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1. Inngangur 

Meðalhófsreglan er lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir nefnd stjórnsýslulög) 

og er hún ein af mikilvægustu reglum stjórnsýsluréttarins. Reglan byggist á almennri óskráðri 

meðalhófsreglu sem hefur víðtækt gildissvið. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um meðalhófsregluna og samspil hennar við reglur um 

starfslok ríkisstarfsmanna. Lögð verður áhersla á þær reglur í lögum nr. 70/1996 um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins (hér eftir nefnd starfsmannalögin) sem byggjast á 

meðalhófsreglunni og varða veitingu áminninga, frávikningu ríkisstarfsmanna og 

niðurlagningu starfa. Sú regla sem þar vegur þyngst er 44. gr. starfsmannalaganna, en í henni 

er kveðið á um að ef uppsögn á rætur að rekja til brota á starfsskyldum skuli veita starfsmanni 

áminningu áður en hægt er að segja honum upp starfi. Sú regla er eins konar sérregla um 

meðalhóf í stjórnsýsluréttinum.
1
 Reglur starfsmannalaganna um starfslok ríkisstarfsmanna eru 

settar til að vernda ríkisstarfsmenn, og setja ríkisstofnunum vissar skorður þegar ætlunin er að 

segja upp starfsmanni. Sú staða getur þó komið upp að ekki dugi að fara einungis eftir 

starfsmannalögum heldur þurfi einnig að gæta þess að meðalhófsreglan sé virt varðandi önnur 

atriði sem tengjast starfslokunum. Getur það því horft svo við að galli sé á málsmeðferð 

stjórnvalds við starfslok ríkisstarfsmanns þrátt fyrir að starfsmannalögunum hafi verið fylgt 

og eru það þá einna helst 12. gr. stjórnsýslulaga eða almenna óskráða meðalhófsreglan sem 

eru brotnar við þær aðstæður. 

Hér verður reynt að varpa ljósi á hvernig meðalhófsreglan hefur áhrif á regluverk 

starfsmannalaganna um starfslok opinberra starfsmanna. Litið verður til þess hvernig 

meðalhófsreglunni er beitt með starfsmannalögunum í málum er varða starfslok opinberra 

starfsmanna og hvaða áhrif hún hefur á starfslok ríkisstarfsmanna þegar þeim lögum sleppir. 

Ennfremur verður fjallað um gildi meðalhófsreglunnar þegar störf eru lögð niður vegna 

skipulagsbreytinga. 

Meðalhófsreglan 

Meginsjónarmiðin að baki meðalhófsreglunni eru þau að þegar stjórnvald þarf að taka 

matskennda ákvörðun eða leysa úr máli sem háð er mati stjórnvalds er viðkomandi stjórnvaldi 

skylt að taka tillit til hagsmuna allra þeirra sem koma að málinu og fara ákveðinn meðalveg 

                                                 
1
 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 148 
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milli þeirra andstæðu hagsmuna sem um ræðir og gæta hófs í meðferð valds síns. 

Meðalhófsreglan er grundvallaratriði í því hvernig farið skuli með opinbert vald. 
2
 

Meðalhófsreglan er ekki sjálfgefin og hefur ekki alltaf gilt og ekki er hún alls staðar virt. 

Hún á sér þó langa sögu  „sem ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar í ríkjum sem byggja 

á þeirri réttarhefð að opinberu valdi skuli setja skorður þegar teknar eru ákvarðanir sem 

takmarka réttindi einstaklinga.” (Björg Thorarensen)
3
 

Vestræn lýðræðissamfélög byggja á ofangreindi réttarhefð og í þeim ríkjum er það 

grundvallaratriði að valdi sé ekki misbeitt og að hófs sé gætt þegar opinberu valdi er beitt 

gagnvart þegnunum. Í einræðisríkjum er það víða svo að sá sem valdið hefur beitir því eins og 

honum þóknast og sú virðing fyrir þegnunum sem meðalhófsreglan byggist á er ekki í 

hávegum höfð. Þannig hefur það einnig verið á öðrum tímum sögunnar í hinum vestræna 

heimi að menn hafa beitt valdi sínu að vild og ekki haft það viðhorf að meðalhófs skyldi gætt 

við beitingu valds.  

