. Forstöðumaður ber ábyrgð 

á rekstri og stjórnun stofnunarinnar líkt og fram kemur í lögum um hana. Í sumum stofnunum 

starfar stjórn sem kemur að eftirliti með rekstrinum og að stefnumörkun stofnunarinnar. Í B-

hluta ríkisstofnana eru fyrirtæki og lánastofnanir þar sem ríkið hefur ábyrgst reksturinn og starfa 

þær á almennum markaði en lúta beinni stjórn ríkisins. Almenningi stendur til boða að kaupa af 

þeim vörur eða þjónustu og ná þau þannig að fjármagna sig. Forstöðumaður stofnana í B-hluta 

er skipaður af þeim ráðherra sem málefni stofnunarinnar heyra undir samkvæmt lögum um 

viðkomandi stofnun. Þetta eru til dæmis Lánasjóður íslenskra námsmanna og Áfengis- og 

tóbaksverslun ríkisins. Ríkisstofnanir í C-hluta eru í meirihlutaeigu ríkisins en ríkið hefur ekki 
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beint boðvald yfir þeim, auk þess sem þau bera eigin ábyrgð á rekstri og starfsumgjörð. 

Landsvirkjun, ISAVIA og Landsnet teljast til C-hluta ríkisstofnana (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). Í 

þessum stofnunum eru starfandi stjórnir sem fara með ákvörðunar- og úrskurðavald í 

málefnum stofnunarinnar. Stjórnirnar ráða forstöðumann eða forstjóra og hafa beint boðvald 

yfir honum. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (nr. 70/1996) ná einungis til 

starfsfólks í A- og B- hluta ríkisstofnana en ekki til starfsfólks hlutafélaga í eigu ríkisins eða 

sjálfseignastofnana eins og kveðið er á um í 2. mgr. 2. greinar laganna. 

 Starfsmannamál ríkisins 

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er tvískiptur; almennur vinnumarkaður og opinber vinnumarkaður. 

Launafólk sem starfar hjá ríki og sveitarfélögum starfar á opinbera vinnumarkaðnum og á 

almenna vinnumarkaðnum starfar annað launafólk (Ísland.is, e.d.). Á heimasíðu Stjórnarráðs 

Íslands kemur fram að launa-, kjara- og lífeyrismál starfsmanna ríkisins heyri undir fjármála- og 

efnahagsráðuneytið. Innan þess, sem hluti af ráðuneytinu, starfa kjara- og mannauðssýsla og 

skrifstofa stjórnunar og umbóta að stefnumörkun mannauðsmála hins opinbera. Fram til ársins 

2018 heyrðu launamál embættismanna undir kjararáð en eftir að það var lagt niður sér kjara- 

og mannauðssýsla ríkisins um málefni ráðsins. Kjara- og mannauðssýsla ríkisins sér auk annarra 

verkefna um ráðgjöf og stuðning við opinberar stofnanir og ráðuneyti, sjá um fræðslu, 

starfsþróun og á samtal við ýmsa hagsmunaaðila um launa- og kjaramál starfsmanna ríkisins 

(Stjórnarráð Íslands, e.d.-c). Fjármála- og efnahagsráðuneytið vinnur að gerð kjarasamninga og 

er í fyrirsvari fyrir hönd ríkissjóðs samkvæmt lögum um kjarasamninga opinberra starfsmanna 

(lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986). Um starfsmenn á opinberum 

vinnumarkaði gilda fyrst og fremst lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins en auk þeirra 

gilda meðal annars lög um kjarasamninga, lög um orlof og stjórnsýslulög. Þá gilda einnig ýmsar 

reglur og reglugerðir um starfsmenn ríkisins til að mynda auglýsing á lausum störfum og reglur 

um ráðningasamninga. Fjársýsla ríkisins sér um launaumsýslu starfsmanna ríkisins sem og önnur 

fjármál ríkisins. 

Heildstæð starfsmannastefna ríkisins er ekki til en í lögum, reglum, stefnu hverrar 

ríkisstjórnar sem og í kjarasamningum er að finna miðlæga starfsmannastefnu. Hvert og eitt 

ráðuneyti kemur að starfsmannastefnu þeirra stofnana sem undir það heyra. Segja má að þeir 

áhersluþættir sem myndi miðlæga starfsmannastefnu ríkisins eins og hún birtist í dag byggist á 

lögum um opinbera starfsmenn, stefnu um jafnréttismál, kjarasamningum og hugmyndum sem 
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innleiddar voru með nýskipan í ríkisrekstri á 10. áratug síðustu aldar (Stjórnarráð Íslands, e.d.-

d). 

Í úttekt Ríkisendurskoðunar árið 2011 kemur fram mikilvægi þess að ríkið móti sér skýra 

stefnu í mannauðsmálum sem innihaldi helstu þætti mannauðsstjórnunar á borð við skilgreind 

lykilmarkmið, árangursmælingar og forgangsraðaðar og tímasettar aðgerðir. Þá bendir 

Ríkisendurskoðun einnig á að ljúka þurfi gerð stjórnendastefnu ríkisins meðal annars vegna 

aukinna ábyrgðar forstöðumanna á starfsmannamálum. Tilgangur stjórnendastefnu er sagður 

vera að efla stjórnendur í starfi sem og að bæta almenna mannauðsstjórnun hjá hinu opinbera 

(Ríkisendurskoðun, 2011). Í eftirfylgniskýrslu Ríkisendurskoðunar þremur árum seinna er fjallað 

um að margar stofnanir hafi þegar sett sér heildstæða mannauðsstefnu, útbúið starfslýsingar 

ásamt áætlun um starfsþróun fyrir hvern og einn starfsmann sem yfirfarin verði í reglulegum 

starfsmannaviðtölum (Ríkisendurskoðun, 2014). 

 Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

Um opinbera starfsmenn gilda lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (nr. 70/1996). 

Samhliða innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri var lögunum breytt umtalsvert en þau höfðu svo 

til staðið óbreytt í yfir 40 ár. Undirbúningur innleiðingarinnar hófst nokkrum árum áður en 

stefnan var innleidd þar sem starfsmenn hins opinbera höfðu meðal annars komið að vinnunni 

á ráðstefnu um ríkisreksturinn (Þór Sigfússon, 1996). Í framhaldi voru haldnir vinnufundir og 

skipaði þáverandi fjármálaráðherra, Friðrik Sophusson, sérstaka nefnd sem gert var að koma 

fram með frumvarp um breytingar á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Nefndin 

setti fram sex meginmarkmið sem ætlað var „að auka hagkvæmni í ríkisrekstrinum, stuðla að 

bættri þjónustu hins opinbera og gera starfsmannastefnu ríkisins skýrari en nú er“ (þingskjal 

nr.650/1995–1996). Fyrsta markmiðið sneri að því að auka ábyrgð og ákvarðanatöku stjórnenda 

í starfsmannamálum með því að færa þau mál til stofnana. Með þeirri aðgerð jókst sveigjanleiki 

og sjálfstæði stofnana í starfsmannamálum. Jafnframt jókst sveigjanleiki í launakjörum sem átti 

að leiða til þess að forstöðumenn gætu greitt starfsfólki laun miðað við ábyrgð þeirra í starfi og 

þeirri hæfni sem það hefði yfir að búa til að geta leyst tiltekið starf af hendi. Gera átti ríkið að 

fyrsta flokks vinnustað og átti opinberi markaðurinn að verða samkeppnishæfur við 

einkamarkaðinn (Fjármálaráðuneytið 1996a; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Það þýddi að 

starfsfólki átti að fá greidd laun samkvæmt mati á hæfni, framleiðni, ábyrgð og frammistöðu 

þess (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). Auk valddreifingar og aukins sjálfstæðis í 
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starfsmannamálum var lögð áhersla á að gerðar yrðu faglegar kröfur um hæfi starfsmanna 

ríkisins, sér í lagi hvað varðar menntun og reynslu frá fyrri störfum. Skilgreina átti hvers væri 

krafist af starfsfólki stofnana og með því að leggja fram ákveðnar hæfniskröfur átti að vanda 

betur til við ráðningu ríkisstarfsmanna (þingskjal nr. 650/1995–1996). 

Í 1. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (nr. 70/1996) kemur fram að lögin 

taka til hvers manns sem er skipaður, settur eða ráðinn í þjónustu ríkisins í lengri tíma en einn 

mánuð. Lögin gilda bæði um almenna starfsmenn hins opinbera sem og embættismenn sem 

skilgreindir eru samkvæmt 22. gr. laganna. Í 14.–16. gr. laganna er að finna upplýsingar um 

almennar starfsskyldur opinberra starfsmanna og eiga þau ákvæði við um alla ríkisstarfsmenn. 

Í þessum greinum er meðal annars kveðið á um vinnuskyldu, hlýðniskyldu og mætingar- og 

viðveruskyldu. Um embættismenn gilda auk þessara almennu starfsskyldna einnig sérstakar 

starfsskyldur sem kveðið er á um í 38. gr. laganna sem fjallar um ábyrgð embættismanna á þeirri 

stofnun sem þeir eru í forsvari fyrir, þar á meðal rekstri hennar og rekstrarafkomu. Þar kemur 

einnig fram að þeir skuli stýra stofnuninni í samræmi við lög, erindisbréf frá ráðherra og 

stjórnvaldsfyrirmæli. 

Um alla gildir þegar þeir fá ráðningu, skipun í embætti eða setningu í starf hjá hinu opinbera, 

að þeir þurfi að uppfylla almenn skilyrði sem kveðið er á um í 6. gr. laganna: 

1. Vera átján ára að aldri (undantekningar gilda fyrir störf samkvæmt námssamningi, í 

ræstingum eða öðru sambærileg starfi). 

2. Hafa lögræði (gildir ekki með undanþágu í 1. tölulið). 

3. Nauðsynlegt heilbrigði, andlegt og líkamlegt, til þess að gegna því starfi sem um 

ræðir. 

4. ... (Hafa íslenskan ríkisborgararétt - var fellt úr gildi með lögum nr. 15/2019). 

5. Hafa almenna menntun og þar að auki sérmenntun sem krafist er samkvæmt lögum 

eða eðli málsins samkvæmt verður að heimta til óaðfinnanlegrar rækslu starfans. 

6. Hafa fjárforræði, ef starfi fylgja fjárreiður, svo sem gjaldkera- eða innheimtustörf, eða 

ef svo er fyrir mælt í lögum eða sérstök ástæða þykir til að gera þá kröfu. 

Einnig kemur fram í 6. gr. að einstaklingur megi ekki hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan 

verknað samkvæmt 1. mgr. 68. gr. hegningarlaga til að teljast uppfylla starfsskilyrði starfsmanna 

ríkisins. 
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 Veiting embætta 

Réttindi og skyldur embættismanna sem og allra starfsmanna ríkisins eru vel útlistaðar í lögum 

um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Auglýsingaskylda sem fjallað er um í 7. grein laganna 

á hvor tveggja við embætti sem og önnur opinber störf. Ekki eru til reglur um hvernig eigi að 

auglýsa embætti en fram kemur að auglýsa skuli embætti í Lögbirtingablaðinu og að 

umsóknarfrestur skuli vera að lágmarki tvær vikur frá útgáfudegi blaðsins. Í reglum um 

auglýsingu lausra starfa (nr. 1000/2019) er fjallað um hvernig auglýsa eigi laus störf hjá hinu 

opinbera, önnur en embætti. Það þýðir þó ekki að ráðherrum sé í sjálfsvald sett að ákvarða 

hæfniskröfur, því líta ber til laga um þá stofnun sem umsækjendur sækja um að vera í forsvari 

fyrir. Sé ekki gerð krafa um ákveðna menntun, þekkingu eða reynslu í lögum stofnana þar sem 

embætti er auglýst laust, er það stjórnvaldsins sem skipar í embættið að ákveða hæfisskilyrðin 

sem fram koma í auglýsingunni. Stjórnvald skal hafa almennu hæfisskilyrðin sem fram koma í 7. 

gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins til hliðsjónar (Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið, 2004). Í lögum þeirra stofnana þar sem ekki er kveðið á um hæfisskilyrði 

forstöðumanna þurfa þeir í raun einungis að uppfylla þessi almennu hæfisskilyrði opinberra 

starfsmanna svo þeir teljist hæfir til að gegna starfinu. Þar sem engar reglur eru til um hvernig 

auglýsa skuli embætti gefur þetta fyrirkomulag ráðherra mikinn sveigjanleika í vali á 

umsækjanda í embættið. Í dreifibréfi nr. 8/2002 um upphaf starfs embættismanna kemur fram 

að sé ekki gerð krafa um tiltekna menntun er það á ábyrgð þess sem embætti veitir að ákveða 

hvort ákveðinnar menntunar eða annarrar hæfni skuli krafist. Gæta þarf að samræmi á milli 

hæfniskrafna auglýsingar og starfsins sjálfs. Ávallt þarf að taka fram í auglýsingu um embætti 

þá hæfni sem nauðsynleg telst að umsækjandi búi yfir til að teljast hæfur í starfið (Stjórnarráð 

Íslands, 2002). 

Sérstök ákvæði um embættismenn er að finna í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins (nr. 70/1996), einkum 22.–40. gr. laganna. Í 22. grein laganna er upptalning á starfsfólki 

ríkisins sem telst vera embættismenn og heyra þar af leiðandi undir þessi sérákvæði. Þar segir: 

Embættismenn teljast samkvæmt lögum þessum einvörðungu þeir starfsmenn 

ríkisins sem taldir eru upp hér á eftir: 

1. Skrifstofustjóri Alþingis, ríkisendurskoðandi og umboðsmaður Alþingis. 

2. Forsetaritari, ráðuneytisstjórar og skrifstofustjórar í Stjórnarráði og sendiherrar í 

utanríkisþjónustunni. 
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3. Hæstaréttardómarar, skrifstofustjóri Hæstaréttar, landsréttardómarar, 

skrifstofustjóri Landsréttar, héraðsdómarar og framkvæmdarstjóri 

dómstólasýslunnar. 

4. ... (Biskup Íslands, vígslubiskupar, prófastar og prestar þjóðkirkjunnar. Frá áramótum 

2019–2020 verða þeir starfsmenn sem falla undir lið fjögur almennir opinberir 

starfsmenn (Lög um breytingu á lögum um stöðu, stjórn og starfshætti 

þjóðkirkjunnar, lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og lögum um 

Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins (viðbótarsamningur íslenska ríkisins og 

þjóðkirkjunnar) nr. 153/2019)). 

5. Ríkissaksóknari, vararíkissaksóknari og saksóknarar. 

6. Ríkislögmaður, ríkissáttasemjari og umboðsmaður barna. 

7. Sýslumenn, ríkislögreglustjóri, aðstoðarríkislögreglustjórar, lögreglustjórar og 

aðstoðarlögreglustjórar, forstjóri Útlendingastofnunar og lögreglumenn. 

8. Tollstjórinn í Reykjavík og tollverðir. 

9. Forstjóri fangelsismálastofnunar, forstöðumenn fangelsa og fangaverðir. 

10. Ríkisskattstjóri, skattrannsóknarstjóri ríkisins og yfirskattanefndarmenn sem hafa 

það starf að aðalstarfi. 

11. Nefndarmenn sjálfstæðra úrskurðarnefnda sem hafa það starf að aðalstarfi. 

12. Yfirdýralæknir. 

13. Forstöðumenn ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja, áður ótaldir. 

14. Nefndarmenn í úrskurðarnefnd velferðarmála sem hafa það starf að aðalstarfi. 

Ráðherra sker úr því hvaða starfsmenn falla undir 13. tölul. 1. mgr. og skal hann fyrir 

1.febrúar ár hvert birta lista í Lögbirtingablaðinu yfir þá starfsmenn. (lög um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996). 

26.–37. gr. laganna fjalla um lausn frá embætti en þegar lögunum var breytt árið 1996 var 

æviráðning embættismanna afnumin og eru embættismenn í dag skipaðir til fimm ára í senn 

nema annað sé tekið fram í lögum. Fyrir þessa breytingu höfðu forstöðumenn opinberra 

stofnana verið ráðnir eða skipaðir ótímabundið í starf án þess að gagnkvæmur uppsagnarfrestur 

gilti, var það komið af hefð frekar en reglu (þingskjal nr. 650/1995–1996). 
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Stjórnsýsla landsins er óneitanlega tengd pólitík og með setningu stjórnsýslulaga árið 1993 

átti að reyna að greina betur á milli þessara eininga. Kallast það á við hugmyndir um nýskipan í 

ríkisrekstri, það er að aðgreina stjórnmál og stjórnsýslu. Stjórnsýslulög ná yfir allar ákvarðanir 

um réttindi og skyldur borgara, og þar með talið ráðningar í störf og veitingu embætta. Gunnar 

Helgi Kristinsson segir að hægt sé að líta á opinbera starfsumhverfið sem lokaðan vinnumarkað 

þar sem fólk sem ræður sig í opinber störf sé að tryggja sér sérþekkingu og temja sér ákveðin 

gildi sem metin eru innan opinbera vinnumarkaðsins en síður utan hans. Gunnar segir einnig að 

áður en lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins voru fyrst samþykkt á Alþingi árið 1954 

hafi tíðkast að ákvörðun fyrirgreiðslu eða veitingu embætta hafi legið hjá ráðherrum landsins 

sem oft veittu útvöldu fólki trygga atvinnu og góðan eftirlaunasjóð. Um miðja síðustu öld var 

algengt að mönnum væru veitt embætti vegna pólitískra tengsla við ráðherra. Litið var svo á að 

embættismaðurinn væri þá kominn með æviráðningu sem gat í framhaldi skapað vandamál 

þegar skipt var um ráðherra sem fór með málefni viðkomandi stofnunar, til dæmis við 

stjórnarskipti. Helsta ráð sem ráðherrar gripu til var að setja á fót nefndir og ráð sem veita átti 

opinberum stofnunum aðhald (Gunnar Helgi Kristinsson, 2006). Kostnaður og umfang 

opinberrar stjórnsýslu fór því síhækkandi og stækkandi. Opinber stjórnsýsla þandist út og því 

áttu hugmyndir um nýskipan í ríkisrekstri greiða leið inn í umræður hér á landi. Hagræðing og 

skilvirkni voru töfraorðin sem leysa átti þungan rekstur ríkisins. 

Forstöðumaður stofnunar er allajafna skipaður af ráðherra til fimm ára í senn en 

embættismaður getur beðist lausnar frá embætti með þriggja mánaða fyrirvara, skemur ef 

aðstæður eru á þann veginn. Skal hann óska eftir því skriflega. Hafi embættismaður ekki óskað 

eftir að láta af störfum þegar skipunartími hans er liðinn eða honum hafi ekki borist tilkynning 

um að embætti sem hann gegnir verði auglýst að skipunartíma loknum, með að minnsta kosti 

sex mánaða fyrirvara, framlengist skipunartími í embætti um önnur fimm ár. Ráðherra er 

heimilt að skipa einstakling tímabundið í embætti, í hámark eitt ár, ef sá sem var skipaður 

upphaflega fellur sviplega frá eða er fjarverandi í lengri tíma. Þá er stjórnvaldi heimilt að flytja 

embættismann í annað embætti heyri þau undir sama stjórnvaldið. Stjórnvald getur einnig flutt 

embættismann í annað embætti án auglýsingar (lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

nr. 70/1996). Samþykki embættismanns þarf að liggja fyrir í báðum tilvikum. Af þessu má sjá að 

embættismenn búa við töluvert starfsöryggi sinni þeir starfi sínu eins og lög og reglur gera ráð 

fyrir. 
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Eins og áður sagði voru hugmyndir nýskipan í ríkisrekstri að færa vald og ábyrgð til stofnana 

sjálfra og því áttu forstöðumenn þeirra að taka upp nýjar stjórnunaraðferðir og taka ábyrgð á 

málefnum stofnunarinnar sem þeir voru í forsvari fyrir. Samkvæmt stefnu um nýskipan átti að 

þjálfa æðstu forstöðumenn upp í þessum nýju stjórnunaraðferðum með markvissum hætti. Þá 

átti að veita þeim aðhald næðu þeir ekki markmiðum sem þeir höfðu sett stofnuninni með 

árangurssamningi við ráðuneytið sem það heyrði undir. Stjórnendur stofnana svara til ráðherra 

og er gert að halda sig innan fjárlaga (Fjármálaráðuneytið, 1996a). Samskipti ráðherra við 

stjórnendur stofnana eru ugglaust misjöfn á milli ráðuneyta en stjórnandi hefur bæði lagalegum 

sem og rekstrar- og stjórnunarlegum skyldum að gegna, og ber ráðherra að hafa eftirlit með 

þeim (lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996).  