Meðalhófsreglan hefur fyrst og fremst þýðingu þegar ákvörðun eða athöfn stjórnvalds 

byggir á mati á aðstæðum. Hún hefur þannig grundvallar þýðingu í störfum lögreglu og 

annarra stjórnvalda sem taka ákvarðanir eða fylgja ákvörðunum sem ganga á réttindi 

borgaranna, t.d. með frelsisskerðingu. Meðalhófsreglan er þó ekki algild regla sem gefur 

afdráttarlaus svör heldur felur hún í sér ákveðin sjónarmið sem stjórnvöldum er skylt að hafa í 

huga þegar ákvarðanir sem hafa íþyngjandi áhrif á borgarana eru teknar.
4
 

1.1 Uppruni og  þróun meðalhófsreglunnar 

Meðalhófsreglan hér á landi á rætur sínar að rekja til Danmerkur en þangað barst hún frá 

Þýskalandi. Jan Timmermann Pedersen telur þó að hugmyndin um meðalhófsregluna eigi sér 

miklu eldri rætur eða allt aftur til Magna Carta frá árinu 1215 þar sem hún birtist fyrst og 

fremst i refsirétti.
5
 Um þróun meðalhófsreglunnar segir Timmermann Pedersen ennfremur að 

alveg fram á miðja síðustu öld hafi meðalhófsreglan í Þýskalandi einungis gilt um lögregluna 

og þau verkefni sem hún hafði á hendi.
6
 Síðar fékk reglan víðtækara gildissvið og gildir nú 

um alla handhafa þýska ríkisvaldsins. Reglan er þó hvergi lögfest í þýskum rétti heldur hefur 

                                                 
2
 Björg Thorarensen: Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða, bls. 55 

3
 Björg Thorarensen: Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða, bls. 55 

4
 Björg Thorarensen: Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða, bls. 58 

5
 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls 57 

6
 Jan Timmermann Pedersen: Proportionalitetsprincippet, bls 65 
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þýski stjórnlagadómstólinn staðfest hana í dómum sínum, þ.e. slegið því föstu að reglan hafi 

stjórnarskrárígildi.
7
  Þar gildir reglan einnig um löggjafarvaldið.

8
  

Í Danmörku hefur meðalhófsreglan lengi verið virt á hinum ýmsu sviðum réttarins. 

Gaukur Jörundsson hefur eftir Paul Andersen, sem skrifar um miðja síðustu öld, „að jafnan 

ætti að beita vægasta úrræði, sem völ væri á, ef það dygði, og að valdbeiting yrði að vera 

hófleg miðað við þá almannahagsmuni, sem í húfi væru“.
9
 Hér er ástæða til að leggja áherslu 

á að Gaukur Jörundsson  tekur fram að sama gildi um agaviðurlög gagnvart 

ríkisstarfsmönnum. Danskir fræðimenn hafa sumir litið á meðalhófsregluna sem hreina 

lögskýringarreglu „er feli í sér, að því þungbærri sem íhlutun um málefni borgarana sé þeim 

mun skýrari þurfi lagaheimild til íhlutunar að vera“.
10

 

Í íslenskum rétti, eins og í þeim þýska, hefur meðalhófsreglan gilt lengi um valdbeitingu 

lögreglu. Á síðari árum hefur gildissvið hennar smám saman færst yfir á önnur svið 

framkvæmdavaldsins. Reglan hefur verið lögfest á ýmsum sviðum réttarins, t.d. á sviði 

barnaréttar, meðferðar opinberra mála og starfsmannaréttar. Sem dæmi má nefna að reglan 

var lögfest 1. júlí 1992 í  1. mgr 101. gr. laga nr 19/1991 um meðferð opinberra mála
11

, en í 

því ákvæði segir að við handtöku skuli forðast að valda hinum handtekna tjóni eða baka 

honum meiri óþægindi en nauðsyn ber til og er þetta ákvæði dæmigert um kjarna 

meðalhófsreglunnar. Þrem árum síðar eða árið 1994 var hún lögfest í 12. gr. stjórnsýslulaga. 