Innan stjórnsýsluréttar er að finna óskráða meginreglu sem kveður á um að ávallt skuli 

byggja hvers lags stjórnsýsluákvörðun, sem setning í embætti telst vera, á málefnalegum 

grundvelli sem getur verið menntun, hæfni eða starfsreynsla, allt eftir því hvaða embætti á að 

veita (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005). Það er auk þess óskráð meginregla í íslenskri 

stjórnsýslu að ávallt skuli ráða hæfasta umsækjandann í laust starf með það að leiðarljósi að 

hagsmuna ríkisins sé gætt. Umboðsmaður Alþingis hefur gefið út tugi álita þess efnis að mat á 

hæfni umsækjanda sem sækir um starf hjá hinu opinbera verði að vera skýrt og málefnalegt. 

Leiða má líkum að því að sú hæfni sem að starfsfólk býr yfir segi mikið til um það hversu vel 

viðkomandi geti leyst starfið af hendi og að ríkið sem vinnuveitandi velji fólk til starfa eftir 

hæfisskilyrðum sem það hefur sett hverju starfi fyrir sig. Það er ávallt ráðherra sem tekur 

endanlega ákvörðun um hvern skipa skuli í embætti en heimilt er að skipa sérstaka hæfnisnefnd 

samkvæmt lögum sem leggur mat á hæfni umsækjenda um starf forstöðumanns (lög um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996). Starfsmannamál ríkisins heyra undir 

fjármála- og efnahagsráðherra og setur hann reglur um hæfnisnefndir, þar á meðal hæfi 

nefndarmanna. 

Við skipun í starf fær embættismaður erindisbréf frá ráðherra, sem stofnunin heyrir undir, 

þar sem verkefni stofnunarinnar og helstu markmið í starfi eru tilgreind (lög um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996). Forstöðumaður skal stýra stofnuninni í samræmi við 

lög, erindisbréf og stjórnvaldsfyrirmæli. Hann „ber ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og 

rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á 

árangursríkan hátt.“ (lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, 2. mgr., 38. 
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gr.). Í flestum tilfellum má finna verkefnalýsingu forstöðumanna í lögum um einstaka stofnanir 

og nokkuð greinargóða mynd er að sjá í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins á 

verkefnum forstöðumanna stofnana eins og sjá má hér að ofan. Í 38. grein laganna er fjallað um 

erindisbréf ráðherra til forstöðumanna stofnana þar sem fram koma verkefni og markmið í 

rekstri. Jafnframt er ábyrgð forstöðumanns stofnunar á fjármálum hennar tilgreind. Ábyrgðin 

er útskýrð frekar í lögum um opinber fjármál nr. 123/2015 en þar er rík áhersla lögð á 

markmiðasetningu og mælingar á árangri. 

Það er ekki regla í lögum um einstaka stofnanir að kveðið sé á um að forstöðumaður þurfi 

að uppfylla ákveðin hæfisskilyrði til að geta leyst þessi tilteknu, og lögbundnu, verkefni af hendi. 

Miðað við úttektir Ríkisendurskoðunar og skýrslur frá fjármálaráðuneytinu er enn óljóst hvort 

að hæfisskilyrði forstöðumanna opinberra stofnana séu nógu vel skilgreind í lögum svo hægt sé 

að ganga út frá því að viðkomandi geti leyst þau verkefni sem lög og reglur kveða á um. Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson greindi hæfniskröfur forstöðumanna í lögum 12 stofnana og komst að 

því að lítil áhersla væri á stjórnunarhæfileika og stjórnunarþekkingu forstöðumanna í þeim. Gylfi 

telur þurfa að skilgreina stjórnunarhæfni þeirra mun betur, í lögum eða í erindisbréfi. Þá telur 

hann það vera í anda nýskipunar í ríkisrekstri að setja fram skýrari kröfur um stjórnunarreynslu 

forstöðumanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

 Mannauðsstjórnun og hæfniskröfur starfsfólks 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) skipar sífellt stærri sess innan fyrirtækja 

og stofnana hér á landi. Hugtakið mannauðsstjórnun er rakið til starfsmannastjórnunar en þetta 

tvennt er ólíkt að því leyti að hægt er að tala um mannauð eins og hvern annan auð eða aðföng 

sem skipulagsheild sækir, hlúir að og eflir og nær þannig að auka virði sitt. Fræðimenn greinir á 

um skilgreiningu á hugtakinu mannauðsstjórnun en segja má í stórum dráttum að 

mannauðsstjórnun snúist um áætlanagerð og stefnumótun í starfsmannamálum innan 

skipulagsheildar. Mannauður býr yfir hæfni, þekkingu og getu sem nýtist og eflir þá stofnun eða 

fyrirtæki sem viðkomandi starfar hjá (Armstrong, 2017). Líkt og með hugtakið 

mannauðsstjórnun ber fræðimönnum ekki saman um skilgreiningu á hugtakinu hæfni en flestir 

eru sammála um að starfsfólk þurfi að búa yfir ákveðinni hæfni til að geta leyst verkefni af hendi 

eða geti tekist á við ákveðnar aðstæður í starfsumhverfinu. Því má segja að hæfni starfsfólks 

stýrir afköstum þeirra og árangri við ákveðnar aðstæður á vinnustaðnum (Ellström og Koch, 

2008; Nordhaug, 1998). 
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Spencer og Spencer (1993) notuðu ísjakalíkan til að setja fram kenningar sínar um hæfni. 

Þeir skiptu fimm víddum persónueinkenna starfsfólks, sem áhrif hafa á hæfni þess, í annars 

vegar dulda hæfni og hins vegar sýnilega hæfni. Sé stuðst við ísjakalíkanið má segja að hin dulda 

hæfni sé undir yfirborði sjávar og ekki sýnileg öðrum, það eru áhugahvötin (e. motive), eðlislæg 

persónueinkenni (e. traits) og sjálfið (e. self-concept). Á yfirborði sjávar eru víddir sem eru 

sýnilegar öðrum, það eru færni (e. skills) og þekking eða kunnátta (e. knowledge). Með þeim 

víddum getur einstaklingur sýnt hvaða hæfni hann hefur aflað sér eða öðlast, sem gefur 

vísbendingu um hvort hann geti leyst ákveðin verkefni af hendi, til að mynda með því að vera 

með ákveðna prófgráðu frá ákveðinni skólastofnun. Samkvæmt kenningu Spencer og Spencer 

er auðveldara viðfangs að þjálfa sig og efla í sýnilegu víddunum og því hefur áherslan 

óneitanlega verið á þær víddir þegar kemur að hæfni starfsfólks. 

Skilgreining Nordhaug (1998) á hæfni skiptist á tvo ótengda vegu, formlega hæfni og 

raunhæfni. Hann fjallar annars vegar um formlega hæfni sem er sú skráða þekking sem 

einstaklingur aflar sér með formlegum hætti á borð við menntun eða reynslu úr starfi. Hins 

vegar fjallar hann um raunhæfni sem hann telur vera þekkingu, færni og ákveðna eiginleika sem 

nýtast einstaklingi í starfi. Með því að aðskilja þessar tvær gerðir af hæfni er hann að segja að 

formleg hæfni sé í raun ekki hluti af raunhæfni starfsfólks.  

Starfsumhverfi og störf taka sífelldum breytingum og þarf starfsfólk að geta tileinkað sér 

þær tryggilega. Kröfur til æðstu stjórnenda einkafyrirtækis er hægt að skilgreina á einum 

stjórnarfundi. Meðal opinberra stofnana eru kröfur eða sú færni sem forstöðumaður þarf að 

búa yfir settar fram í formi erindisbréfs þess ráðherra sem setur forstöðumann stofnunar í 

embætti og taka þær mið af lögum um viðkomandi stofnun sem og lögum um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins. Nordhaug (1998) segir einkafyrirtæki ávallt meta starfsfólk eftir hæfni sem 

það býr yfir frekar en einstaklingnum sjálfum og hafa þau mun frjálsari hendur en opinberar 

stofnanir að ákvarða hana. Hann segir að í rannsóknum á störfum stjórnenda hafi þrír þættir 

einkum verið skilgreindir sem einstaklingur þarf að búa yfir svo hann geti skilað sinni bestu 

frammistöðu. Fyrst nefnir Nordhaug þekkingu á aðferðum, ferlum, og tækni sem fylgir ákveðnu 

verkefni. Saman kallar hann þetta tæknilega færni (e. technical skills). Þar á eftir nefnir hann 

félagslega færni (e. interpersonal skills) sem samanstendur af skilningi og þátttöku í félagslegum 

athöfum og samkennd með náunganum. Að lokum nefnir hann hugtakafærni stjórnenda (e. 
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conceptual skills) sem snýst um að þekkja og greina tækifæri eða vandamál og þá að viðkomandi 

hafi hæfnina til að leysa eða vinna með þau. 

 Stjórnendastefna ríkisins 

Í 39. gr. c. í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (nr. 70/1996) segir að fjármála- 

og efnahagsráðherra skuli setja fram stjórnendastefnu. Þá skal hann „veita aðstoð og ráðgjöf 

um framkvæmd stjórnendastefnu og setja fram verklagsreglur og leiðbeiningar sem þýðingu 

geta haft við framkvæmd hennar, m.a. um hvaða almennu hæfnisþætti leggja skuli áherslu á, 

framkvæmd frammistöðumats og gerð starfsþróunaráætlunar“. Í stjórnsýsluúttekt 

Ríkisendurskoðunar kom fram að mikilvægt væri að ráðuneytið myndi gefa út stjórnendastefnu 

ríkisins (Ríkisendurskoðun, 2011; 2014).  

Stefnan var gefin út í júní árið 2019 og sagði formaður Félags forstöðumanna ríkisins að nú 

væru orðin komin en mesta vinnan lægi í aðgerðaráætlun innleiðingarinnar og það væri mesta 

áskorunin (Stjórnarráð Íslands, 2019). Í stjórnendastefnunni er „kveðið á um hvaða hæfni, 

þekkingu og eiginleika stjórnendur þurfa að bera til að geta sinnt skyldum sínum og hvernig ríkið 

ætlar að styðja þá til að ná árangri“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2019, bls. 3). Þá er fjallað 

um áherslur ríkisins, starfsþróunarmöguleika stjórnenda og faglegt starfsumhverfi. Í kjörmynd 

stjórnenda er að sjá ákveðna þætti sem sagðir eru skilgreina hæfniskröfur stjórnenda. Vægi 

þeirra er misjafnt eftir starfi og stofnun. 
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Mynd 1: Kjörmynd stjórnenda (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2019). 

Sé litið til allra þeirra verkefna sem talin eru upp á mynd 1 má leiða líkum að því að mikilvægt 

sé að stjórnendur stofnana búi yfir hæfni til að vinna að þeim öllum. Áhugavert er að sjá að 

þessar kröfur samsvara þeim hæfniskröfum stjórnenda sem boðaðar voru með hugmyndum 

um nýskipan í ríkisrekstri 24 árum áður en stjórnendastefnan var gefin út. Samkvæmt 

kjörmyndinni skulu stjórnendur hafa leiðtogahæfni, búa yfir samskiptahæfni og leggja áherslu 

á árangursmiðaða stjórnun. Allt eru þetta þættir sem hafa komið fram í köflunum hér að 

framan. Ljóst er að stjórnendastefna ríkisins á við alla stjórnendur hjá hinu opinbera og má 

vænta að ráðningar og setningar í embætti héðan í frá muni taka mið af henni. Veiting embætta 

er einnig bundin lögum um þá stofnun sem forstöðumanninum er ætlað að vera í forsvari fyrir. 

Ekki er víst að þær hæfniskröfur sem fram koma í stjórnendastefnunni samsvari því sem kemur 

fram í lögum um einstaka stofnun. Með stjórnendastefnunni er enn á ný verið að impra á 

hugmyndum um nýskipan í ríkisrekstri þar sem fjallað eru um nær alla áhersluþætti á sama eða 

að minnsta kosti á svipaðan hátt en með meiri litadýrð í þetta sinn. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þá verður grein gerð fyrir 

markmiðum hennar, rannsóknarspurningum sem settar voru fram sem og þeirri aðferðafræði 

sem stuðst var við í gagnaöflun. Rannsóknaraðferðin var innihaldsgreining gagna og verður 

henni gerð skil sem og sagt frá af hverju sú aðferð var valin. Greint verður frá gagnaöflun, vali á 

stofnunum og framkvæmd rannsóknarinnar. Að auki verður fjallað um siðferðislega þætti 

rannsóknarinnar. 

 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn voru hæfniskröfur forstöðumanna valdra stofnana, eins og þær birtast í 

lögum um viðkomandi stofnun, skoðaðar og greindar. Gerður var samanburður á hæfniskröfum 

forstöðumanna og þær síðan bornar saman við hæfniskröfur sem fram koma í stefnu um 

nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins. Notast var við fyrirliggjandi gögn, svo sem 

lög, skýrslur frá ráðuneytum og opinberum stofnunum, og álit og minnisblöð vinnuhópa um 

málefni er við komu rannsókninni. Stefna um nýskipan í ríkisrekstri var innleidd í íslenska 

stjórnsýslu árið 1996 og stjórnendastefna ríkisins var gefin út af fjármála- og 

efnahagsráðuneytinu árið 2019. Með þessari rannsókn var ætlunin að skoða hvort þær breyttu 

áherslur um hæfni forstöðumanna sem boðaðar voru með innleiðingu nýskipunar, sé að finna 

í lögum stofnana. Ákveðinn samhljóm er að finna í stefnu um nýskipan og stjórnendastefnu 

ríkisins og er marga sömu áhersluþætti að finna í þeim báðum, sér í lagi þegar kemur að því 

hvers krafist er af æðstu stjórnendum stofnana svo þeir geti talist hæfir til að sinna starfi sínu. 

Með rannsókninni var leitast eftir að leggja mat á það hvort einstaklingur sem settur er í 

embætti forstöðumanns geti talist faglegur stjórnandi samkvæmt þeim hæfniskröfum sem til 

hans eru gerðar í lögum um þá stofnun sem viðkomandi starfar fyrir. 

Lög allra stofnana sem þessi rannsókn nær til voru lesin og upplýsingar úr þeim skráðar 

niður. Eins voru greinargerðir sem fylgja lögunum og ýmsar reglugerðir sem tengjast 

viðkomandi stofnunum nýttar við gagnaöflun. Höfundur styðst einungis við áðurnefnd gögn til 

þess að leggja mat á hæfniskröfur forstöðumanna. Ekki verður fjallað frekar um hæfni 

stjórnenda hverrar stofnunar umfram það sem lögin um stofnunina segja til um. Jafnframt 

verður ekki lagt mat á hvort einstaka stjórnandi opinberrar stofnunar uppfylli hæfniskröfur eða 

hæfniþætti sem nefndir eru í stefnu um nýskipan eða í stjórnendastefnu ríkisins. 
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Leitast var eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum til að ná settum markmiðum: 

1. Hvaða hæfniskröfur eru gerðar til æðstu stjórnenda opinberra stofnana samkvæmt 

lögum um þær?  

2. Eru hæfniskröfur æðstu stjórnenda opinberra stofnana í samræmi við hugmyndir um 

nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins?  

 Rannsóknarsnið 

Rannsóknaraðferðin sem stuðst var við kallast innihaldsgreining (e. content analysis) sem 

hentar rannsóknarefninu einkar vel þar sem fyrirliggjandi gögn, lögin, eru svokölluð textagögn. 

Wang og Park (2016) fjalla um þessa aðferð í bók sinni Student Research and Report Writing og 

segja hana einkum notaða við að greina ýmiskonar myndefni. Innihaldsgreiningu er einnig hægt 

að nota þegar kemur að því að breyta rituðum texta yfir í töluleg gildi. Nokkrar gerðir eru til af 

aðferðinni en í þessari rannsókn verður stuðst við svokallaða summative innihaldsgreiningu sem 

er blanda af eigindlegri (e. qualitative) og megindlegri (e. quantitative) rannsóknaraðferð. Í 

megindlegum tilgangi skoðar höfundur fyrir fram ákveðin orð eða hugtök í texta sem eru talin 

og flokkuð. Sé ekki unnið meira með gögnin nefnist þessi aðferð manifest content analysis. Sé 

haldið áfram með greiningu á túlkun texta kallast hún latent content analysis sem er þá 

eigindlegi hluti innihaldsgreiningar sem gefur heildarmynd af rannsóknarefninu (Hsieh og 

Shannon, 2005). Með þessari aðferð er leitað eftir ákveðnum mynstri sem fram kemur við 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum og þeim síðar gerð skil og þau túlkuð á eigindlegan og 

megindlegan hátt. Hugmyndin er að skoða hvort ákveðnar hæfniskröfur komi fram í lagatexta 

um stofnanir og svo í framhaldi að greina hvort þær séu í samræmi við þær kröfur sem koma 

fram í stefnu um nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins. 

 Aðferðafræðilegir og siðferðislegir þættir 

Ekki þótti ástæða til að sækja um leyfi til Persónuverndar eða Vísindasiðanefndar fyrir 

rannsókninni þar sem einungis var unnið með opinber gögn sem eru öllum aðgengileg. 

Mikilvægt er að ítreka að einungis voru skoðaðar hæfniskröfur æðstu stjórnenda út frá lögum 

um þær stofnanir sem þeir starfa fyrir en ekki lagt mat á hæfni hvers og eins stjórnenda sem nú 

situr í embættisstól. Tilgangurinn var að skoða hvort samræmi sé á milli laga tiltekinna stofnana 

sem samþykkt voru á Alþingi eftir að stefna um nýskipan í ríkisrekstri var innleidd árið 1996. Í 

framhaldi voru hæfniskröfur sem fram komu í stjórnendastefnu ríkisins, og hið opinbera telur 
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að stjórnendur ríkisstofnana þurfa að búa yfir, bornar saman við hæfniskröfur eins og þær 

birtast í lögum einstaka stofnana. 

Rannsóknarefnið mun hugsanlega vekja upp siðferðislegar spurningar um embættismenn 

og ástæðu fyrir skipun þeirra í einstaka embætti. Sumir forstöðumenn sitja lengi, aðrir fá ekki 

framhald á skipunartíma. Ljóst er með nýrri stjórnendastefnu að áhersluþættir í stjórnun 

stofnana eru að breytast og mönnum ekki fært til lengdar að vera spámenn á ríkislaunum heldur 

þurfi þeir að hafa yfir annarri hæfni að búa en fram koma í hæfisskilyrðum í 6. gr. laga um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og teljast sem lágmarks kröfur. 

 Gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknarvinnan spannaði sex mánuði, frá nóvember 2019 og til loka apríl 2020. Öll gögn sem 

notuð voru í rannsókninni eru opinber og öllum aðgengileg. Lög og greinagerðir voru sótt á 

heimasíðu Alþingis og skýrslur, stefnur, reglugerðir og minnisblöð sótt á vef Stjórnarráðsins. Þá 

voru heimasíður stofnana skoðaðar í þeim tilgangi að höfundur áttaði sig á umfangi stofnunar 

og skipulagi. Rannsóknarefnið var endanlega ákveðið í samtali við leiðbeinanda sem skrifað 

hefur greinar um viðfangsefnið undanfarna áratugi. Vinnan hófst í nóvember 2019 með 

gagnaöflun fyrir fræðilega hluta verkefnisins og gerð rannsóknaráætlunar. Að lokinni 

gagnaöflun hófst vinna við að ákveða hvaða stofnanir yrðu hluti af rannsókninni og hverjar ekki 

en það var gert með tvennum hætti. Annars vegar var farið eftir lista yfir opinberar stofnanir 

sem birtur er árlega á heimasíðu Stjórnarráðsins og hins vegar var skoðað hvaða ár lög stofnana 

voru samþykkt á Alþingi. 