Þar er gildissvið hennar bundið við það þegar stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir.  

1.2 Almenn óskráð meðalhófsregla 

Almenna óskráða meðalhófsreglan hefur víðtækt gildissvið, víðtækara en gildissvið 12. gr. 

stjórnsýslulaganna og gildir í raun í allri stjórnsýslu ríkisins. Sem dæmi má nefna að hún 

gildir jafnt þegar stjórnvöld setja stjórnvaldsfyrirmæli og við vinnu og rannsókn 

stjórnsýslumála. Reglan felur í sér að stjórnvöld eiga alltaf að gæta meðalhófs, á öllum 

sviðum stjórnsýslunnar. Stjórnvöldum ber t.d. að haga rannsókn mála þannig að ekki séu 

notaðar meira íþyngjandi aðferðir en þörf er á og gæta þess að þeim rannsóknaraðferðum sem 

valdar eru sé ekki beitt á harkalegri hátt en nauðsynlegt er.
12

 

                                                 
7
 Björg Thorarensen: Áhrif meðalhófsreglu við skýringu stjórnarskrárákvæða, bls. 55. 

8
 Páll Hreinsson: Meðalhófsregla stjórnsýslulaga, bls. 504 

9
 Gaukur Jörundsson: Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti, bls 209 

10
 Gaukur Jörundsson: Meðalhófsreglan í stjórnskipunarrétti og stjórnsýslurétti, bls 209 - 210 

11
 Sbr. nú 2. mgr.  93. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála 

12
 Páll Hreinsson: Meðalhófsregla stjórnsýslulaga, bls. 505 og 524 
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Almenna óskráða reglan gildir meðal annars á sviði starfsmannaréttar. Að meginreglu eru 

áminningar, uppsagnir og niðurlagning stöðu stjórnvaldsákvarðanir.
13

 Í 2. mgr. 1. gr. 

stjórnsýslulaga er gildisvið laganna afmarkað. Í greininni segir m.a. að „lögin gildi þegar 

stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna.“ 

 Flestar ákvarðanir stjórnvalda um starfslok ríkisstarfsmanna eru því stjórnvaldsákvarðanir og 

ætti skv. ofangreindri 12. gr. stjórnsýslulaganna að gilda um þau. Eins og nánar verður vikið 

að síðar í ritgerðinni gildir almenna óskráða reglan í starfsmannarétti og þrátt fyrir fyrrnefnda 

meginreglu um að ákvarðanir um starfslok ríkisstarfsmanna séu stjórnvaldsákvarðanir hafa 

komið upp tilvik þar sem stjórnsýslulögin taka ekki af skarið um atriði sem tengjast 

starfslokum opinberra starfsmanna. Hefur þá niðurstaða þeirra mála m.a. verið byggð á 

almennri óskráðri meðalhófsreglu. 

Í því samhengi má nefna athyglisverðan dóm, Hrd. 2005, bls. 4049, hér eftir nefndur 

Jafnréttisstýrudómur. Í því máli hafði V nýverið verið skipuð í embætti framkvæmdastjóra 

Jafnréttisstofu. Samhliða því starfi var hún formaður stjórnar Leikfélags Akureyrar. Í 

síðarnefndu starfi sínu réði hún ásamt stjórn leikfélagsins leikhússtjóra, en sú ráðning var í 

héraðsdómi talin hafa gengið gegn 1. mgr. 24. gr. laga nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla (hér eftir nefnd jafnréttislögin). Í kjölfar dómsins lagði ráðherra að V að 

segja af sér stöðu jafnréttisstýru sem og hún gerði. Nokkru seinna féll dómur Hæstaréttar um 

málið en þar var niðurstaðan sú að leikfélagið hefði ekki brotið gegn jafnréttislögum. V fór í 

mál og krafðist bóta vegna starfslokanna. Hæstiréttur taldi að gengið hefði verið gegn 

meðalhófsreglunni með þeim rökum að ekkert benti til þess að ekki hefði mátt ná því 

markmiði ráðherrans að skapa frið um starfsemi Jafnréttisstofu með því að V viki tímabundið 

úr starfi meðan beðið væri eftir dómi Hæstaréttar eins og V sjálf hafði lagt til. Henni voru því 

dæmdar bætur.  