Í lok febrúar 2020 voru allar stofnanir sem listaðar eru upp á vef Stjórnarráðsins á slóðinni 

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/stofnanir/ settar upp í Microsoft Exel vinnuskjal. Alls 

voru 169 stofnanir á þeim lista og voru lög þeirra skráð við viðkomandi stofnun og skoðuð 

skipulega. Í 1. mgr. 22. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (nr. 70/1996) eru þeir 

sem teljast sem embættismenn taldir upp í 13 töluliðum en í 13. töluliðnum segir 

„forstöðumenn ríkisstofnana og ríkisfyrirtækja, áður ótaldir“. Í 2. mgr. sömu greinar segir að 

fjármálaráðherra skeri úr um hvaða starfsmenn, aðrir en þeir sem taldir eru upp sérstaklega í 

1.–12. tölulið teljist sem embættismenn, það er hvaða forstöðumenn ríkisstofnana falli undir 

13. töluliðinn. Jafnframt er kveðið á um að lista yfir þá starfsmenn skuli birta árlega fyrir 1. 

febrúar í Lögbirtingablaðinu. 

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/stofnanir/
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Við val á stofnunum fyrir þessa rannsókn var tekið mið af lista fjármálaráðherra yfir þá 

starfsmenn sem falla undir 13. tölulið sem birtur var 1. febrúar 2020 á slóðinni 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/02/03/Listi-yfir-

forstodumenn-1.-februar-2020/. Sá listi var hafður til hliðsjónar við skoðun lista Stjórnarráðsins 

yfir opinberar stofnanir og var missamræmi þeirra á milli. Tvær stofnanir eru á lista 

Stjórnarráðsins yfir opinberar stofnanir en forstöðumenn þeirra teljast ekki til embættismanna 

á lista yfir forstöðumenn og eru lög þeirra ekki með í þessari rannsókn. Þetta eru lög um Matís 

ohf. og um Ríkisútvarpið ohf. en þessar stofnanir eru svokallaðar C-hluta stofnanir sem opinber 

hlutafélög og um þau er fjallað í lögum um hlutafélög (nr. 2/1995). Þessar stofnanir starfa þó 

einnig eftir sérlögum en í þeim er ekki að finna hæfniskröfur um starf æðsta stjórnanda þeirra. 

Þegar ljóst var hvaða forstöðumenn ríkisstofnana myndu teljast sem embættismenn voru 

þær stofnanir sem störfuðu eftir lögum samþykktum á Alþingi fyrir árið 1996, þegar innleiðing 

á nýskipan í ríkisrekstri átti sér stað, teknar úr vinnuskjalinu, alls 15 stofnanir. 

Tafla 1: Stofnanir á lista Stjórnarráðsins sem starfar eftir lögum sem samþykkt 
voru áður en stefna um nýskipan í ríkisrekstri var innleidd. 

Stofnun Lög 

Fiskistofa Lög 36/1992 

Hugverkastofan Lög 17/1991 

Lánasjóður íslenskra námsmanna Lög 25/1992 

Lyfjastofnun Lög 93/1994 

Náttúrufræðistofnun Íslands Lög 60/1992 

Náttúruhamfaratrygging Íslands Lög 55/1992 

Ríkislögmaður Lög 51/1985 

Ríkissáttasemjari Lög 80/1938 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra Lög 129/1990 

Sinfóníuhljómsveit Íslands Lög 36/1982 

Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum Lög 67/1990 

Umboðsmaður barna Lög 83/1994 

Vinnueftirlit ríkisins Lög 46/1980 

Yfirskattanefnd Lög 30/1992 

Þjóðskjalasafn Íslands Lög 66/1985 

 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/02/03/Listi-yfir-forstodumenn-1.-februar-2020/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/02/03/Listi-yfir-forstodumenn-1.-februar-2020/
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Vegna mikils fjölda stofnana sem heyra undir sömu lög voru forstöðumenn þeirra settir 

saman í einn hóp og hæfniskröfur þeirra metnar út frá sama starfstitlinum. Þetta eru 

skólameistarar framhaldsskóla, rektorar háskóla, sýslumannaembættin og framkvæmdastjórar 

heilbrigðisstofnana. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins er talin með þeim síðastnefndu. 

Dómstólar og lögreglustjóraembætti voru undanskilin þessari rannsókn vegna ítarlegra 

hæfisskilyrða í lögum um þær stofnanir. Þá hafði stærð og starfsmannafjöldi stofnana áhrif á 

hvort þær væru teknar með í rannsóknina eða ekki. Alls voru 34 stofnanir af lista Stjórnarráðsins 

undanskildar rannsókninni vegna stærðar, þær má sjá í viðauka 1. 

Eftir standa 52 lög um stofnanir og forstöðumenn þeirra sem eru viðfangsefni þessarar 

rannsóknar. Stofnanirnar eru flokkaðar samkvæmt forsetaúrskurði um skiptingu Stjórnarráðs 

Íslands í ráðuneyti (nr. 119/2018) og heyra þær undir níu ráðuneyti. Engar stofnanir í 

rannsókninni heyra undir utanríkisráðuneytið. Flestar stofnanir heyra undir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, eða níu, og fæstar heyra undir forsætisráðuneytið, eða tvær. 

Stofnanirnar eru A- og B-hluta stofnanir og eru allir forstöðumenn embættismenn í skilningi 

laganna.  

Þau níu ráðuneyti sem þessi rannsókn tekur til eru eftirfarandi:  

1. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

2. Dómsmálaráðuneytið 

3. Félagsmálaráðuneytið 

4. Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

5. Forsætisráðuneytið 

6. Heilbrigðisráðuneytið 

7. Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

8. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 

9. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 

Samkvæmt kenningum um innihaldsgreiningu á eigindlegan hátt voru ákveðin orð eða 

hugtök greind sem sögðu til um hvaða hæfniskröfur forstöðumaður þarf að uppfylla til að teljast 

hæfur til að sinna starfi sínu samkvæmt lögum um viðkomandi stofnun. Skoðað var hvort minnst 
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væri á ákveðna menntun æðstu stjórnenda og hvort gerð væri krafa um ákveðna reynslu eða 

ákveðna þekkingu. Ásamt því að skoða og greina hæfniskröfur var skoðað og skráð hvort að við 

stofnanirnar væru starfandi stjórnir og þá hvort gerðar væru hæfniskröfur til fulltrúa þeirra. 

Tilgangur þess var að sjá hvort fulltrúar stjórnar stofnunar þurftu að uppfylla tiltekin 

hæfisskilyrði til að teljast hæfir til stjórnarsetu og skoða það í samhengi við hæfisskilyrði 

forstöðumanna sömu stofnunar. Gerð verður grein fyrir því í umfjöllun um hverja og eina 

stofnun. Í megindlega hluta rannsóknarinnar voru þau lög sem innihalda hæfniskröfur æðstu 

stjórnenda talin og niðurstaðan sett upp í töflur og unnið úr þeim. Niðurstöður úr báðum 

hlutum rannsóknarinnar voru að lokum settar í samhengi við niðurstöður á greiningu á orðum 

og hugtökum í stefnu um nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins.  

Til að fá sem gleggsta mynd af því hvaða hæfniskröfur stjórnenda væru tilteknar í lögum 

um stofnanir voru lög allra stofnana á lista Stjórnarráðsins í febrúar 2020 skoðaðar og 

upplýsingarnar sem þar komu fram flokkaðar. Leitast var eftir að fá upplýsingar um eftirfarandi 

flokka:  

1. Stofnun 

2. Starfstitill æðsta stjórnanda 

3. Laganúmer 

4. Hæfniskröfur – menntun 

5. Hæfniskröfur – reynsla 

6. Hæfniskröfur – þekking 

7. Starfandi stjórn innan stofnunar 

8. Hæfniskröfur stjórnarmeðlima 

 Úrvinnsla 

Þegar komið var á hreint hvaða stofnanir yrðu fyrir valinu hófst greining á innihaldi laganna í 

þeim tilgangi að setja merkingu á gögnin sem söfnuðust. Í rannsókninni var einungis stuðst við 

opinber göng og snýr úrvinnsla efnisins og greiningin á þeim að því að skoða gögn sem lágu 

fyrir. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hvaða hæfniskröfur er að finna í lögum um stofnanir 

sem rannsóknin nær til og er þeim skipt upp í hópa eftir því hvaða ráðuneyti þær tilheyra. Lög 
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hverrar stofnunar fyrir sig voru skoðuð, leitað var eftir fyrir fram ákveðnum þáttum og þeir 

skráðir í töflur fyrir hvert og eitt ráðuneyti. Einnig var fjallað um lög hverrar og einnar stofnunar 

í framhaldi af töflu fyrir hvert ráðuneyti. Undir hverri töflu var fjöldi hvers þáttar tekinn saman 

og þær upplýsingar notaðar til að greina hæfniskröfur í lögum stofnana á megindlegan hátt 

seinna í rannsókninni. Töflur ráðuneyta eru settar upp í stafrófsröð og stofnanir sem heyra undir 

hvert ráðuneyti einnig. 

 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 

Í rannsókninni voru fimm stofnanir sem heyra undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. 

Lög um þær voru samþykkt á Alþingi á árabilinu 2003–2018. 

Tafla 2: Stofnanir sem heyra undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. 

Stofnun 
Heiti 
embættis 

Hæfniskröfur: 
menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfniskröfur 
stjórnar-
manna 

Ferðamála-
stofa, 
lög nr. 
96/2018 

Ferðamála-
stjóri 

- - - 

Níu manna 
ferða-
málaráð 

- 

Hafrannsókna-
stofnun, 
rannsókna- og 
ráðgjafar-
stofnun hafs  
og vatna,  
lög nr. 
112/2015 

Forstjóri Háskóla-
menntun á 
verkefnasviði 
stofnunar 

- - - - 

Matvæla-
stofnun, 
lög nr. 
30/2018 

Forstjóri 

- - - - - 

Nýsköpunar-
miðstöð 
Íslands, 
lög nr. 
75/2007 

Forstjóri 

- - - 

Átta manna 
ráðgjafanefnd 
og sex manna 
stjórn Tækni-
þróunarsjóðs 

- 

Orkustofnun, 
lög nr. 
87/2003 

Orkumála-
stjóri 
(forstöðu-
maður) 

- - - 

Þriggja 
manna 
ráðgjafa-
nefnd 

- 

Samtals 5 1 0 0   

Af öllum ráðuneytum sem litið var til í þessari rannsókn eru lög stofnana sem heyra undir 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið með minnstar hæfniskröfur til forstöðumanna sinna. 

Einungis er gerð krafa um að forstjóri Hafrannsóknarstofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnun 

hafs og vatna hafi háskólamenntun á verkefnasviði stofnunar. Engar hæfniskröfur eru gerðar til 

https://www.althingi.is/lagas/149c/2018096.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2015112.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007075.html
https://www.althingi.is/lagas/149c/2003087.html
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forstöðumanna annarra stofnana sem heyra undir ráðuneytið en í lögum um þær er fjallað um 

verkefni þeirra og skyldur í starfi. 

Ferðamálastofa 

Í lögum um Ferðamálastofu (nr. 96/2018) kemur fram að forstjóri beri ábyrgð á starfsemi, 

rekstri og daglegri stjórn, hann mótar áherslur, verkefni og starfshætti stofnunarinnar. Ráðherra 

skipar níu manns í ferðamálaráð í fjögur ár í senn. Skipunartími formanns, varaformanns og 

ráðherraskipaðra fulltrúa miðast við embættistíma ráðherrans. Engar kröfur eru gerðar um 

hæfisskilyrði nefndarmanna í lögunum. 

Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna 

Eins og sjá má í töflu 2 er það einungis í lögum um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og 

ráðgjafarstofnun hafs og vatna (nr. 112/2015) að ákveðnar hæfniskröfur forstöðumanns koma 

fram. Ekki er tekið fram hvort framhaldsmenntunar sé krafist, en leiða má líkum að því að hér 

sé einungis um grunnmenntun að ræða þar sem annað er ekki tekið fram. Fram kemur í 

lögunum að forstjóri stofnunarinnar beri ábyrgð á stjórn, rekstri sem og starfsskipulagi 

stofnunarinnar. Forstjórinn ræður einnig annað starfsfólk stofnunarinnar. 

Matvælastofnun 

Áhugavert er að sjá að ekki er gerð krafa um menntun forstjóra Matvælastofnunar í lögum um 

Matvælastofnun (nr. 30/2018) en tekið er fram að sviðsstjóri málefna dýrasjúkdóma og varna 

gegn þeim sem og dýravelferð, sem er undirmaður forstjóra, skuli vera menntaður dýralæknir 

sem er að lágmarki fimm ára háskólanám. Embætti yfirdýralæknis er jafnfram tekið sérstaklega 

fram í 12. tölulið yfir embættismenn í 22. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

(nr. 70/1996). Samkvæmt lýsingu á starfi forstjóra Matvælastofnunar skal hann auk ábyrgðar á 

rekstri og starfsemi stofnunarinnar sjá um að ráða annað starfsfólk. Áðurnefndur sviðsstjóri er 

þó skipaður af ráðherra til fimm ára í senn en hann telst þó ekki til embættismanna á lista yfir 

forstöðumenn sem birtur var 1. febrúar 2020. 

Nýsköpunarmiðstöð Íslands 

Í lögum um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun (nr. 75/2007) 

sem Nýsköpunarmiðstöð Íslands starfar eftir eru engar hæfniskröfur gerðar til forstjóra 

stofnunarinnar. Samkvæmt lögum skal forstjóri sjá um daglegan rekstur og sjá um stjórn 

stofnunarinnar auk þess að ráða annað starfsfólk og ákveða starfssvið þeirra. Við 
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Nýsköpunarmiðstöð Íslands starfar átta manna ráðgjafanefnd og sex manna stjórn 

Tækniþróunarsjóðs og er ekki gerð krafa um ákveðna hæfni stjórnarmeðlima. 

Nýsköpunarráðherra hefur tilkynnt að stofnunin verði lögð niður um næstu áramót. 

Orkustofnun 

Orkumálastjóri skal samkvæmt lögum um Orkustofnun (nr. 87/2003) sjá um daglegan rekstur 

og fara með stjórn Orkustofnunar auk þess að ráða annað starfsfólk stofnunarinnar. Ekki er 

kveðið á um hæfniskröfur forstjóra í lögunum. Þriggja manna ráðgjafanefnd starfar við 

stofnunina og er ekki gerð krafa um ákveðna hæfni stjórnarmeðlima. 
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3.6.1 Dómsmálaráðuneytið 

Í rannsókninni voru sex stofnanir sem heyra undir dómsmálaráðuneytið. Lög um þær voru 

samþykkt á Alþingi á árabilinu 1996–2018. 

Tafla 3: Stofnanir sem heyra undir dómsmálaráðuneytið. 

Stofnun 
Heiti 
embættis 

Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfniskröfur 
stjórnar-
manna 

Fangelsis-
málastofnun 
ríkisins, 
lög nr. 
15/2016 

Forstjóri Forstjóri skal 
vera 
lögfræðingur - - - - 

Landhelgis-
gæsla Íslands,  
lög nr. 
25/2006 

Forstjóri 

- - - - - 

Persónu-
vernd,  
lög nr. 
90/2018 

Forstjóri Menntun á 
háskólastigi 

Reynsla á 
málefnum 
tengdum 
persónu-
vernd 

Þekking á 
málefnum 
tengdum 
persónu-
vernd 

Fimm manna 
stjórn 

Stjórnarmenn 
og varamenn 
skulu hafa 
þekkingu á 
málefnum 
tengdum 
persónu-
vernd og 
menntun sem 
nýtist á því 
sviði 

Ríkislög-
reglustjóri, 
lög nr. 
90/1996 

Ríkislög-
reglustjóri 

Fullnaðarpróf 
í lögfræði 
með embæt-
tis- eða meist-
arapróf eða 
háskólapróf í 
þeirri grein 
sem metið 
verður jafngilt 

- - - - 

Sýslumanns-
embættin (níu 
umdæmi),  
lög nr. 
50/2014 

Sýslumaður Fullnaðarpróf 
í lögfræði 
með embæt-
tis- eða meist-
arapróf eða 
háskólapróf í 
þeirri grein 
sem metið 
verður jafngilt 

- - 

Öll embætti  
eru með eina 
þriggja manna 
nefnd 

- 

Útlendinga-
stofnun, 
lög nr. 
80/2016 

Forstjóri Meistarapróf í 
lögfræði eða 
sambærilegu 
námi 

- - - - 

Samtals 6 5 1 1   

 

https://www.althingi.is/lagas/149c/2016015.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2006052.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2006052.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2018090.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1996090.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1996090.html
https://www.althingi.is/lagas/146b/2014050.html
https://www.althingi.is/lagas/146b/2014050.html
https://www.althingi.is/lagas/145b/2016080.html#G121
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Sýslumannsembættin eru níu talsins en til einföldunar voru þau sett saman þar sem þau 

starfa eftir sömu lögum. Í rannsókninni heyra því stofnanir sem starfa eftir sex lögum undir 

dómsmálaráðuneytið og eru það einungis lög um Persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga 

sem kveða á um hæfisskilyrði forstöðumanns umfram háskólamenntun en gerð er krafa um 

reynslu og þekkingu á málefnasviði stofnunarinnar. Engar hæfniskröfur eru gerðar til forstjóra 

Landhelgisgæslu Íslands. 

Fangelsismálastofnun ríkisins 

Forstjóri Fangelsismálastofnunar starfar eftir lögum um fullnustu refsinga (nr. 15/2016) og skal 

vera lögfræðingur að mennt. Forstjóri ræður aðra starfsmenn stofnunarinnar og skipar 

forstöðumann fangelsis til fimm ára í senn og skal sá vera með háskólapróf sem nýtist í starfi. 

Forstjóri skipar einnig fangaverði sem skulu hafa lokið námi í fangavarðafræðum eða 

sambærilegu námi sem viðurkennt er af Fangelsismálastofnun. Ekki er fjallað frekar um hvað 

felst í starfi forstjóra stofnunarinnar. 

Landhelgisgæsla Íslands 

Í lögum um Landhelgisgæslu Íslands (nr. 25/2006) er ekki gerð krafa um menntun, þekkingu eða 

reynslu forstjóra stofnunarinnar. Þó er tekið fram að ráðherra hafi heimild til að setja reglur um 

lágmarkskröfur um heilsufar og líkamlegt atgervi starfsmanna sem teljast til starfsgengisskilyrða 

þeirra. Hvort það eigi líka við forstjórann er óljóst. Í lögunum er tekið fram að forstjóri stjórni 

daglegum rekstri stofnunarinnar og sé ráðherra til ráðgjafar og aðstoðar um allt það er lýtur að 

málefnum hennar. Þá skal forstjóri ráða aðra starfsmenn Landhelgisgæslunnar og ákveða 

starfssvið þeirra með hliðsjón af þörfum stofnunarinnar, sérþekkingu og réttinda þeirra. 

Persónuvernd 

Persónuvernd starfar eftir lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018) 

og er sjálfstæð stofnun með sérstaka stjórn sem tekur ekki fyrirmælum frá stjórnvöldum eða 

öðrum aðilum. Stjórn kemur með tillögu að forstjóra sem ráðherra skipar til fimm ára í senn. 

Samkvæmt lögunum skal sá hafa menntun á háskólastigi og búa yfir þekkingu og reynslu á 

málefnum tengdum persónuvernd. Forstjóri stofnunarinnar ber ábyrgð á og annast fjárreiður, 

rekstur og daglega stjórnun stofnunarinnar auk þess að ráða annað fólk til starfa. Sérstök stjórn 

mótar, í samvinnu við forstjóra, áherslur í starfi og fylgist með rekstri og starfsemi 

Persónuverndar. Stjórn tekur meiriháttar efnislegar ákvarðanir og ber ábyrgð á skipuriti 
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stofnunarinnar. Tekið er fram að stjórnarmenn og varamenn þeirra skulu hafa þekkingu á 

málefnum tengdum persónuvernd og menntun sem nýtist á því sviði. 

Ríkislögreglustjóri 

Hæfisskilyrði ríkislögreglustjóra samkvæmt lögreglulögum (nr. 90/1996) eru talin upp í sex 

liðum, þau eru: hafa náð 30 ára aldri, hafa íslenskan ríkisborgararétt, vera andlega og líkamlega 

fær til að gegna embættinu, vera lögráða og hafa ekki misst forræði á búi sínu, hafa ekki hlotið 

fangelsisdóm fyrir refsiverðan verknað framinn eftir 18 ára aldur eða sýnt af sér háttsemi sem 

rýrt getur traust sem lögreglustjórar almennt njóta og að lokum, hafa lokið fullnaðarprófi í 

lögfræði með embættis- eða meistaraprófi eða vera með háskólapróf í þeirri grein sem metið 

verður jafngilt. Auk þess þarf viðkomandi að uppfylla almenn hæfisskilyrði til að hljóta skipun í 

embætti á vegum ríkisins og fram koma í 1. mgr. 6. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins.  

Sýslumannsembættin (níu embætti) 

Fjallað er um hæfisskilyrði sýslumanna í lögum um framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkis í héraði 

(nr. 50/2014). Hæfisskilyrðin eru þau sömu og gilda um ríkislögreglustjóra sem sjá má hér að 

ofan. Krafa um menntun er einnig að hafa lokið fullnaðarprófi í lögfræði með embættis- eða 

meistaraprófi eða vera með háskólapróf í þeirri grein sem metið verður jafngilt. Lýsing á starfi 

sýslumanna er mun ítarlegri en hjá ríkislögreglustjóra en ábyrgð sýslumanna á embætti sínu er 

fagleg, fjárhagsleg og stjórnunarleg í samræmi við lög og önnur stjórnvaldsfyrirmæli. 

Sýslumaður ræður annað starfsfólk embættis og er tekið fram að löglærðir fulltrúar skuli 

fullnægja sömu hæfisskilyrðum og sýslumenn sjálfir að undanskildu aldurslágmarki. Þá kemur 

fram að öll sýslumannsembættin standa saman að þriggja manna nefnd sem starfar að 

stefnumótun fyrir öll embættin og vinnur að sameiginlegum verkefnum embættanna. 

Útlendingastofnun 

Lög um útlendinga (nr. 80/2016) fjalla um hæfisskilyrði forstjóra Útlendingastofnunar en hann 

skal vera með meistarapróf í lögfræði eða sambærilegu námi. Hvorki er gerð krafa um ákveðna 

reynslu eða þekkingu né er að finna lýsingu á starfi í lögunum. 
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3.6.2 Félagsmálaráðuneytið 

Í rannsókninni voru sex stofnanir sem heyra undir félagsmálaráðuneytið. Lög um þær voru 

samþykkt á Alþingi á árabilinu 2002–2019. 

Tafla 4: Stofnanir sem heyra undir félagsmálaráðuneytið. 

Stofnun 
Heiti 
embættis 

Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfniskröfur 
stjórnar-
manna 

Barna-
verndarstofa, 
lög nr. 
80/2002 

Forstjóri Háskólapróf Víðtæk 
reynslu á sviði 
stjórnunar og 
barnaverndar 

- - - 

Greiningar- og 
ráðgjafarstöð 
ríkisins, 
lög nr. 
83/2003 

Forstöðu-
maður 

Háskólapróf 

- 

Sérþekkingu á 
sviði á fatlana 
og þroska-
raskana 

- - 

Húsnæðis- og 
mannvirkja-
stofnun, 
lög nr. 
137/2019 

Forstjóri Menntun á 
háskólastigi 

Reynsla á 
málefnasviði 
stofnunar-
innar og 
reynsla af 
stjórnun, 
fjármálum og 
rekstri 

Þekking á 
málefnasviði 
stofnunar-
innar 

Fimm manna 
stjórn 

Þekking og 
reynsla af 
málaflokkum 
sem heyra 
undir stofnun-
ina 

Trygginga-
stofnun 
ríkisins, 
lög nr. 
100/2007 

Forstjóri Nám á 
háskólastigi 

Reynsla af 
rekstri og 
stjórnun sem 
nýtist í starfi 

Þekking á 
sviði 
velferðar-
mála 

Fimm manna 
stjórn 

- 

Umboðs-
maður 
skuldara, 
lög nr. 
100/2010 

Umboðs-
maður 
skuldara 

Menntun á 
háskólastigi 

Víðtæk 
reynsla af 
málefnum á 
starfssviði 
stofnunar-
innar 

Víðtæk 
þekking á 
málefnum á 
starfssviði 
stofnunar-
innar 

- - 

Vinnumála-
stofnun, 
lög nr. 
55/2006 

Forstjóri 

- - - 

Tíu manna 
stjórn 

- 

Samtals 6 5 4 4   

Undir félagsmálaráðuneytið heyrir ný stofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, og eru lög 

um hana sér á báti að því leyti að í þeim er að finna ítarlegar hæfniskröfur til forstjóra og 

stjórnarmeðlima. Eru þetta einu lögin sem höfundur skoðaði í rannsóknarvinnunni sem kveða 

á um svo ítarleg hæfisskilyrði allra aðila sem koma að faglegu starfi stofnunar. Lög um 

Vinnumálastofnun eru þau einu þar sem ekki eru sett fram ákveðin hæfisskilyrði forstjóra 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2002080.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2019137.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007100.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2010100.html
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stofnunarinnar en í lögum hinna stofnanna er auk menntunarkröfu sett fram krafa um reynslu 

og/eða þekkingu á málefnum á starfssviði viðkomandi stofnunar. 

Barnaverndarstofa 

Barnaverndarlög (nr. 80/2002) kveða á um að forstjóri Barnaverndarstofu skuli hafa háskólapróf 

og víðtæka reynslu á sviði stjórnunar og barnaverndar. Starfssvið forstjóra er nokkuð ítarlega 

tilgreint en hann skal sjá um fjárlagatillögur, áætlanagerð og þróunar- og rannsóknarstarf 

stofnunarinnar. Auk þess hefur hann yfirumsjón með stofnunum og heimilum sem rekin eru á 

grundvelli laga um vernd barna og ungmenna. Forstjóri sér einnig um starfsmannahald 

stofnunarinnar og skrifstofuhald samkvæmt lögunum. Þá er sérstaklega tekið fram að 

deildarstjórar stofnunarinnar skuli hafa háskólamenntun í sálarfræði, félagsráðgjöf, lögfræði 

eða öðrum greinum á verksviðið barnaverndar.  

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Í lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (nr. 83/2003) kemur fram að forstöðumaður 

skuli hafa háskólapróf og sérþekkingu á sviði fatlana og þroskaraskana. Forstöðumaður ræður 

aðra starfsmenn stofnunarinnar, sér um stefnumótun, ber ábyrgð á rekstri og að stofnunin fari 

að lögum og stjórnvaldsfyrirmælum. 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 

Stofnunin tók til starfa í ársbyrjun 2020 við sameiningu Íbúðalánasjóðs og Mannvirkjastofnunar 

og gilda lög um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (nr. 137/2019) um hana. Athyglisvert er að í 

lögunum er að finna sér grein um fjallar ítarlega um hæfisskilyrði stjórnarmanna og forstjóra 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Samkvæmt lögunum skal forstjóri hafa menntun á 

háskólastigi og hafa þekkingu og reynslu á málefnasviðum stofnunarinnar. Auk þess skal hann 

hafa reynslu af stjórnun, fjármálum og rekstri. Starfssvið forstjóra er meðal annars daglegur 

rekstur og stjórn á starfsemi sem og starfsmannahald stofnunarinnar. Fimm manna stjórn er 

starfandi við stofnunina og gilda sömu reglur um hæfi stjórnarmanna og forstjóra. Vegna þess 

hversu ítarleg hæfisskilyrðin eru og sjaldséð í lögum um stofnanir eru þau birt í heild sinni hér: 

Forstjóri skal hafa menntun á háskólastigi og hafa þekkingu og reynslu á 

málefnasviði stofnunarinnar auk reynslu af stjórnun, fjármálum og rekstri. 

Stjórnarmenn skulu hafa þekkingu eða reynslu af málaflokkum sem heyra undir 

stofnunina. Stjórnarmenn og forstjóri skulu vera lögráða og mega ekki hafa verið 
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sviptir forræði á búi sínu á síðustu fimm árum. Þeir mega ekki hafa hlotið dóm í 

tengslum við atvinnurekstur á síðustu tíu árum fyrir refsiverðan verknað samkvæmt 

almennum hegningarlögum, samkeppnislögum, lögum um hlutafélög, lögum um 

einkahlutafélög, lögum um bókhald, lögum um ársreikninga, lögum um 

gjaldþrotaskipti o.fl. og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda, svo og sérlögum 

sem gilda um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi, eða sætt 

íþyngjandi stjórnvaldsviðurlögum sem einstaklingur eða fyrirsvarsmaður lögaðila á 

framangreindum sviðum. Þá mega þeir ekki hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan 

verknað þar sem refsing var fjögurra mánaða óskilorðsbundið fangelsi hið minnsta 

eða öryggisgæsla ef þeir voru fullra 18 ára þegar brotið var framið, nema fimm ár 

hafi liðið frá því að afplánun var að fullu lokið. (lög um Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun nr. 137/2019) 

Tryggingastofnun ríkisins 

Stofnunin starfar eftir lögum um almannatryggingar (nr. 100/2007) og þar er kveðið á um að 

forstjóri hennar skuli hafa lokið námi á háskólastigi og búa yfir reynslu af rekstri og stjórnun sem 

nýst gæti í starfi auk þess að hafa þekkingu á sviði velferðarmála. Fimm manna stjórn starfar við 

Tryggingastofnun ríkisins og jafnmargir til vara. Verkefni stjórnar eru meðal annars að gera 

starfsáætlun, fjárhagsáætlun og vinna að langtímastefnumörkun. Stjórn gegnir einnig 

eftirlitshlutverki fyrir ráðherra og skal gera honum reglulega grein fyrir stöðu stofnunarinnar. 

Um starfslýsingu forstjóra segir að hann sjái um daglegan rekstur og um starfsmannahald. 

Forstjóri skal reka stofnunina í samræmi við fjárlög og nýta fjármuni á árangursríkan hátt. 

Umboðsmaður skuldara 

Í lögum um umboðsmann skuldara (nr. 100/2010) er kveðið á um að umboðsmaður skuli hafa 

menntun á háskólastigi og búa yfir víðtækri þekkingu og reynslu af málefnum á starfssviði 

stofnunarinnar. Umboðsmaður skuldara ræður aðra starfsmenn stofnunar en honum er heimilt 

að gera þjónustusamninga um úrvinnslu ákveðinna mála við utanaðkomandi aðila. 

Umboðsmaður ber faglega, fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á rekstri stofnunarinnar. 

Vinnumálastofnun 

Um Vinnumálastofnun gilda lög um vinnumarkaðsaðgerðir (nr. 55/2006). Ekki er kveðið á um 

ákveðna hæfni forstjóra í þeim lögum en fram kemur að hann beri lagalega og rekstrarlega 
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ábyrgð á stofnuninni auk þess að sjá um að ráða aðra starfsmenn stofnunarinnar. Forstjóri 

leggur starfs- og fjárhagsáætlun árlega fyrir stjórn Vinnumálastofnunar sem telur tíu manns. 

Hlutverk stjórnar er meðal annars að hafa eftirlit með starfsemi og rekstri stofnunarinnar og 

skal hún fjalla um og samþykkja áætlanir gerðar af forstjóra. Þá sér stjórn um faglega 

stefnumótun á sviði vinnumarkaðsaðgerðar og er í sambandi við ráðherra um störf sín. Forstjóri 

hefur málfrelsi og tillögurétt á fundum stjórnar. Vinnumálastofnun starfar auk þess eftir lögum 

um atvinnuleysistryggingar (nr. 54/2006) en þar er ekki minnst á hæfisskilyrði forstjóra.  
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3.6.3 Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Í rannsókninni voru sex stofnanir sem heyra undir fjármála- og efnahagsráðuneytið. Lög um þær 

voru samþykkt á Alþingi á árabilinu 2003–2015. 

Tafla 5: Stofnanir sem heyra undir fjármála- og efnahagsráðuneytið. 

Stofnun 
Heiti 
embættis 

Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfnikröfur 
stjórnar-
manna 

Áfengis- og 
tóbaksverslun 
ríkisins, 
lög nr. 
86/2011  

Forstjóri Háskólapróf 
sem nýtist í 
starfi - - - - 

Fjársýsla 
ríkisins, 
lög nr. 
123/2015  

Fjársýslu-
stjóri 

- - - - - 

Ríkiskaup,  
lög 120/2016, 
(lög 
123/2015) 

Forstjóri 

- - - - - 

Samkeppnis-
eftirlitið,  
lög nr. 
44/2005  

Forstjóri Menntun á 
háskólastigi 

Reynsla á sviði 
samkeppnis-
mála 

Þekking á sviði 
samkeppnis-
mála 

Þriggja manna 
stjórn 

Sérþekkingu á 
samkeppnis- 
og viðskipta-
málum og 
menntun sem 
nýtist á þessu 
sviði 

Skatturinn,  
lög nr. 
90/2003  

Ríkisskatt-
stjóri 

Próf í lög-
fræði, hag-
fræði eða 
viðskiptafræði 
eða sé lög-
giltur endur-
skoðandi 

- - - - 

Skattrann-
sóknarstjóri 
ríkisins, 
lög nr. 
90/2003  

Skattrann-
sóknarstjóri 

Próf í lög-
fræði, hag-
fræði eða 
viðskiptafræði 
eða sé lög-
giltur endur-
skoðandi 

- - - - 

Samtals 6 4 1 1   

Sex stofnanir í þessari rannsókn heyra undir fjármála- og efnahagsráðuneytið og kveða lög 

fjögurra þeirra á um að forstöðumaður skuli hafa háskólamenntun til að teljast hæfur til að 

sinna starfi sínu. Í lögum tveggja stofnana, Skatturinn og Skattrannsóknarstjóri, er gerð krafa 

um ákveðna menntun en engin krafa um aðra þekkingu eða reynslu. Forstjóri 

Samkeppniseftirlitsins er eini forstöðumaðurinn sem þarf að hafa reynslu og þekkingu á 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2015123.html
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verkefnasviði stofnunarinnar auk menntunar á háskólastigi. Fulltrúar í stjórn 

Samkeppniseftirlitsins þurfa að hafa sérþekkingu á samkeppnis- og viðskiptamálum sem og 

menntun sem nýtist þeim á þessu sviði. 

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins 

Stofnunin starfar eftir lögum um verslun með áfengi og tóbak (nr. 86/2011). Í þeim er kveðið á 

um að forstjóri skuli hafa lokið háskólaprófi sem nýtist honum í starfi. Hann ber ábyrgð á 

ráðningum starfsmanna og daglegum rekstri. Þá kemur fram í lögunum að forstjóri beri ábyrgð 

á ársskýrslu um starfsemi og rekstur áfengis- og tóbaksverslunar sem hann kynnir ráðherra 

árlega. Í reglugerð um Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (nr. 756/2011) segir að forstjóri setji 

stefnu stofnunarinnar í samræmi við lög og stjórnvaldsfyrirmæli. Líkt og í lögunum segir í 

reglugerð að forstjóri ráði starfsfólk og ákveði verksvið þeirra eftir þörfum stofnunarinnar. Auk 

þess gerir hann starfsáætlun og rekstraráætlun. 

Fjársýsla ríkisins 

Stofnunin sér um fjármál ríkisins og starfar eftir lögum um opinber fjármál (nr. 123/2015). Í 

þeim kemur fram að Fjársýsla ríkisins hafi yfirumsjón með bókhaldi og gerð ársreikninga líkt og 

aðrar stofnanir í A-hluta og ber stofnunin ábyrgð á að samsæmis sé gætt í reikningsskilum og 

bókhaldsfærslum. Ekki er fjallað um hæfniskröfur fjársýslustjóra. Í 63. gr. laganna er fjallað um 

reikningsskilaráð sem skipað er fimm mönnum; fjársýslustjóra, hagstofustjóra auk þriggja 

manna sem skipaðir eru af ráðherra og skal að minnsta kosti einn vera löggiltur endurskoðandi. 

Ríkiskaup 

Ríkiskaup starfar meðal annars eftir lögum um opinber innkaup (nr. 120/2016) og lögum um 

opinber fjármál (nr. 123/2015). Í hvorugum laganna er fjallað um hæfniskröfur forstjóra 

Ríkiskaupa. Í reglugerð um fyrirkomulag innkaupa ríkisins (nr. 755/2019) kemur fram að meðal 

verkefna forstjóra Ríkiskaupa sé að gera fjárhagsáætlun og móta stefnu um áherslur, verkefni 

og starfshætti Ríkiskaupa. Engar hæfniskröfur er gerðar um menntun, reynslu eða ákveðna 

þekkingu. 

Samkeppniseftirlitið 

Í samkeppnislögum (nr. 44/2005) er fjallað um hæfisskilyrði forstjóra Samkeppniseftirlitsins en 

hann skal hafa menntun á háskólastigi og búa yfir víðtækri þekkingu og reynslu á sviði 

samkeppnismála. Ráðherra skipar þriggja manna stjórn sem ræður forstjóra og skal hann annast 
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daglega stjórnun á starfsemi og á rekstri auk þess að ráða annað starfsfólk stofnunarinnar. Tekið 

er fram í lögunum að stjórnarmenn skulu hafa sérþekkingu á samkeppnis- og viðskiptamálum 

sem og menntun sem nýtist á þessu sviði. Stjórn fylgist með rekstri og starfsemi stofnunarinnar 

og mótar áherslur í starfi. 

Skatturinn 

Í byrjun árs 2020 sameinuðust embætti ríkisskattstjóra og tollstjóra í eina stofnun undir nafninu 

Skatturinn. Um hana gilda lög um tekjuskatt (nr. 90/2003) og eru hæfisskilyrði ríkisskattsstjóra 

talin upp í fjórum liðum. Fjórði liðurinn kveður á um að hann skuli hafa lokið prófi í lögfræði, 

hagfræði eða viðskiptafræði eða sé löggiltur endurskoðandi. Sérstaklega er tekið fram að víkja 

megi frá þessum hæfniskröfum um menntun hafi viðkomandi aflað sér víðtækrar sérmenntunar 

eða sérþekkingar um skattalöggjöf og framkvæmd hennar. 

Skattrannsóknarstjóri ríkisins 

Stofnunin starfar eftir lögum um tekjuskatt (nr. 90/2003), líkt og Skatturinn. Þar kemur fram að 

skattrannsóknarstjóri ríkisins skuli uppfylla sömu hæfisskilyrði og ríkisskattstjóri. 
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3.6.4 Forsætisráðuneytið 

Í rannsókninni voru tvær stofnanir sem heyra undir forsætisráðuneytið. Lög um þær voru 

samþykkt á Alþingi árið 2007 og 2019. 

Tafla 6: Stofnanir sem heyra undir forsætisráðuneytið. 