Í þessu máli var talið að um brot á meðalhófsreglu væri að ræða. Þó virðist Hæstiréttur 

ekki telja stjórnsýslulögin eiga við um ofangreint mál og ræðst það hugsanlega af því að 

dómurinn telji háttsemi ráðherrans ekki hafa falið í sér töku stjórnvaldsákvörðunar. 

Hæstiréttur vísar þannig almennt til meðalhófsreglunnar en ekki 12. gr. stjórnsýslulaganna. 

Almenna óskráða meðalhófsreglan hefur víðtækara gildissvið og skal því tekið mið af henni 

þar sem gildissvið stjórnsýslulaganna endar.  

                                                 
13

 Alþt. 1992-1993, A deild, bls. 3283 
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1.3 Meðalhófsregla 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 voru sett árið 1993 og tóku gildi 1. janúar 1994. Markmið laganna 

var fyrst og fremst að tryggja réttaröryggi borgaranna í samskiptum við ríkisvaldið.
14

 

 Ákvæði 12. gr. stjórnsýslulaga hljóðar svo: 

Stjórnvald skal því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem er að stefnt, 

verður ekki náð með öðru og vægara móti. Skal þess þá gætt að ekki sé farið strangar í sakirnar 

en nauðsyn ber til. 

Í ákvæðinu felast þrjú skilyrði sem verða öll að vera uppfyllt til að meðalhófsreglan verði 

talin virt. Í fyrsta lagi verður efni ákvörðunarinnar að stefna að lögmætu markmiði og vera til 

þess fallið að ná markmiðinu. Í öðru lagi kveður reglan á um að velja eigi vægasta úrræðið ef 

fleiri en eitt úrræði koma til greina. Í þriðja lagi verður að gæta hófs í beitingu þess úrræðis 

sem valið er.
15

  Í undirköflum hér fyrir neðan verður fjallað nánar um hvert skilyrði fyrir sig. 

1.3.1 Ákvörðun verður að vera til þess fallin að ná því markmiði sem stefnt er að 

Í fyrri málslið 12. gr. stjórnsýslulaga kemur fram það skilyrði að stjórnvaldsákvörðun verður 

að vera til þess fallin að ná því markmiði sem að er stefnt. Þessi hluti reglunnar byggist á 

þeirri meginreglu að ekki eigi að íþyngja almennum borgurum að óþörfu. Ofangreint skilyrði 

er þó ekki það strangt að markmiðið þurfi að nást að fullu en ef ákvörðun er augljóslega ekki 

til þess fallin að ná viðkomandi markmiði telst hún ólögmæt.
16

 

Sem dæmi um mál þar sem þessi þáttur meðalhófsreglunnar var talinn brotinn má nefna 

Hrd. 1997, bls. 2707. Þar var um að ræða stúlku sem hafði verið misnotuð af bróður sínum. Í 

kjölfar misnotkunarinnar var stúlkan vistuð á unglingaheimili í nokkrar vikur. Ári eftir kom 

aftur upp grunur að misnotkunin hefði hafist á ný. Vegna þessa úrskurðaði barnaverndarnefnd 

að stúlkan skyldi vistuð á unglingaheimili á ný. Þessi vistun var síðar lengd þrátt fyrir 

eindregin mótmæli foreldra stúlkunnar. Hæstiréttur taldi að barnaverndarnefnd hefði brotið 

meðalhófsregluna þar sem rök fyrir áframhaldandi vistun stúlkunnar á heimilinu hefðu verið 

„ómarkviss og gengið lengra en nauðsyn bar til“
17

 Eins og hér stóð á taldi dómurinn því ekki 

sýnt fram á að hægt væri að ná markmiði barnaverndarnefndar, þ.e. að gæta að hagsmunum 

stúlkunnar,  með því að vista hana til lengri tíma á unglingaheimili.  