Stofnun 
Heiti 
embættis 

Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfniskröfur 
stjórnar-
manna 

Hagstofa 
Íslands, 
lög nr. 
163/2007  

Hagsstofu-
stjóri 

Háskólapróf í 
hagfræði, 
tölfræði, 
félagsfræði 
eða skyldum 
greinum 

Reynsla af 
hagskýrslu-
gerð eða 
notkun 
hagtalna 

Þekking á 
hagskýrslu-
gerð eða 
notkun 
hagtalna 

- - 

Seðlabanki 
Íslands, 
lög nr. 
92/2019  

Seðlabanka-
stjóri 

Háskólapróf í 
hagfræði eða 
tengdum 
greinum 

Víðtæk 
reynsla af 
fjármála-
starfsemi og 
efnahags- og 
peninga-
málum 

Víðræk 
þekking á 
fjármála-
starfsemi og 
efnahags- og 
peninga-
málum 

Sjö manna 
bankaráð 

Staðgóð 
þekking á 
stjórnsýslu og 
þeim lögum 
og reglum 
sem gilda um 
Seðlabankann 

Samtals 2 2 2 2   

Einungis tvær stofnanir sem heyra undir forsætisráðuneytið voru teknar fyrir í þessari 

rannsókn og eru hæfisskilyrðin sem fram koma í lögum um þær álíka. Gerð er krafa um ákveðna 

menntun forstöðumanna sem og reynslu á ákveðnum verkefnasviðum. Nánari útfærslu á 

hæfisskilyrðum er að finna hér að neðan. 

Hagstofa Íslands 

Hagstofa Íslands starfar eftir lögum um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð 

(nr.°163/2007). Þar kemur fram að hagstofustjóri skuli hafa lokið háskólaprófi í hagfræði, 

tölfræði, félagsfræði eða skyldum greinum og má draga þá ályktun miðað við hve fjölbreytt nám 

er talið upp í lögunum að starfssvið hagstofustjóra sé mjög vítt. Hann skal einnig hafa þekkingu 

og reynslu af hagskýrslugerð eða notkun hagtalna. Hagstofustjóri ræður annað starfsfólk 

stofnunarinnar og er ábyrgur fyrir rekstri og skipulagi á starfsemi Hagstofunnar. 

Seðlabanki Íslands 

Í lögum um Seðlabanka Íslands (nr. 92/2019) kemur fram að seðlabankastjóri skuli hafa lokið 

háskólapróf í hagfræði eða tengdum greinum og að hann skuli búa yfir víðtækri reynslu og 

þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags- og peningamálum. Meðal verkefna seðlabankastjóra 
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er að leggja fram rekstrarkostnaðaráætlun til bankaráðs og upplýsa það um stefnu bankans og 

reglur sem hann hefur sett. Í bankaráði eru kjörnir sjö fulltrúar í hlutbundinni kosningu á Alþingi 

ásamt jafnmörgum varamönnum. Fram kemur í lögunum að þeir skuli hafa staðgóða þekkingu 

á stjórnsýslu og er æskilegt að í bankaráði sitji á hverjum tíma fulltrúar með víðtæka þekkingu 

á íslensku efnahagslífi, fjármálamarkaði, stjórnun og rekstri. Bankaráð hefur, meðal annarra 

verkefna, eftirlit með að Seðlabankinn starfi samkvæmt lögum. 
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3.6.5 Heilbrigðisráðuneytið 

Í rannsókninni voru fimm stofnanir sem heyra undir heilbrigðisráðuneytið. Lög um þær voru 

samþykkt á Alþingi á árunum 2007 og 2008. 

Tafla 7: Stofnanir sem heyra undir heilbrigðisráðuneytið. 

Stofnun 
Heiti 
embættis 

Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfniskröfur 
stjórnar-
manna 

Embætti 
landlæknis, 
lög nr. 
41/2007  

Landlæknir Sérfræði-
menntun í 
læknisfræði 

Víðtæk 
reynsla eða 
menntun á 
sviði 
stjórnunar 

Þekking á 
sviði lýðheilsu 

- - 

Heilbrigðis-
stofnun, 
lög nr. 
40/2007 

Forstjóri Háskóla-
menntun  

Reynsla af 
rekstri og 
stjórnun sem 
nýtist honum í 
starfi 

- 

Þriggja manna 
framkvæmda-
stjórn - 

Landspítali, 
lög nr. 
40/2007 

Forstjóri Háskóla-
menntun  

Reynsla af 
rekstri og 
stjórnun sem 
nýtist honum í 
starfi 

- 

Níu manna 
ráðgjafa-
nefnd 

Skipuð 
fulltrúum 
notenda 
þjónustu 
spítalans 

Sjúkrahúsið 
Akureyri, 
lög nr. 
40/2007 

Forstjóri Háskóla-
menntun  

Reynsla af 
rekstri og 
stjórnun sem 
nýtist honum í 
starfi 

- - - 

Sjúkra-
tryggingar 
Íslands, 
lög nr. 
112/2008 

Forstjóri Nám á 
háskólastigi 

Reynsla af 
rekstri og 
stjórnun sem 
nýtist honum í 
starfi 

- 
 

Fimma manna 
stjórn 

- 

Samtals      5      5      5      1   

Hæfniskröfur forstöðumanna stofnana sem heyra undir heilbrigðisráðuneytið eru álíka fyrir 

utan embætti landlæknis en þar er gerð krafa um sérfræðimenntun í læknisfærði og þekkingu í 

lýðheilsu en embætti Landlæknis og Lýðheilsustöð voru sameinuð í eina stofnun með setningu 

laganna árið 2007. Allir forstöðumenn þurfa að hafa ákveðna reynslu en landlæknir þarf einn 

að hafa þekkingu á ákveðnu sviði. 

Embætti landlæknis 

Embættið starfar eftir lögum um landlækni og lýðheilsu (nr. 41/2007) og í þeim er kveðið á um 

að landlæknir skuli vera sérfræðimenntaður í læknisfræði auk þess að hafa þekkingu á lýðheilsu 

og víðtæka reynslu eða menntun á sviði stjórnunar. Landlæknir ræður annað starfsfólk 

stofnunarinnar og stýrir henni í samræmi við erindisbréf, lög og stjórnvaldsákvarðanir. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007040.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008112.html
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Heilsugæslan / Landspítalinn / Sjúkrahúsið á Akureyri 

Í lögum um heilbrigðisþjónustu (nr. 40/2007) segir að forstjóri heilbrigðisstofnana skuli hafa 

háskólamenntun og/eða reynslu af rekstri og stjórnun sem nýtist honum í starfi. Forstjóri 

heilbrigðisstofnunar gæti því annað hvort uppfyllt menntunarskilyrðin eða verið með reynslu af 

stjórnun og rekstri til að teljast hæfur til að sinna starfinu. Þriggja manna hæfisnefnd, skipuð af 

ráðherra, metur umsækjendur um forstjórastarf og skulu allir nefndarmenn hafa þekkingu á 

rekstri, starfsmannamálum, stjórnsýslu og heilbrigðisþjónustu. Forstjóri ber ábyrgð á 

þjónustunni sem stofnunin veitir og að stýra henni innan fjárlaga og að nýta fjármuni á 

árangursríkan hátt. Ráðherra setur fram markmið í þjónustu og rekstri í erindisbréfi til forstjóra 

heilbrigðisstofnana. Við Landspítalann er níu manna ráðgjafanefnd sem er forstjóra og 

framkvæmdarstjóra til ráðgjafar og álits um þjónustu, starfsemi og reksturs stofnunarinnar. Í 

henni eiga meðal annars fulltrúar notendaþjónustunnar sæti. Á öllum sex heilbrigðisstofunum 

landsins, á heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu og á Sjúkrahúsinu á Akureyri starfar á hverjum 

stað þriggja manna framkvæmdarstjórn sem er forstjóra viðkomandi stofnunar ráðgefandi og 

ræðir ásamt honum um mikilvægar ákvarðanir um rekstur og þjónustu sem veitt er. Forstjóri 

ræður annað starfsfólk heilbrigðisstofnunar. 

Sjúkratryggingar Íslands 

Samkvæmt lögum um sjúkratryggingar (nr. 112/2008) tilnefnir stjórn stofnunarinnar forstjóra 

sem ráðherra skipar til fimm ára í senn. Fimm manna stjórn starfar við Sjúkratryggingar Íslands 

og jafnmargir varamenn. Stjórnin hefur eftirlit með starfsemi og rekstri stofnunarinnar og gerir 

formaður stjórnar ráðherra reglulega grein fyrir stöðunni. Stjórnin markar stefnu 

Sjúkratrygginga Íslands, og samþykkir starfsáætlun og fjárhagsáætlun. Forstjóri annast daglegan 

rekstur og ræður annað starfsfólk stofnunarinnar. Forstjóri ber ábyrgð á að starfsemin sé í 

samræmi við lög, erindisbréf frá ráðherra og stjórnvaldsfyrirmæli. Þá ber hann ábyrgð á að 

rekstur haldist innan fjárlaga og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Forstjóri skal hafa 

lokið námi á háskólastigi og búa yfir reynslu af rekstri og stjórnun sem nýtist honum í starfi. 
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3.6.6 Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

Í rannsókninni voru níu stofnanir sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneytið. Lög 

um þær voru samþykkt á Alþingi á árabilinu 1998–2019. 

Tafla 8: Stofnanir sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneytið. 

Stofnun Heiti embættis 
Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfniskröfur 
stjórnarmanna 

Framhalds-
skólar, 
lög nr. 95/2019 

Skólameistari Hafa 
starfsheitið 
kennari 

Búa yfir hæfni 
sem stjórnandi 
eða reynslu 
sem veitir 
umsækjanda 
sérhæfða hæfni 
sem snýr að 
skólaþróun, 
stjórnun, rekstri 
og stjórnsýslu 

- 

Fimm manna 
skólanefnd 

- 

Háskólar, 
lög nr. 85/2008,  
(lög nr. 
63/2006) 

Rektor Rektor skal 
uppfylla kröfur 
um akademískt 
hæfi á einu eða 
fleiri viður 
kenndum 
fræðasviðum 
viðkomandi 
háskóla  

- - 

Háskólaráð 
setur reglur um 
hvernig staðið 
skuli að 
tilnefningu 
rektors 

- 

Landsbóka-safn 
Íslands - 
Háskóla-
bókasafn, 
lög nr. 
142/2011  

Lands-
bókavörður 

Háskóla-
menntun 

- 

Staðgóð 
þekking á 
starfssviði 
safnsins 

Sjö manna 
stjórn 

- 

Menntamála-
stofnun, 
lög nr. 91/2015 

Forstjóri Háskóla-
menntun sem 
nýtist í starfi 

- 
Þekkingu á 
verksviði 
stofnunar 

Sjö manna 
ráðgjafanefnd - 

Náttúru-
minjasafn 
Íslands, 
lög nr. 35/2007 

Forstöðu-
maður 

Háskóla-
menntun 

- 

Staðgóð 
þekking á 
verksviði 
stofnunar 

- - 

Rannsókna-
miðstöð Íslands 
(Rannís), 
lög nr. 3/2002  

Forstöðu-
maður 

Háskólapróf 

- 

Þekking á 
starfssviði 
stofnunar 

- - 

Stofnun Árna 
Magnússonar í 
íslenskum 
fræðum, 
lög nr. 40/2006  

Forstöðu-
maður 

Hæfi sem 
prófessor á 
fræðasviði 
stofnunar 

- - 

Fimm manna 
stjórn 

- 

Þjóðleikhúsið, 
lög nr. 
138/1998 

Þjóðleikhús-
stjóri 

Menntun á 
sviði lista  

- 

Staðgóð 
þekking á 
starfsviði 
safnsins 

Fimma manna 
þjóðleikhúsráð 

- 

Þjóðminja-safn 
Íslands, 
lög nr. 
140/2011 

Þjóðminja-
vörður 

Háskóla-
menntun 

- 

Staðgóð 
þekking á 
starfssviði 
safnsins 

- - 

Samtals     9     9     1     6   

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2019095.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2008085.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2006063.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2011142.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/2011142.html
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Flestar opinberar stofnanir landsins heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

heyra einnig flestar stofnanir sem rannsóknin nær til undir það ráðuneyti. Til einföldunar voru 

allir framhaldsskólar teknir saman enda heyra þeir undir sömu lög. Sama er að segja um 

opinbera háskóla. Háskólaráð hvers háskóla setur hæfisskilyrði rektors viðkomandi skóla og 

gengur frá tilnefningu til ráðherra. Misjafnt er milli háskóla hversu miklar hæfniskröfurnar eru. 

Gerð er krafa um menntun til allra forstöðumanna stofnana í þessari rannsókn sem heyra undir 

ráðuneytið. Ný lög um framhaldsskóla tóku gildi árið 2019 og er gerð nokkuð ítarleg krafa um 

reynslu skólameistara, meðal annars af stjórnun og stjórnsýslu en krafa um það síðarnefnda er 

sjaldséð í lögum stofnana sem skoðuð voru. Hvað varðar þekkingu forstöðumanna sem heyra 

undir ráðuneytið er annað hvort kveðið á um staðgóða þekkingu eða bara þekkingu. 

Framhaldsskólar 

Ítarlega er fjallað um hæfniramma skólastjórnenda í 4. gr. laga um menntun, hæfni og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 95/2019) en auk 

þess að uppfylla þá almennu hæfni sem kennari skal skólastjórnandi búa yfir sérhæfðri hæfni 

sem snýr að skólaþróun, stjórnun, rekstri og stjórnsýslu. Við hvern framhaldsskóla landsins 

starfar skólanefnd sem skipuð er af ráðherra til fjögurra ára í senn. Skólanefnd veitir umsögn 

um umsækjendur um starf skólameistara. Skólameistari stjórnar daglegum rekstri og gætir þess 

að skólastarfið sé í samræmi við lög, aðalnámskrá og reglugerðir. Skólameistari ræður aðra 

starfsmenn skólans í samráði við skólanefnd auk þess að gera fjárhagsáætlun, skólanámskrá og 

vinna að umbótastarfi innan skólastofnunarinnar. 

Háskólar 

Á Íslandi starfa fjórir opinberir háskólar eftir lögum nr. 85/2008 en þar kemur fram að 

háskólaráð hvers skóla setji reglur um hvernig staðið skuli að tilnefningu rektors sem er 

ráðgefandi fyrir ráðherra. Hæfisskilyrði eru því misjöfn á milli háskóla. Í lögum um háskóla 

(nr.°63/2006) segir í 15. gr. að rektor skuli uppfylla kröfur 1. mgr. 18. gr. sömu laga þar sem 

kveðið er á um að rektor hafi akademískt hæfi háskólakennara á einu eða fleiri viðurkenndum 

fræðasviðum viðkomandi háskóla. Rektor stýrir starfsemi háskólans og er í fararbroddi í 

stefnumótun í málefnum stofnunarinnar. Hann ber ábyrgð á og hefur eftirlit með ráðningum, 

fjármálum og gerð starfs- og rekstraráætlana sem hann síðan ber undir háskólaráð. Rektor er 

formaður háskólaráðs. 
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Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn 

Landsbókavörður skal hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfssviði safnsins segir í 

lögum um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (nr. 142/2011). Sjö manna stjórn starfar 

við stofnunina sem er landsbókaverði meðal annars til ráðgjafar um stefnu safnsins. 

Landsbókavörður annast daglegan rekstur og ræður annað starfsfólk stofnunarinnar. Hann 

ákveður skipulag safnsins í samráði við stjórn og sér til þess að starfsemi þess sé í samræmi við 

lög og stjórnvaldsákvarðanir. 

Menntamálastofnun 

Í lögum um Menntamálastofnun (nr. 91/2015) kemur fram að forstjóri stofnunarinnar skuli hafa 

háskólamenntun sem nýtist í starfi og þekkingu á verksviðið stofnunarinnar. Hann ber ábyrgð á 

að stofnunin starfi samkvæmt lögum og stjórnvaldsákvörðunum og hefur sér til ráðgjafar sjö 

manna nefnd sem skipuð er til fjögurra ára í senn. Ekki er kveðið á um hæfisskilyrði 

nefndarmanna. 

Náttúruminjasafn Íslands 

Forstöðumaður Náttúruminjasafns Íslands skal samkvæmt lögum um stofnunina (nr. 35/2007) 

hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfssviði hennar. Hann er stjórnandi safnsins 

og ber ábyrgð á rekstri og daglegri starfsemi. Þá mótar hann einnig stefnu safnsins. 

Rannsóknamiðstöð Íslands (Rannís) 

Rannís starfar eftir lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir (nr. 3/2002). 

Forstöðumaður Rannís skal hafa háskólamenntun og þekkingu á starfssviði stofnunarinnar. 

Samkvæmt lögum er forstöðumaður í forsvari fyrir stofnunina og ber ábyrgð á rekstri og 

starfsemi stofnunarinnar og sér til þess að hún sé í samræmi við lög. Þá ræður forstöðumaður 

annað starfsfólk stofnunarinnar. 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

Forstöðumaður stofnunarinnar skal hafa hæfi sem prófessor á fræðasviði stofnunarinnar og 

leggur þriggja manna nefnd mat á hæfi hans. Samkvæmt lögum um Stofnun Árna Magnússonar 

í íslenskum fræðum (nr. 40/2006) stjórnar forstöðumaður starfsemi og rekstri stofnunarinnar, 

ræður annað starfsfólk og ber ábyrgð á að stofnunin starfi samkvæmt lögum. Fimm manna 

stjórn starfar við stofnunina sem er ráðgefandi fyrir forstöðumann og vinnur í samráði við hann 

að starfsáætlunum og skipulagi stofnunarinnar. 
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Þjóðleikhúsið 

Samkvæmt leiklistarlögum (nr. 138/1998) skal þjóðleikhússtjóri hafa menntun á sviði lista og 

staðgóða þekkingu á starfi leikhúsa. Hann er stjórnandi leikhússins og vinnur að listrænni 

stefnumörkun í samráði við þjóðleikhúsráð sem vinnur með þjóðleikhússtjóra meðal annars að 

langtímaáætlun um starfsemi stofnunarinnar. Þjóðleikshússtjóri stýrir leikhúsinu samkvæmt 

starfs- og fjárhagsáætlun samþykktri af þjóðleikshúsráði sem ráðið hefur svo eftirlit með. Ný lög 

um sviðslistir nr. 165/2019 taka gildi 1. júlí 2020 þar hafa hæfniskröfur menntunar tekið 

breytingum en í nýju lögunum skal þjóðleikhússtjóri hafa háskólamenntun og staðgóða reynslu 

og þekkingu á sviðslistum. 

Þjóðminjasafn Íslands 

Stofnunin starfar eftir lögum um Þjóðminjasafn Íslands (nr. 140/2011) og samkvæmt þeim skal 

þjóðminjavörður hafa háskólamenntun og staðgóða þekkingu á starfssviði stofnunarinnar. Þá 

er tekið fram að þjóðminjavörður stjórni starfsemi og rekstri safnsins og sjái um ráðningar 

annars starfsfólks. Starfi og ábyrgð þjóðminjavarðar er ekki lýst frekar. 
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3.6.7 Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 

Í rannsókninni voru fimm stofnanir sem heyra undir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. 

Lög um þær voru samþykkt á Alþingi á árabilinu 1999–2018. 

Tafla 9: Stofnanir sem heyra undir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið. 

Stofnun 
Heiti 
embættis 

Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfniskröfur 
stjórnar-
manna 

Byggða-
stofnun, 
lög nr. 
106/1999 

Forstjóri 

- - - 

Sjö manna 
stjórn 

- 

Póst- og 
fjarskipta-
stofnun, 
lög nr. 
69/2003 

Forstjóri 

- - - - - 

Samgöngu-
stofa. 
lög nr. 
119/2012 

Forstjóri 

- - - - - 

Vegagerðin, 
lög nr. 
120/2012 

Vegamála-
stjóri 

- - - - - 

Þjóðskrá 
Íslands, 
lög nr. 
70/2018 

Forstjóri Háskóla-
menntun sem 
nýtist í starfi 

- - - - 

Samtals      5      1      0      0   

Þegar kemur að stofnunum sem heyra undir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið eru 

það einungis lög um Þjóðskrá Íslands sem kveða á um hæfisskilyrði en það er krafa um 

háskólamenntun sem nýtist í starfi. Lög um Þjóðskrá Íslands eru einnig nýjust af lögum stofnana 

sem heyra undir ráðuneytið. 

Byggðastofnun 

Engin hæfisskilyrði eru gerð í lögum um Byggðastofnun (nr. 106/1999) til forstjóra en í lögunum 

eru talin upp nokkur verkefna hans sem meðal annars eru daglegur rekstur, gerð tillaga að 

rekstrar- og starfsáætlun og að ráða annað starfsfólk stofnunarinnar. Sjö manna stjórn starfar í 

Byggðastofnun og eru ekki gerðar hæfniskröfur til stjórnarmanna. 
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Póst- og fjarskiptastofnun 

Í lögum um Póst og fjarskiptastofnun (nr. 69/2003) er ekki að finna hæfniskröfur fyrir starf 

forstjóra en tekið fram að hann ráði annað starfsfólk stofnunarinnar. 

Samgöngustofa 

Samkvæmt lögum um Samgöngustofu, stjórnsýslustofnun samgöngumála (nr. 119/2012) eru 

ekki gerðar sérstakar hæfniskröfur til forstjóra en tekið fram að meðal verkefna hans er ábyrgð 

á rekstri og starfsemi og dagleg stjórn stofnunarinnar. Forstjóri skal móta áherslur, verkefni og 

starfshætti og þá ræður hann einnig annað starfsfólk stofnunarinnar. 

Vegagerðin 

Vegamálastjóri ber ábyrgð á daglegri starfsemi og rekstri Vegagerðarinnar og mótar helstu 

áherslur, verkefni og starfshætti. Ekki er fjallað um sérstök hæfisskilyrði vegamálastjóra í lögum 

um Vegaferðina, framkvæmdastofnun samgöngumála (nr. 120/2012) en tekið er fram að hann 

ráði annað starfsfólk stofnunarinnar.  

Þjóðskrá Íslands 

Forstjóri Þjóðskrár skal hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi samkvæmt lögum um 

stofnunina (nr. 70/2018). Forstjóri ber ábyrgð á daglegri stjórn Þjóðskrár, mótar áherslur, 

verkefni og starfshætti. Forstjóri ber einnig ábyrgð á rekstri stofnunarinnar. Ekki er frekar kveðið 

á um hæfniskröfur eða verkefni forstjóra.  
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3.6.8 Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 

Í rannsókninni voru átta stofnanir sem heyra undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. Lög um 

þær voru samþykkt á Alþingi á árabilinu 2002–2018. 

Tafla 10: Stofnanir sem heyra undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið. 

Stofnun 
Heiti 
embættis 

Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Stjórn  
Hæfniskröfur 
stjórnar-
manna 

Íslenskar 
orkurann-
sóknir, 
lög nr. 
86/2003 

Forstjóri 

- - - 

Fimm manna 
stjórn 

- 

Landgræðsla 
ríkisins, 
lög nr. 
155/2018 

Landgræðslu-
stjóri 

Háskólagráða 
á málefna-
sviði 
stofnunar 

- - -  

Landmælingar 
Íslands, 
lög nr. 
103/2006 

Forstjóri Háskóla-
menntun 

Reynsla af 
stjórnun 

- - - 

Skipulags-
stofnun, 
lög nr. 
123/2010 

Forstjóri Háskóla-
menntun á 
sviði 
skipulags-
mála 

- - - - 

Skógræktin, 
lög nr. 
33/2019 

Skógræktar-
stjóri 

Háskólagráða 
á málefnasviði 
stofnunar 

- - 

Sjö manna 
verkefna-
stjórn 

Tveir fulltrúar 
með fag-
þekkingu á 
málefnasviði 
laga nr. 
33/2019 
 

Umhverfis-
stofnun, 
lög nr. 
90/2002 

Forstjóri Háskóla-
menntun  

- 

Þekking á 
verksviði 
stofnunar 

- - 

Vatnajökuls-
þjóðgarður, 
lög nr. 
60/2007 

Fram-
kvæmdar- 
stjóri - - - 

Sjö manna 
stjórn 

Einn fulltrúi 
með fag-
þekkingu á 
verksviði 
þjóðgarða 

Veðurstofa 
Íslands, 
lög nr. 
70/2008 

Forstjóri Háskóla-
menntun sem 
nýtist í starfi - - - - 

Samtals      8      6      1      1   

Af þeim átta stofnunum sem heyra undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið kveða lög sex 

þeirri á um að forstöðumaður þurfi að hafa háskólamenntun og er misjafnt hvort sú menntun 

þurfi að vera á málefnasviði stofnunarinnar eða sé sögð þurfa að nýtast í starfi. Við Íslenskar 
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Orkurannsóknir er starfandi stjórn sem sér um að ráða forstjóra stofnunarinnar samkvæmt 

reglugerð en í henni kemur ekki fram hvort viðkomandi þurfi að uppfylla ákveðin hæfisskilyrði 

(reglugerð um Íslenskar orkurannsóknir nr. 545/2014). Engar kröfur eru gerðar til 

framkvæmdarstjóra Vatnajökulsþjóðgarðs sem ráðherra skipar að fenginni tillögu stjórnar 

stofnunarinnar. Áhugavert er að sjá að annar fulltrúi stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðar sem 

skipaður er af ráðherra skal hafa fagþekkingu á verksviðið þjóðgarða, en engar hæfniskröfur eru 

gerðar til hinna sex nefndarfulltrúa. Einungis er gerð krafa um að forstjóri Landmælinga Íslands 

hafi reynslu af stjórnun en lög um þá stofnun eru frá árinu 2006. Nýjustu lögin á þessum lista 

voru samþykkt í tilfelli Skógræktarinnar árið 2019 og Landgræðslunnar árið 2018 og er ekkert 

minnst á reynslu eða þekkingu stjórnenda í þeim. Frekari útlistun á hæfisskilyrðum 

forstöðumanna stofnana er að finna hér að neðan. 

Íslenskar orkurannsóknir 

Við stofnunina starfar fimm manna stjórn sem ræður forstjóra hennar samkvæmt lögum um 

Íslenskar Orkurannsóknir (nr. 86/2003) en engar hæfniskröfur er að finna í þeim. Forstjóri sér 

um daglega stjórn og hefur umsjón með rekstri. Þá ræður hann annað starfsfólk stofnunarinnar 

og ákveður starfssvið þeirra. Stjórn samþykkir fjárhags- og starfsáætlun og sendir til ráðherra til 

staðfestingar. 

Landgræðsla ríkisins 

Landgræðslustjóri skal hafa háskólagráðu á málefnasviði stofnunarinnar og ber hann ábyrgð á 

stjórn, rekstri og skipulagi Landgræðslunnar auk þess að ráða annað starfsfólk. Ekki er frekar 

fjallað um hæfisskilyrði eða verkefni landgræðslustjóra í lögum um landgræðslu (nr. 155/2018) 

en tekið fram að ráðherra er heimilt að kveða frekar á um starfsemina með reglugerð. 

Landmælingar Íslands 

Stofnunin starfar eftir lögum um landmælingar og grunnkortagerð (nr. 103/2006). Forstjóri 

stofnununarinnar skal hafa háskólamenntun og reynslu af stjórnun. Forstjóri ræður annað 

starfsfólk og fer með ábyrgð á fjárhagslegum rekstri hennar auk þess að móta stefnu í störfum 

hennar. 
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Skipulagsstofnun 

Skipulagslög (nr. 123/2010) kveða á um að forstjóri skuli hafa háskólamenntun á sviði 

skipulagsmála. Forstjóri ber ábyrgð stjórn, rekstri og starfsskipulagi stofnunarinnar og gerir 

rekstraráætlun. Þá ræður hann annað starfsfólk Skipulagsstofnunar. 

Skógræktin 

Skógræktarstjóri skal hafa háskólagráðu á málefnasviði stofnunarinnar samkvæmt lögum um 

skóga og skógrækt (nr. 33/2019). Hann ber ábyrgð á stjórn, rekstri og starfsskipulagi 

stofnunarinnar. Forstjóri ræður annað starfsfólk Skógræktarinnar. Við stofnunina starfar sjö 

manna verkefnastjórn sem vinnur tillögur að landsáætlun í skógrækt sem færð er ráðherra. 

Skógræktarstjóri er formaður verkefnastjórnar. Að minnsta kosti tveir stjórnarmeðlimir skulu 

hafa fagþekkingu á málefnasviði laga sem stofnunin starfar eftir. 

Umhverfisstofnun 

Í lögum um Umhverfisstofnun (nr. 90/2002) er kveðið á um að forstjóri skuli hafa 

háskólamenntun og sérþekkingu á verksviði stofnunarinnar. Forstjóri ræður annað starfsfólk 

stofnunarinnar og skulu forstöðumenn tiltekinna sviða hafa háskólamenntun og sérþekkingu 

eða starfsreynslu á viðkomandi sviði. Forstjóri mótar stefnu, fer með daglega stjórn 

stofnunarinnar og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri. 

Vatnajökulsþjóðgarður 

Lög um Vatnajökulsþjóðgarð (nr. 60/2007) fjalla ekki um ákveðnar hæfniskröfur fyrir starf 

framkvæmdarstjóra stofnunarinnar sem skipaður er af ráðherra samkvæmt tillögum stjórnar. 

Hann skal annast daglegan rekstur og starfa samkvæmt lýsingu frá stjórn, meðal annars annast 

fjárreiður og reikningsskil og hafa yfirumsjón með starfsmannamálum. Sjö manns sitja í stjórn 

Vatnajökulsþjóðgarðs og skal annar tveggja fulltrúa tilnefndir af ráðherra hafa fagþekkingu á 

verksviði þjóðgarða. 

Veðurstofan 

Forstjóri Veðurstofunnar skal hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi segir í lögum um 

stofnunina (nr. 70/2008). Forstjóri ræður annað starfsfólk Veðurstofu, ber ábyrgð á stjórn, 

rekstri og starfsskipulagi stofnunarinnar gagnvart ráðherra. Forstjóri gerir rekstraráætlanir. 
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 Kröfur til stjórnenda opinberra stofnana í stefnu um nýskipan í ríkisrekstri 

Stefna um nýskipan í ríkisrekstri var innleidd á Íslandi árið 1996 og boðaði hún töluverðar 

breytingar á starfsumhverfi forstöðumanna opinberra stofnana. Öll lög stofnana sem voru 

viðfangsefni þessarar rannsóknar eru samþykkt á Alþingi eftir að innleiðingin átti sér stað. Með 

því að beita innihaldsgreiningu á texta stefnunnar er hægt að sjá hvort að hugmyndir um nýjar 

stjórnendaaðferðir hafi haft áhrif á hæfniskröfur sem gerðar eru til forstöðumanna í lögum 

stofnananna. Leitað var eftir sömu orðum og í innihaldsgreiningu á lögum stofnananna: 

menntun, reynsla og þekking stjórnenda. 

Með því að rýna í orðalag stefnunnar er hægt að draga saman þau atriði sem fjalla um 

starfssvið forstöðumanna opinberra stofnana. Með innleiðingunni átti að bæta 

rekstrarumhverfið svo stjórnendur gætu eftir fremsta megni tekið upp nútíma 

stjórnunaraðferðir í nafni einföldunar, ábyrgðar og árangurs. Fram kemur í stefnunni að ábyrgð 

stjórnenda í starfsmannamálum verði aukin og að ráðningar og launaákvarðanir verði færðar til 

stjórnendanna sjálfra. Fjallað er um endurmenntun og þjálfun opinberra starfsmanna og að 

almennt skuli vanda til verka við ráðningar. Leiða má líkum að því að stjórnendur eigi því að 

þekkja réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, þekkja til kjarasamninga og kunna að auglýsa 

og gera ráðningasamning við annað starfsfólk. 

Bæta átti upplýsingar um fjármál einstakra stofnana og átti rekstraráætlun að vera gerð 

fyrir þær allar í þeim tilgangi að mæla atriði eins og arðsemi og afrakstur. „Markmiðasetning, 

einingarkostnaður og afkastamælikvarðar eru þættir í arðsemismælingum í ríkisrekstri.“ 

(Fjármálaráðuneytið, 1996, bls. 8) segir í stefnunni. Forstöðumaður ætti því að hafa þekkingu, í 

það minnsta skilning, á rekstri og rekstraráætlanagerð. 

Almennt átti að auka skilvirkni hjá yfirstjórn stjórnsýslunnar í heild og fjallar einn málsliður 

stefnunnar um þjálfun æðstu stjórnar ríkisins í stjórnun og stefnumörkum. Ekki er fjallað um 

þjálfun eða þekkingu einstakra stjórnenda stofnana en sérstaklega er minnst á möguleika 

embættismanna að flytjast tímabundið í annað starfsumhverfi með það að markmiði að fylgjast 

með viðhorfsbreytingum og stöðu annars staðar á vinnumarkaðnum. 

Í lögum nær allra stofnana sem rannsókn þessi nær til eru fjallað um verkefni 

forstöðumanns stofnunar en auk þeirrar upptalningar setur ráðherra forstöðumanni erindisbréf 

„þar sem tilgreind skulu helstu markmið í rekstri stofnunar og verkefni hennar“ (lög um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, 1. mgr., 38. gr.). Komi lýsing á starfi forstöðumanns 
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stofnunar fram í lögum um þær, sem er í langflestum tilfellum, er meðal annars kveðið á um 

um að forstöðumaður skuli ráða aðra starfsmenn stofnunar, annast daglegan rekstur, bera 

ábyrgð á rekstri og starfsskipulagi, gera rekstraráætlun og auk þess að vinna að stefnumörkun 

stofnunarinnar. Þessi upptalning samræmist því sem kemur fram í stefnu um nýskipan í 

ríkisrekstri. Í lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins segir að forstöðumaður „ber 

ábyrgð á því að rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í samræmi við fjárlög og 

að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt.“ (lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

nr. 70/1996, 2. mgr. 38. gr.). Þær nýju stjórnendaaðferðir sem boðaðar voru með stefnu um 

nýskipan eru því oftast taldar upp sem einhvers konar lýsing á starfi í lögum stofnana sem og 

lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Í stefnu um nýskipan í ríkisrekstri er ekki að 

sjá að að forstöðumaður þurfi að uppfylla fyrirfram gefnar hæfniskröfur um menntun, reynslu 

eða þekkingu. Sama má segja um þau lög sem greind voru í þessari rannsókn, það er að í 

stefnunni og í lögum stofnana eru verkefni forstöðumanns talinu upp en ekki fjallað um hvað 

hæfni viðkomandi þarf að búa yfir til að geta leyst þau verkefni af hendi. 

 Kröfur til stjórnenda opinberra stofnana í stjórnendastefnu ríkisins 

Stjórnendastefna ríkisins var gefin út af fjármála- og efnahagsráðuneytinu í júní 2019 og er 

tilgangur hennar meðal annars að efla og styðja stjórnendur stofnana að ná árangri í starfi. 

Stefnan er leiðbeinandi fyrir stjórnendur að því leyti að í henni eru fjallað um þá hæfni, þekkingu 

og hvaða eiginleikum stjórnandi þarf að vera gæddur til að geta sinnt lögbundnum skyldum 

sínum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2019). Í stefnunni segir að með skilgreindum 

hæfniskröfum til stjórnenda, eins og þær birtast í stjórnendastefnunni, er markmiðið að bæta 

stjórnendafærni hjá ríkinu. Þannig næst samfélagslegur ávinningur. Hæfniskröfur eru settar upp 

í kjörmynd stjórnenda sem sjá má á mynd 1. 

Út frá kjörmynd stjórnenda má leiða líkum að því að stjórnandi þurfi að búa yfir 

leiðtogahæfni, árangursmiðaðari stjórnunarhæfni og hæfni í samskiptum til þess að hann geti 

unnið af heilindum að þeim fjölda verkefna sem upp eru talin í kjörmyndinni á mynd 1. 

Kjörmyndinni er meðal annars ætlað að vera leiðbeinandi fyrir nýja stjórnendur í starfi og sé 

litið til framtíðar á hún að nýtast við „mat á frammistöðu og ákvörðun um frekari starfsþróun 

hjá ríkinu.“ (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2019, bls. 4). Áhersla stjórnendastefnunnar er, 

eins og nafnið gefur til kynna, á stjórnendur hjá ríkinu, starfsumhverfi og árangur þeirra í starfi. 

Sé kjörmynd stjórnenda skoðuð út frá sömu hæfniskröfum og leitað var eftir í stefnu um 
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nýskipan í ríkisrekstri má sjá að þær sömu eru settar fram í stjórnendastefnu en þó mun ítarlegri 

og nú í lit. Hver hæfniskrafa er útlistuð í stjórnendastefnunni í þeim tilgangi að styðja 

stjórnendur í starfi. Tekið er fram að ákveðnar hæfniskröfur sem eiga við eina stofnun eiga ekki 

endilega við aðra. Sjá má líkindi á milli stjórnendastefnunnar og stefnu um nýskipan í ríkisrekstri 

einkum þegar það kemur að þáttum eins og uppbyggingu og þróun mannauðs, framsýni í 

áætlanagerð, hagkvæmi í rekstri, stefnumótun og ábyrgð. Stjórnendastefnan fjallar um 

mikilvægi vandaðs ráðningaferils og að líta megi til kjörmyndar þegar hæfniskröfur starfs eru 

skilgreindar. Samkvæmt aðgerðaráætlun stjórnendastefnunar á að „[s]amræma verklag við 

ráðningarferli og gerð auglýsinga“ og „[s]taðla erindisbréf fyrir forstöðumenn ríkisstofnana“ 

(Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2019, bls. 9). Tekið er fram í stefnunni að ætíð skuli ráða 

hæfasta einstaklinginn til starfa og skipun stjórnenda hjá ríkinu muni ávallt fylgja lögum og 

reglum. Líkt og í stefnu um nýskipan sem og í lögum stofnana er fjallað um þau verkefni sem 

forstöðumaður á að sinna í starfi en ekki er fjallað beint um ákveðin hæfisskilyrði sem 

viðkomandi þarf að uppfylla til að geta unnið að þeim verkefnum eins og lög og reglur gera ráð 

fyrir. 
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4 Niðurstöður 

Að lokinni innihaldsgreiningu laga var tölulegum gögnum um lög stofnana safnað saman, þeim 

skipt upp eftir ráðuneytum og þær settar fram í töflum sem sjá má hér að neðan. Þannig eru 

gögnin gerð meðfærilegri til úrvinnslu og hægt að fá heildarmynd af niðurstöðum 

gagnavinnslunnar. Verður þeim gerð skil í þessum kafla. Alls voru lög 52 stofnana greind og 

þeim skipt upp eftir ráðuneytum. Lögin tóku gildi eftir árið 1996 og til ársbyrjunar 2020. 

 Hæfniskröfur í lögum um einstaka stofnanir 

Hæfisskilyrði forstöðumanna sem leitað var eftir í lögum um hverja og eina stofnun voru 

menntun, reynsla og þekking. Niðurstöður eru settar í samhengi við innihaldsgreiningu á 

hæfisskilyrðum samkvæmt stefnu um nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins. 

Tafla 11: Hæfniskröfur í lögum um stofnanir eftir ráðuneytum. 

  Fjöldi laga 
Hæfniskröfur: 
Menntun 

Hæfniskröfur: 
Reynsla 

Hæfniskröfur: 
Þekking 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 5 1 0 0 

Dómsmálaráðuneytið 6 5 1 1 

Félagsmálaráðuneytið 6 5 4 4 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið 6 4 1 1 

Forsætisráðuneytið 2 2 2 2 

Heilbrigðisráðuneytið 5 5 5 1 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 9 9 1 6 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 5 1 0 0 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 8 6 1 1 

Alls 52 38 15 16 

Sjá má að algengustu hæfniskröfur sem finna má í lögum um stofnanir eru menntun en 

gerð er krafa um menntun í lögum 38 stofnana af 52. Ef kveðið er á um reynslu af ákveðnu 

viðfangsefni er oftast samhliða kveðið á um þekkingu á sama viðfangsefni en það er ekki algilt. 