                                                 
14

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga ,bls. 135 
15

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 147 og Björg Thorarensen: Áhrif meðalhófsreglu við 

skýringu stjórnarskrárákvæða, bls. 57 
16

 Forsætisráðuneytið: Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 42-43. 
17

 Páll Hreinsson: Meðalhófsregla stjórnsýslulaga, bls. 508 
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1.3.2 Velja skal vægasta úrræðið 

Þegar taka á íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun og stjórnvaldið hefur val á milli tveggja eða fleiri 

leiða við úrlausn málsins ber stjórnvaldi að velja vægasta úrræði sem tiltækt er. Í þessu felst 

að óheimilt er að taka íþyngjandi ákvörðun ef markmiðinu er hægt að ná með öðrum hætti. Ef 

nauðsynlegt er að taka ákvörðun sem íþyngir borgaranum ber stjórnvaldinu að velja vægasta 

úrræðið.  

Í aðstæðum þar sem stjórnvald getur ekki séð fyrir hvaða úrræði muni gagnast við að ná 

settu markmiði leiðir meðalhófsreglan til þess að fyrst ber að grípa til vægari úrræða sem 

verða talin koma að gagni áður en grípa má til róttækari aðgerða.
18

 

Í UA 9.maí 1995 (858/1993) voru málavextir þeir að ríkisstarfsmanni var sagt upp starfi 

vegna þess að hann hafði tekið að sér aukastarf samhliða aðalstarfi sínu. Starfsmaðurinn hafði 

ekki látið yfirmann sinn vita um aukastarfið en það taldi umboðsmaður að hann hefði átt að 

gera. Sú vanræksla gat þó ekki ein og sér leitt til riftunar á samningnum, að mati 

umboðsmanns, heldur bar yfirmanni hans að setja starfsmanninum ákveðinn frest til að láta af 

aukastarfinu, ef það samrýmdist ekki starfi hans hjá ríkinu. Hér var talið brotið skilyrði 

meðalhófsreglunnar um að velja vægasta úrræðið þar sem ekki var nauðsynlegt að segja 

starfsmanninum upp. Hefði fyrst átt að gefa honum tækifæri til að segja hinu starfinu lausu. 

Þetta álit er lýsandi dæmi um hvernig skilyrði reglunnar um að velja vægasta úrræðið virkar í 

framkvæmd. Það þykir of róttækt að segja starfsmanninum upp fyrirvaralaust, það er með 

öðrum orðum ekki vægasta úrræðið. Vægasta úrræðið í ofangreindu máli hefði líklega, eins 

og umboðsmaður tekur fram, verið að gefa viðkomandi starfsmanni tækifæri til að segja upp 

aukastarfinu þar sem stjórnvaldið mat það ósamrýmanlegt aðalstarfi hans.  

1.3.3 Gæta skal hófs í beitingu þess úrræðis sem valið er 

Í þriðja skilyrði meðalhófsreglunnar felst að þegar úrræði hefur verið valið verður að beita því 

af hófsemi og ekki má ganga lengra en nauðsyn ber til. Þessi þáttur á eingöngu við um þær 

stjórnvaldsákvarðanir þar sem stjórnvaldið hefur val um hvernig úrræðinu er beitt.
19

 

 

Í Hrd. 1986, bls. 935 voru málavextir þeir að maður hafði verið úrskurðaður í 

gæsluvarðhald. Maðurinn bað um að fá að nýta kosningarétt sinn og greiða atkvæði utan 

kjörstaðar en lögreglustjóri neitaði þeirri beiðni. Hæstiréttur tekur fram í dómi sínum að það 

                                                 
18

 Páll Hreinsson: Meðalhófsregla stjórnsýslulaga, bls. 513 
19

 Páll Hreinsson: Meðalhófsregla stjórnsýslulaga, bls. 518 
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sé meginregla að þvingunarráðstafanir sem beinast að sökunaut í opinberu máli skuli valda 

viðkomandi eins litlu óhagræði og mögulegt er. Eins tekur hann fram að ekki hafi verið nein 

vandkvæði á því að gefa viðkomandi tækifæri til að neyta kosningaréttar síns án þess að 

stofna markmiði gæsluvarðhaldsins í hættu. Hér er valið að beita þvingunarúrræði, þ.e. 

gæsluvarðhaldi vegna gruns um glæp. Sé slíkt róttækt þvingunarrúrræði valið er stjórnvöldum 

skylt að ganga ekki lengra en nauðsynlegt er og beita úrræðinu í hófi.  