Ákveðin reynsla er sett fram í 15 af 52 lögum og þekking í 16 lögum af 52. Erfitt er að segja til 

um af hverju svo mikill munur er á hæfniskröfunum menntun annars vegar og reynsla eða 

þekking hins vegar en það gæti stjórnast af því að auðvelt er að leggja mat á hæfni eins og 

menntun þar sem viðkomandi getur í flestum tilvikum sannað þá hæfni með 

brautskráningarpappírum frá menntastofnun. Kallast þá að við um hugmyndir fræðimanna um 

hæfniþætti sem fjallað var um hér að framan. Reynslu og þekkingu getur verið erfiðara að færa 

sönnur fyrir. Hér á eftir verður gerð grein fyrir hverri hæfniskröfu fyrir sig sem greind var í 

lögunum og í framhaldi verður fjallað um þær niðurstöður. 
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 Hæfniskröfur í lögum um stofnanir eftir ráðuneytum: Menntun 

Af þeim 52 stofnunum sem teknar voru fyrir í rannsókninni kveða 38 lög á um að forstöðumaður 

þeirra skuli uppfylla kröfur um menntun til að teljast hæfur í starfið. Af því leiðir að lög um 14 

stofnanir hafa ekki menntun sem hæfnisskilyrði fyrir starf forstöðumanns. Í þeim lögum þar sem 

kveðið er á um menntun er misjafnt hvort hæfisskilyrðin eru háskólagráða á málefnasviði 

stofnunarinnar, nám á háskólastigi, menntun á háskólastigi, háskólamenntun, háskólamenntun 

sem nýtist í starfi, háskólamenntun á verkefnasviði stofnunarinnar eða hvort kveðið sé á um 

háskólamenntun á ákveðnu fræðasviði. Undantekning frá háskólamenntun er þjóðleikhússtjóri 

en samkvæmt lögum um Þjóðleikhúsið, skal forstöðumaður hafa menntun á sviði lista. Ekki er 

skilgreint hvort hér sé átt við háskólamenntun eða annað (leiklistarlög nr. 138/1998). Hér fyrir 

neðan má sjá hvernig hæfniskröfur um menntun forstöðumanna eru skilgreind eftir 

ráðuneytum. 

Tafla 12: Hæfniskröfur í lögum um stofnanir eftir ráðuneytum: Menntun. 

  Fjöldi  

Sérhæfð 
háskóla-
menntun 

Háskólamenntun 
á verkefnasviði 
stofnunar 

Háskóla-
menntun* 

Engar 
kröfur um 
menntun 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 5 0 1 0 4 

Dómsmálaráðuneytið 6 4 0 1 1 

Félagsmálaráðuneytið 6 0 0 5 1 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið 6 2 0 2 2 

Forsætisráðuneytið 2 2 0 0 0 

Heilbrigðisráðuneytið 5 1 0 4 0 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 9 4** 0 5 0 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið 5 0 0 1 4 

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið 8 1 2 3 2 

Alls 52 14 3 21 14 

(*Undir flokkinn Háskólamenntun heyra hæfisskilyrðin; nám á háskólastigi, menntun á háskólastigi og 

háskólamenntun sem nýtist í starfi) 

(**Þjóðleikshússtjóri skal hafa menntun á sviði lista) 

Fimm stofnanir heyra undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og er gerð krafa til eins 

forstöðumanns þeirra stofnana um að uppfylla hæfniskröfur um menntun en það er 

forstöðumaður Hafrannsóknarstofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna. Ekki er 

gerð krafa um menntun í lögum hinna fjögurra stofnana sem heyra undir ráðuneytið. Fjórir 

forstöðumenn sem heyra undir dómsmálaráðuneytið skulu vera lögfræðimenntaðir eða hafa 

próf í sambærilegu námi og forstöðumaður Persónuverndar skal hafa menntun á háskólastigi. Í 
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lögum einnar stofnunar af sex sem heyra undir ráðuneytið er ekki kveðið á um menntun sem 

hæfisskilyrði og er það fyrir starf forstjóra Landhelgisgæslunnar. 

Félagsmálaráðuneytið gerir kröfur um háskólamenntun til fimm af sex forstöðumönnum 

sem stjórna stofnunum sem heyra undir það en engar menntunarkröfur eru gerðar til forstjóra 

Vinnumálastofnunar. Fjármála- og efnahagsráðuneytið setur ekki menntunarkröfur sem skilyrði 

fyrir starf fjársýslustjóra eða forstjóra Ríkiskaupa en ríkisskattsstjóri og skattrannsóknarstjóri 

ríkisins þurfa að hafa próf í lögfræði, hagfræði, viðskiptafræði eða hafa löggildingu 

endurskoðanda til að uppfylla hæfisskilyrði starfa sinna. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins þarf að 

hafa menntun á háskólastigi og forstjóri Áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins þarf að uppfylla 

kröfur um háskólapróf sem nýtist í starfi. Í rannsókninni voru tvær stofnanir sem heyra undir 

forsætisráðuneytið og er gerð krafa um að æðstu stjórnendur þeirra hafi háskólapróf í hagfræði, 

tölfræði eða tengdum greinum. Að auki gæti Hagstofustjóri haft háskólapróf í félagsfræði til að 

uppfylla menntunarkröfur samkvæmt lögum. Meðal stofnana sem heyra undir 

heilbrigðisráðuneytið á hæfisskilyrði um sérfræðimenntun í læknisfræði einungis við embætti 

landlæknis. Aðrir forstöðumenn skulu uppfylla hæfisskilyrði um ótilgreinda háskólamenntun. 

Allar stofnanir sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneytið gera kröfu um að 

forstöðumaður skuli hafa háskólamenntun fyrir utan þjóðleikhússtjóra sem samkvæmt lögum 

skal hafa menntun á sviði lista. Ný lög um sviðslistir taka gildi í júlí 2020 og í þeim er gerð krafa 

um að þjóðleikhússtjóri hafi háskólamenntun. Misjafnt er hvaða menntunarkröfur eru gerðar 

til rektora opinberra háskóla en hæfisskilyrði eru ákveðin af háskólaráði hvers skóla fyrir sig. 

Þegar kemur að lögum stofnana sem heyra undir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið er 

einungis gerð krafa um háskólamenntun sem nýtist í starfi fyrir forstjóra Þjóðskrár Íslands. Engar 

menntunarkröfur eru gerðar til forstöðumanna annarra stofnana sem heyra undir ráðuneytið. 

Sex af átta lögum stofnana sem heyra undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið kveða á um 

háskólamenntun og eru það einungis hæfisskilyrði forstjóra Skipulagsstofnunar sem kveða á um 

sérstaka menntun en sá skal hafa háskólamenntun á sviði skipulagsmála. Í lögum um Íslenskar 

orkurannsóknir er menntun ekki sett sem hæfisskilyrði en stjórn stofnunarinnar, sem skipuð er 

að ráðherra, ræður forstjóra. Framkvæmdarstjóri Vatnajökulsþjóðgarð er skipaður af ráðherra 

samkvæmt tillögu stjórnar stofnunarinnar. Engar menntunarkröfur fyrir starf 

framkvæmdarstjóra er að finna í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð. 
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Af þessari upptalningu má sjá að ekki er samræmi á milli ráðuneyta hvað varðar 

menntunarkröfur forstöðumanna stofnana sem undir það heyra. Eins eru menntunarkröfur 

ólíkar á milli stofnana sem heyra undir sama ráðuneytið. Orðalag er ólíkt og órætt er hvort um 

grunnmenntun eða framhaldsmenntun sé að ræða í flestum tilfellum. Í lögum 14 stofnana er 

ekki kveðið á um neinar menntunarkröfur þrátt fyrir að lögin hafi öll verið samþykkt á Alþingi 

eftir að innleiðing á nýskipan í ríkisrekstri átti sér stað. Í lögum 13 stofnana af 52 er menntun 

einu hæfisskilyrði forstöðumanns sem kveðið er á um í lögum viðkomandi stofnunar. 

 Hæfniskröfur í lögum um stofnanir eftir ráðuneytum: Reynsla 

Í þeim lögum þar sem kveðið er á um reynslu er í flestum tilvikum einnig kveðið á um þekkingu, 

það er að viðkomandi forstöðumaður skuli hafa reynslu og þekkingu á ákveðnu málefnasviði 

eða ákveðnum þáttum starfsins. Í lögum nokkurra stofnana er kveðið á um annað hvort reynslu 

eða þekkingu. Í lögum 15 stofnana af 52 er gerð krafa um einhvers konar reynslu 

forstöðumanna sem þýðir að í lögum 37 stofnana af 52 er reynsla ekki sett sem hæfisskilyrði 

forstöðumanns svo hann teljist geta leyst lögbundin verkefni sín. 

Tafla 13: Hæfniskröfur í lögum um stofnanir eftir ráðuneytum: Reynsla. 

  Fjöldi 

Reynsla á 
málefna-
sviði 
stofnunar 

Reynsla á 
málefna-
sviði 
stofnunar 
og 
stjórnun 

Reynsla 
af 
stjórnun 

Reynsla af 
stjórnun 
og rekstri 

Reynsla af 
málefnasviði 
stofnunar, 
stjórnun, 
fjármálum og 
rekstri 

Engin 
krafa um 
reynslu 

Atvinnuvega- og 
nýsköpunar- 
ráðuneytið 

5 0 0 0 0 0 5 

Dómsmálaráðuneytið 6 1 0 0 0 0 5 

Félagsmálaráðuneytið 6 1 1 0 1 1 2 

Fjármála- og efnahags- 
ráðuneytið 

6 1 0 0 0 0 5 

Forsætisráðuneytið 2 2 0 0 0 0 0 

Heilbrigðisráðuneytið 5 0 0 1 4 0 0 

Mennta- og menningarmála- 
ráðuneytið 

9 0 0 0 1 0 8 

Samgöngu- og 
sveitarstjórnar- 
ráðuneytið 

5 0 0 0 0 0 5 

Umhverfis- og auðlinda- 
ráðuneytið 

8 0 0 1 0 0 7 

Alls 52 5 1 2 6 1 37 
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Engin krafa er gerð um reynslu forstöðumanna stofnana sem heyra undir atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið annars vegar og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið hins vegar. Lög 

um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eru einu lögin sem heyra undir 

dómsmálaráðuneytið sem kveða á um reynslu forstöðumanns en hann skal hafa reynslu á 

málefnum tengdum persónuvernd. Fjórar af sex stofnunum sem heyra undir 

félagsmálaráðuneytið hafa í lögum sínum kröfur um reynslu af málefnasviði stofnunar, reynslu 

af málefnasviði stofnunar og rekstri eða reynslu af rekstri og stjórnun. Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun sker sig úr hvað varðar hæfisskilyrði um reynslu því forstöðumaður 

stofnunarinnar skal hafa reynslu á málefnasviði stofnunarinnar sem og reynslu af fjármálum, 

stjórnun og rekstri. Voru þau lög samþykkt á Alþingi í desember 2019 og tóku gildi í byrjun árs 

2020. Kveðið er á um reynslu beggja forstöðumanna sem heyra undir forsætisráðuneytið en 

seðlabankastjóri skal meðal annars að hafa reynslu af fjármálastarfsemi og hagstofustjóri skal 

hafa reynslu af hagskýrslugerð og notkun hagtalna. 

Þegar kemur að heilbrigðisráðuneytinu þá kveða lög stofnana á um reynslu forstöðumanna 

Sjúkratrygginga Íslands og allra heilbrigðisstofnana af stjórnun og rekstri sem nýtist í starfi. Lög 

um Landlæknisembættið kveða á um víðtæka reynslu eða menntun á sviði stjórnunar. Einungis 

ein af níu lögum stofnana sem heyra undir mennta- og menningarmálaráðuneytið gera kröfu 

um reynslu en það eru lög sem gilda um skólameistara í framhaldsskólum. Þau lög tóku gildi í 

ársbyrjun 2020 og í þeim kemur fram að skólameistari skuli búa yfir hæfni sem stjórnandi eða 

hafa reynslu sem veitir honum sérhæfða hæfni til að vinna að skólaþróun, í stjórnun, rekstri og 

stjórnsýslu. Landmælingar Íslands (nr. 103/2006) er eina stofnunin sem heyrir undir umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið þar sem reynsla af stjórnun er eitt af lögbundnum hæfisskilyrðum. 

Líkt og þegar kemur að menntunarkröfum er orðalag um reynslu sem hæfisskilyrði ólíkt. 

Ítarlegustu hæfisskilyrði um reynslu forstöðumanna má finna í lögum er fjalla um hæfi 

skólameistara framhaldsskóla og forstjóra Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar en lög þeirra tóku 

bæði gildi í janúar 2020. Ljóst er að krafa um reynslu forstöðumanna af stjórnun og rekstri hefur 

ekki átt greiða leið inn í lög um stofnanir þrátt fyrir þær hugmyndir nýskipunar um aukna ábyrgð 

forstöðumanna á rekstri og stjórnun stofnana, því 10 lög af 52 lögum stofnana setja reynslu af 

stjórnun eða stjórnun og rekstri sem hæfisskilyrði. Í nýjustu lögunum sem samþykkt voru á 

Alþingi seinni hluta árs 2019 er skerpt á hæfisskilyrðum forstöðumanna hvað varðar reynslu af 

stjórnun og rekstri og hugsanlega hafði útgáfa stjórnendastefnu ríkisins áhrif á það. Lög um 
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skóga og skógrækt (nr. 33/2019) tóku gildi í maí 2019, tveimur mánuðum áður en 

stjórnendastefnan var gefin út, og er reynsla af rekstri og stjórnun ekki eitt af hæfisskilyrðum 

forstöðumanns samkvæmt þeim. 

 Hæfniskröfur í lögum um stofnanir eftir ráðuneytum: Þekking 

Eins og fram kemur hér að ofan fara hæfisskilyrði um þekkingu og reynslu oft saman í lögum 

stofnana. Það er þó ekki alltaf og í töflu 14 má sjá að lög 16 stofnana af 52 kveða á um ákveðna 

þekkingu sem hæfisskilyrði forstöðumanna. Lög 36 stofnana af 52 kveða þá ekki á um ákveðna 

þekkingu forstöðumanns. Algengast er að krafa sé um að forstöðumaður hafi þekkingu á 

málefnasviði stofnunarinnar. Forstöðumenn fjögurra stofnana þurfa að hafa sérþekkingu á 

sérhæfðu sviði sem er þó tengt málaefnasviði stofnana sem þeir eru í forsvari fyrir. Þetta eru 

seðlabankastjóri, hagstofustjóri, forstöðumaður Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins og 

landlæknir. 

Tafla 14: Hæfniskröfur í lögum um stofnanir eftir ráðuneytum: Þekking. 

  Fjöldi laga 

Þekking á 
málefnasviði 
stofnunar 

Þekking á 
málefnasviði 
ráðuneytisins 

Þekking á 
sérhæfðu sviði 

Engar kröfur 
um þekkingu 

Atvinnuvega- og nýsköpunar- 
ráðuneytið 

5 0 0 0 5 

Dómsmálaráðuneytið 6 1 0 0 5 

Félagsmálaráðuneytið 6 2 1 1 2 

Fjármála- og efnahags- 
ráðuneytið 

6 1 0 0 5 

Forsætisráðuneytið 2 0 0 2 0 

Heilbrigðisráðuneytið 5 0 0 1 4 

Mennta- og menningarmála- 
ráðuneytið 

9 6 0 0 3 

Samgöngu- og sveitarstjórnar-
ráðuneytið 

5 0 0 0 5 

Umhverfis- og auðlinda- 
ráðuneytið 

8 1 0 0 7 

Alls 52 11 1 4 36 

Líkt og með kröfur um reynslu þá er ekki kveðið á um þekkingu forstöðumanna stofnana 

sem heyra undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið eða samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið. Lög um Persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018) 

eru einu lögin sem heyra undir dómsmálaráðuneytið sem setja þekkingu sem hæfisskilyrði en 

forstjóri Persónuverndar skal hafa þekkingu á málefnum tengdum persónuvernd. 

Forstöðumenn fjögurra stofnana af sex sem heyra undir félagsmálaráðuneytið skulu búa 

yfir þekkingu á málefnasviði viðkomandi stofnunarinnar og er misjafnt hvort hún skuli vera 
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sérþekking eða víðtæk þekking. Í lögum um Barnavernd (nr. 80/2002) og Vinnumálastofnun 

(nr.°55/2006) er ekki kveðið á um þekkingu forstjóra á málefnasviði stofnunarinnar. Meðal 

stofnana sem heyra undir fjármála- og efnahagsráðuneytið er það einungis forstjóri 

Samkeppniseftirlitsins sem skal hafa þekkingu á sviði samkeppnismála. Ekki er gerð krafa um 

þekkingu í lögum annarra stofnana sem heyra undir það ráðuneyti. 

Lög beggja stofnana sem heyra undir forsætisráðuneytið gera kröfu um þekkingu 

forstöðumanns en hagstofustjóri skal hafa þekkingu á hagskýrslugerð eða notkun hagtalna og 

seðlabankastjóri skal búi yfir víðtækri þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags- og 

peningamálum. Þekkingar á sviði lýðheilsu er krafist í lögum um embætti landlæknis 

(nr.°41/2007). Ekki er gerð krafa um að aðrir forstöðumenn stofnana sem heyra undir 

heilbrigðisráðuneytið búi yfir tiltekinni þekkingu. Í lögum sex stofnana af níu sem heyra undir 

mennta- og menningarmálaráðuneytið er gerð krafa um þekkingu á verksviði eða starfssviði 

viðkomandi stofnunar. Einungis lög um Umhverfisstofnun (nr. 90/2002) kveða á um að forstjóri 

skulu hafa þekkingu á verksviði stofnunarinnar af þeim stofnunum sem heyra undir umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið. 

Í stefnu um nýskipan í ríkisrekstri og í stjórnendastefnunni má sjá að þekkingar er 

sannarlega þörf þegar kemur að starfi forstöðumanns opinberrar stofnunar. Í lögum 36 

stofnana af 52 er ekki að finna hæfniskröfur um þekkingu forstöðumanns, hvorki á verkefnasviði 

stofnunarinnar né á öðrum sviðum. Þekkingu er hægt að skilgreina sem menntun en þá má 

spyrja hvort að krafa um háskólamenntun uppfylli þörf um nægjanlega þekkingu svo 

forstöðumaður teljist hæfur til að sinna verkefnum sem honum er ætlað samkvæmt lögum. 

Samkvæmt kjörmynd stjórnenda, sjá mynd 1, sem kynnt er í stjórnendastefnu ríkisins eru margir 

þættir sem forstöðumaður þarf að sinna í í starfi sínu. Mikilvægi og stærð þáttanna fer vissulega 

eftir hverju og einu starfi en leiða má líkum að því að forstöðumaður opinberrar stofnunar þurfi 

að sinna þeim öllum í einhverjum mæli. Algengast er að krafa sé gerð um þekkingu 

forstöðumanns á málefna- eða verksviði stofnunarinnar og er misjafnt hvort sú þekking eigi að 

vera almenn, víðtæk eða sértæk. Þekkingu er ugglaust erfitt að mæla en ætla má að með réttum 

aðferðum sé hægt að gefa sér góða mynd af þekkingu umsækjanda þegar skipa á í embætti. 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða hæfniskröfur eru gerðar til forstöðumanna 

opinberra stofnana samkvæmt lögum um þær stofnanir sem þeir eru í forsvari fyrir og bera þær 

saman við hugmyndir um nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins. Tilgangurinn var að 

athuga hvort að innleiðing á breyttum áherslum og ábyrgð í starfi þeirra, sem upphaflega voru 

boðaðar með stefnu um nýskipan í ríkisrekstri árið 1996 og svo endurteknar að hluta í 

stjórnendastefnu ríkisins árið 2019, hafi haft áhrif á hæfniskröfur eins og þær birtast í lögum 

um einstaka opinbera stofnun. Starfsumhverfi forstöðumanna tók miklum breytingum sem og 

annarra opinberra starfsmanna þegar lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins var 

breytt samhliða innleiðingunni á nýskipan í ríkisrekstri. Vald, ábyrgð og ákvarðanatökur voru 

færðar til stofnananna sjálfra og því varð ákveðin dreifstýring innan stjórnsýslunnar á þessum 

tíma. Eðli málsins samkvæmt tóku starfsskyldur forstöðumanna breytingum meðfram því. Með 

þessari rannsókn er hægt að sjá hvort að hæfniskröfur forstöðumanna, eins og þær birtast í 

lögum stofnana, taki mið af þeim breyttu áherslum og stjórnunaraðferðum sem boðaðar voru 

með innleiðingu á stefnu nýskipunar í ríkisrekstri. 

Rannsókn þessari eru nokkrar takmarkanir settar. Rannsóknaraðferðin er innihaldsgreining 

sem gefur höfundi upplýsingar um hvað er að finna í rannsóknargögnum en segir ekkert til um 

hvers vegna gögnin er á þennan eða hinn veginn. Eins og fram hefur komið eru ekki til reglur 

um hvernig auglýsa skuli embætti og því hefur stjórnvald frelsi til að setja fram ákveðnar 

hæfniskröfur um starf forstöðumanna í auglýsingum, þó að lögin segi ekkert til um hvaða 

hæfisskilyrði viðkomandi þarf að uppfylla. Innihaldsgreining á lögum stofnana segir því ekki til 

um hvernig hlutum er í raun og veru háttað heldur sýnir ákveðið orðalag sem greina má á milli 

laga stofnana óháð aldri eða ráðuneytinu sem þau heyra undir. Þá er rannsóknin orðatalning og 

hefur ekki mikla tengingu í fræðilegan grunn.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að menntun er algengasta hæfisskilyrðið sem kveðið 

er á um í lögum stofnana. Hugsanlega ástæða þess er að menntun einstaklings er hægt að sanna 

á einfaldan hátt með skírteini frá viðurkenndri stofnun. Oft er það svo að krafa um reynslu og 

þekkingu fari saman í hæfniskröfum forstöðumanna, en það er ekki algilt. Hæfniskröfur um 

reynslu á ákveðnu sviði er að finna í 15 lögum stofnana af 52 og hæfniskröfur um ákveðna 

þekkingu í lögum 16 stofnana. Í lögum sjö stofnana, sem flestar heyra undir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, er kveðið á um þekkingu en ekki reynslu. Í lögum þriggja stofnana 
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er einungis kveðið á um reynslu forstöðumanns en ekki þekkingu. Lög 14 stofnana af 52 gera 

ekki kröfu um að forstöðumenn þeirra stofnana uppfylli neinar hæfniskröfur til að teljast hæfir 

til að sinna starfinu. Miðað við hversu mikil áhersla er lögð á ábyrgð forstöðumanna í stjórnun, 

fjármálum og starfsmannamálum í stefnu um nýskipan er áhugavert að sjá að ekki sé hærra 

hlutfall laga sem kveða á um slíka hæfni þeirra. Þeirra hæfisskilyrða gætir þó í nýjustu lögum 

sem hér hafa verið greind en þau lög tóku gildi í ársbyrjun 2020. Hugsanlegt er að útgáfa 

stjórnendastefnu ríkisins, árið 2019, hafi þar ákveðið vægi því hún fjallar í raun um sömu ábyrgð 

forstöðumanna og í stefnu um nýskipan en þó með ítarlegri hætti. Einn tilgangur 

stjórnendastefnu ríkisins er að bæta stjórnendafærni hjá ríkinu og liður í því er að skilgreina 

hæfniskröfur stjórnenda (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2019). 

Svo virðist vera sem að allir þeir áhersluþættir í starfi forstöðumanns sem kveðið er á um í 

stefnu um nýskipan í ríkisrekstri hafi ratað inn í lög stofnana sem einhvers konar lýsing á starfi 

því fjallað er um verkefnasvið forstöðumanna í miklum meirihluta laga stofnananna sem hér 

voru til rannsóknar. Lögin segja lítið til um raunverulega hæfni forstöðumanna til að leysa þessi 

verkefni af hendi, heldur einungis að hann eigi að gera það samkvæmt lögum, erindisbréfi og 

stjórnvaldákvörðunum. Í einhverjum tilfellum er vísað í reglugerðir þar sem verkefni 

forstöðumanns eru talin upp. Velta má upp spurningu um gildi eða vægi á hæfni þegar kemur 

að því að velja einstakling til að stýra opinberri stofnun ef ekki er kveðið á um að forstöðumaður 

þurfi að uppfylla ákveðin hæfisskilyrði til að teljast hæfur til að geta sinnt lögbundnum 

verkefnum. Miðað við hvers mikil áhersla er á stjórnunarhæfni forstöðumanna í hugmyndum 

um nýskipan í ríkisrekstri má einnig velta upp þeirra spurningu hvers vegna skýrari kröfur um 

þekkingu eða reynslu þeirra af stjórnun sé ekki að finna í lögum. 

Um forstöðumenn opinberra stofnana, sem og aðra starfsmenn opinbera vinnumarkaðsins, 

gilda lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Í lögunum er að finna sérákvæði sem eiga 

bara við embættismenn en langflestir forstöðumenn opinberra stofnana eru skilgreindir sem 

slíkir. Meðal þessara sérákvæða er útlistun á ábyrgð forstöðumanna en í 2. mgr. 38. gr. laganna 

segir að forstöðumaður beri ábyrgð á rekstri og að hann sé í samræmi við fjárlög hvers árs. Við 

skipun í embætti fær forstöðumaður erindisbréf frá þeim ráðherra, sem stofnunin heyrir undir, 

þar sem „tilgreind skulu helstu markmið í rekstri stofnunar og verkefni hennar“ (lög um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996). Í lögum flestra stofnananna er að finna ákvæði um 

ákveðin verkefni sem forstöðumanni er ætlað að vinna að eða að fjallað sé um hvar ábyrgð hans 
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í starfi liggi. Það er þó ekki algilt því í einstaka tilfellum er ekkert fjallað um verksvið 

forstöðumanna. Á það við í þeim lögum þar sem kveðið er á um menntun forstöðumanns á 

ákveðnu fræðasviði sem hæfisskilyrði. Af þeim stofnunum sem voru til rannsóknar á þetta við 

þá forstöðumenn sem þurfa að uppfylla hæfisskilyrði um menntun í lögfræði, hagfræði eða 

viðskiptafræði eða vera löggiltur endurskoðandi. Þetta eru forstjóri Útlendingastofnunar, 

ríkislögreglustjóri, ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri ríkisins. Allir eiga þeir sameiginlegt að 

starfa eftir lögum sem fjalla um málefnið frekar en stofnanirnar sjálfar því forstjóri 

Útlendingastofnunar starfar eftir lögum um útlendinga (nr. 80/2016), ríkislögreglustjóri starfar 

eftir lögreglulögum (nr. 90/1996) og ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri ríkisins starfa eftir 

lögum um tekjuskatt (nr. 90/2003). 

Eins og áður sagði þá er að finna í lögum flestra stofnana einhvers konar lýsingu á starfi 

forstöðumanns. Orðalag er misjafnt á milli laga og er oft keimlíkt meðal þeirra stofnana sem 

heyra undir sama ráðuneytið. Algengast er að fram komi að forstöðumaður fari með stjórn 

stofnunarinnar, beri ábyrgð á daglegum rekstri og ráði aðra starfsmenn stofnunar. Sumir þeirra 

eiga að vinna að stefnumótun, móta starfshætti og gera rekstraráætlanir og aðrir eiga að auki 

að bera ábyrgð á að stofnunin starfi í samræmi við lög. Misjafnt er hvort að forstöðumenn eigi 

að eiga samskipti um rekstur, stefnumörkun og starfsskipulag við ráðherra eða stjórn stofnunar 

og er það óháð því hvort forstöðumaður er skipaður af ráðherra eftir tillögu frá stjórn eða ekki. 

Leiða má líkum að því að starfssvið forstöðumanna sé viðamikið og má því ætla að þeir þurfi að 

búa yfir fjölbreyttri hæfni til að geta sinnt skyldum sínum í starfi. Eitt af verkefnum 

forstöðumanns sem sjá má í lögum stofnana er að ráða annað starfsfólk stofnunarinnar. Það er 

þó ekki gerð krafa um að forstöðumaður hafi reynslu af mannaráðningum eða þekkingu á 

mannauðsmálum í lögum stofnana en í stjórnendastefnunni má greina mikla áherslu á 

mannauðsþáttinn. Forstöðumaður á meðal annars að þjálfa og efla starfsfólk og veita 

starfsmanni verkefni við hæfi (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2019). Mannauðsstjórnun gæti 

fallið undir „stjórnun“ og því til samanburðar er kveðið á um reynslu af stjórnun í lögum 10 

stofnana af 52. 

Eftir greiningu gagna hér að framan virðist svo vera að hæfniskröfur þessar hafi verið 

kynntar í stefnu um nýskipan í ríkisrekstri, innleiddar að hluta með breyttum lögum um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins en útfærðar ítarlega í stjórnendastefnu ríkisins. Lögin sem hér 

eru til skoðunar voru samþykkt á Alþingi yfir 24 ára tímabil og eru þau yngstu, sem tóku gildi í 
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ársbyrjun 2020, með ítarlegustu hæfniskröfurnar. Ekki er hægt að fullyrða að stjórnendastefna 

ríkisins hafi haft áhrif á hæfniskröfur í lögum sem samþykkt voru eftir að stjórnendastefnan var 

gefin út en ljóst er að lög þeirra stofnana kveða á um ítarlegri hæfniskröfur en öll önnur lög sem 

rannsóknin náði til. Til samanburðar tóku lög um skóg og skógrækt (nr. 33/2109) gildi í maí 

2019, tveimur mánuðum áður en stjórnendastefnan var gefin út. Í lögunum er háskólagráða á 

málefnasviði stofnunarinnar sett sem hæfisskilyrði en ekki er gerð krafa um reynslu eða 

þekkingu af neinu tagi. Tekið er fram í lögunum að skógræktarstjóri beri ábyrgð á rekstri, 

starfsskipulagi, stjórn og ráðningum annars starfsfólks við stofnunina. 

Nýjustu lögin sem rannsóknin náði til eru lög um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 

(nr.°137/2019), lög um Seðlabanka Íslands (nr. 92/2019) og lög um menntun, hæfni og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla (nr. 95/2019). Í tveimur 

tilvikum voru ný lög sett í kjölfar ákvörðunar stjórnvalda að sameina stofnanir, annars vegar 

þegar Mannvirkjastofnun sameinaðist Íbúðalánasjóði og hins vegar þegar Fjármálaeftirlitið 

sameinaðist Seðlabanka Íslands. Í tilviki síðast töldu laganna var þeim breytt þegar leyfisbréf 

kennara veitti þeim leyfi til að kenna á öllum skólastigum óháð sérhæfingu kennarans. Lög 

þessara þriggja stofnana kveða ítarlega á um hæfisskilyrði miðað við önnur lög sem voru 

skoðuð. Lög um Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (nr. 137/2019) og Seðlabanka Íslands 

(nr. 92/2019) kveða auk þess á um hæfisskilyrði fulltrúa stjórnar beggja stofnana. Hæfisskilyrði 

sem birtast í lögum þessarar þriggja stofnana eru á þá leið að uppfylli forstöðumaður þau getur 

hann sannarlega unnið að þeim verkefnum sem honum er gert að gera samkvæmt lögum. Þar 

sem stjórnendastefnan er tæplega ársgömul má leiða líkum að því að ráðherrar muni í auknum 

mæli líta til hennar þegar lög um stofnanir taka breytingum. 
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6 Samantekt 

Í þessu rannsóknarverkefni var lagt upp með tvær rannsóknarspurningar og verður þeim svarað 

hér fyrir neðan. 

1. Hvaða hæfniskröfur eru gerðar til forstöðumanna opinberra stofnana samkvæmt lögum 

um þær? 

Í stuttu máli sagt eru gerðar kröfur til forstöðumanna opinberra stofnana um menntun, 

reynslu og þekkingu. Það er þó alls ekki algilt. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

algengustu hæfniskröfurnar eru menntun en kveðið er á um menntun forstöðumanna í lögum 

38 stofnana af 52. Oftast eru kveðið á um reynslu og þekkingu á sama verksviði eða verkþáttum 

en einnig eru dæmi um að kveðið sé á um annað hvort reynslu eða þekkingu í lögum stofnana. 

Reynsla sett sem hæfisskilyrði í tilfelli 15 laga af 52 og kveðið var á um ákveðna þekkingu í lögum 

16 stofnana af 52. Lög 14 stofnana af 52 gera ekki kröfu um að forstöðumenn uppfylli neinar 

hæfniskröfur til að teljast hæfir til að sinna starfinu. Aldrei var kveðið á um reynslu og þekkingu 

í lögum stofnana ef ekki var einnig kveðið á um menntun. Lög sem tóku gildi í ársbyrjun 2020 

skera sig úr hvað hæfniskröfur varðar. Þar er að finna ítarleg hæfisskilyrði um menntun, reynslu 

og þekkingu. 

Algengt var að í lögum stofnana sé fjallað um verkefni forstöðumanns sem endurspegla að 

miklu leyti hugmyndir um nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins. Seinni 

rannsóknarspurningin sneri að því að athuga samræmi þarna á milli. 

2. Eru hæfniskröfur æðstu stjórnenda opinberra stofnana í samræmi við hugmyndir um 

nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins? 

Hugmyndir um breyttar stjórnunaraðferðir sem boðaðar voru með nýskipan í ríkisrekstri 

umbyltu starfsumhverfi forstöðumanna opinberra stofnana. Þær áherslubreytingar sem fjallað 

er um í stefnu um nýskipan má sjá sem nokkurs konar lýsing á starfi forstöðumanna í lögum 

stofnana en ekki er kveðið á um ákveðna hæfni sem þeir þurfa að búa yfir til að geta sinnt 

starfinu eftir þessar breytingar. Áherslur stjórnendastefnu ríkisins kallast á við áherslur sem 

finna má í stefnu um nýskipan en þær eru mun ítarlegri í stjórnendastefnunni. Búið er að setja 

upp kjörmynd stjórnenda þar sem hæfniskröfur er skilgreindar samkvæmt stefnunni en líkt og 

með stefnu um nýskipan er í stjórnendastefnunni upptalning á þeim verkefnum sem 
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forstöðumaður þarf að vinna að en ekki er fjallað um hvaða hæfisskilyrði hann þarf að uppfylla 

hvað varða menntun, reynslu eða þekkingu, til að teljast hæfur til þess. 

Heildarniðurstaðan er sú að hæfniskröfur forstöðumanna opinberra stofnana, eins og þær 

birtast í lögum um þær, eru mjög opnar og ekki nægjanlegar til að hægt sé að segja með sanni 

að forstöðumaður sé í raun hæfur til að sinna öllum verkefnum sem honum er gert að sinna 

samkvæmt lögum. Stjórnendastefna ríkisins gerir mun ríkari kröfur til þekkingar, reynslu og 

menntunar forstöðumanna heldur en fram kemur í lögum um stofnanirnar sem rannsóknin nær 

til. Framsetning kjörmyndar stjórnenda eins og hún birtist í stjórnendastefnu ríkisins 

undirstrikar þörf á endurskoðun hæfnisskrafna forstöðumanna í lögum stofnana. Lög stofnana 

virðast ekki hafa tekið miklum breytingum hvað varðar hæfisskilyrði forstöðumanna við 

innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri árið 1996. Útgáfa stjórnendastefnu ríkisins árið 2019 gefur 

vísbendingu um að það sé að breytast en þrjú nýjustu lögin sem tekin er fyrir í þessari rannsókn 

eru með mun ítarlegri hæfniskröfur forstöðumanna en mikill meirihluti annarra laga stofnana. 
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7 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvaða hæfniskröfur eru gerðar til forstöðumanna 

ríkisins í lögum stofnana sem þeir eru í forsvari fyrir og hvort að þær samræmist stefnu um 

nýskipan í ríkisrekstri og stjórnendastefnu ríkisins. Skoðað var hvort að innleiðing stefnu um 

nýskipan og síðan útgáfa stjórnendastefnu ríkisins hefði haft áhrif á hæfniskröfur 

forstöðumanna eins og þær birtast í lögum um opinberar stofnanir. 

24 ár eru síðan stefna um nýskipan var innleidd á Íslandi og er ljóst með þessari rannsókn 

að innleiðingin gekk hægt fyrir sig. Sú afstaða er einnig greinileg í úttektum Ríkisendurskoðunar 

sem fjallað var um í ritgerðinni. Eins og fram hefur komið eru ítarlegustu hæfniskröfur 

forstöðumanna að finna í nýjustu lögunum sem skoðuð voru í þessari rannsókn. Það gefur 

vísbendingu um að hugmyndafræði nýskipan verði nú loks tekin upp í ríkari mæli í lagaumgjörð 

stofnana. Ráðning starfsmanna er stjórnsýsluákvörðun og hana þarf að byggja á málefnalegum 

grundvelli. Í stefnu um nýskipan sem og stjórnendastefnu er fjallað um mikilvægi þess að 

ráðning sé fagleg og sé byggð á lögum og reglum. Sé ráðning forstöðumanns byggð á 

hæfniskröfum sem koma fram í lögum stofnana og eru í samræmi við samþykktar stefnur ætti 

að vera hægt að ganga út frá því að ráðning hans sé fagleg og sé byggð á málefnalegum 

grundvelli. Þar sem aðeins um þriðjungur laga stofnana í þessari rannsókn innihalda 

hæfisskilyrði umfram háskólamenntun og engar reglur eru til um hvernig á að auglýsa embætti 

má leiða líkum að því að stjórnvald hafi töluvert svigrúm í túlkun á hæfniskröfum starfs. Það er 

hugsanlegt að stjórnendastefna ríkisins muni koma til með að hafa áhrif á lög stofnana þegar 

fram í sækir. Embættisveitingar hafa lengi verið umdeilt umræðuefni og fólk ekki alltaf sátt við 

hver hlýtur skipun í embætti og á hvaða forsendum sú skipun byggir. Þrátt fyrir að ljóst er hvaða 

verkefni forstöðumaður opinberrar stofnunar á að sinna er ekki í öllum tilfellum ljóst hvaða 

hæfisskilyrði viðkomandi þarf að uppfylla til að teljast faglegur stjórnandi. Með því að skýra 

hæfniskröfur forstöðumanna enn frekar í lögum um stofnanir væri hægt byggja opinberar 

ráðningar í æðstu stöður á faglegum grunni. Áhugavert væri að skoða auglýsingar um embætti 

stofnana, fyrir og eftir útgáfu stjórnendastefnunnar, til að sjá hvaða hæfisskilyrði 

forstöðumanna koma fram í þeim. Með því væri hægt að sjá hvort ráðningar í æðstu stöður í 

stjórnsýslunni væru að taka mið af þeim faglegu hæfniskröfum sem gerðar eru til 

forstöðumanna og voru fyrst kynntar með innleiðingu á nýskipan í ríkisrekstri árið 1996 og síðar 

með útgáfu stjórnendastefnu ríkisins árið 2019. 
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Viðauki 

 Viðauki 1 – Stofnanir af lista Stjórnarráðs Íslands undanskildar rannsókninni 
 

Tafla 15: Stofnanir af lista Stjórnarráðs Íslands sem ekki eru teknar með í þessari rannsókn. 

Bankasýsla ríkisins Matís ohf. 

Dómstólasýslan Miðstöð íslenskra bókmennta 

Fjölmenningarsetur Minjastofnun Íslands 

Fjölmiðlanefnd Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 

Framkvæmdasýsla ríkisins Neytendastofa 

Geislavarnir ríkisins Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins 

Gljúfrasteinn - hús skáldsins Rannsóknarnefnd samgönguslysa 

Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu  
og barnaverndar 

Ríkiseignir 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands Ríkisútvarpið ohf. 

Hljóðbókasafn Íslands Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 

Íslenski dansflokkurinn Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 

Jafnréttisstofa Úrskurðarnefnd velferðarmála 

Kvikmyndamiðstöð Íslands Úrvinnslusjóður  

Kvikmyndasafn Íslands Verðlagsstofa skiptaverðs 

Listasafn Einars Jónssonar Vísindasiðanefnd 

Listasafn Íslands Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 

Lyfjagreiðslunefnd Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, 
sjónskerta og daufblinda einstaklinga 

 