1.4 Afleiðingar brota á meðalhófsreglu 

Það getur haft misjafnar afleiðingar þegar stjórnvald brýtur gegn meðalhófsreglu 

stjórnsýslulaga við ákvarðanatöku. Stundum telst brot á reglunni efnisannmarki sem leiðir til 

þess að ákvörðunin verður ógildanleg. Eins og Páll Hreinsson bendir á verður að gera þann 

fyrirvara við skilyrðið að „ákvörðun þurfi að vera til þess fallin að ná því markmiði sem að er 

stefnt“, að ákvörðun er ekki ógildanleg nema hún sé augljóslega ekki til þess fallin að ná því 

markmiði sem að er stefnt.
20

 Einnig getur verið að menn velji frekar að krefjast 

viðurkenningar á ólögmæti viðkomandi ákvarðana eða athafna fyrir dómstólum. Ekki er þó 

alltaf markmiðið að ná fram ógildingu ákvörðunar þar sem slíkt getur reyndar oft reynst 

óraunhæft í málum sem varða ráðningar í opinber störf sem og starfslok ríkisstarfsmanna.  

Það verður að teljast óraunhæft að starfsmaður, sem sagt hefur verið upp, geti farið í mál og 

krafist ógildingar ákvörðunarinnar og þar með verið settur aftur í starf sitt. Á sama hátt verður 

að telja hæpið að ef starfsmaður sem nýverið hefur verið ráðinn til starfa, geti þurft að þola 

það að ákvörðun um ráðningu hans verði ógild að kröfu annars umsækjanda. Í slíkum 

tilfellum er ákvörðun látin halda gildi sínu vegna réttmætra væntinga þess sem stöðuna hlaut. 

Í svona málum er því oft eini raunhæfi möguleiki starfsmanns  að krefjast bóta vegna 

ólögmætrar uppsagnar. 

Ef til þess kemur getur hið opinbera borið skaðabótaábyrgð á tjóni sem stafar af broti á 

almennu óskráðu meðalhófsreglunni eins og niðurstaðan var í Hrd. 2005, bls. 4049, 

Jafnréttisstýru, þar sem fyrrverandi jafnréttisstýru voru dæmdar bætur vegna ólögmætra 

starfsloka.
21

 

Sönnunarbyrðin í þessum málum hvílir oftast á stjórnvaldinu. Það er stjórnvaldsins að 

sýna fram á að reglan hafi ekki verið brotin. Í Hrd. 1997, bls. 2828 var það niðurstaða 

Hæstaréttar að vægasta úrræðið hefði ekki verið valið. Í málinu var tekist á um hvort 

lagaskilyrði hefðu verið fyrir hendi til að framselja bandarísk hjón til Bandaríkjanna. Hjónin 

                                                 
20

 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, skýringarrit, bls. 159 
21

 Sjá bls. 4 
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höfðu sagst reiðubúin að fara sjálfviljug til síns heima og svara til saka fyrir þau brot sem þau 

voru grunuð um að hafa framið. Vegna þess að íslensk stjórnvöld framseldu þau til síns heima 

voru þau handtekin og færð í járnum til heimabæjar síns. Var það niðurstaða Hæstaréttar að 

íslensk stjórnvöld hefðu með þessu brotið gegn meðalhófsreglunni, þ.e. brotið regluna með 

því að samþykkja framsal hjónanna í stað þess að leyfa þeim að fara sjálfviljugum heim. Í 

þessum dómi kemur það sjónarmið um sönnunarbyrði stjórnvalds, skýrt fram, að því 

þungbærari sem afleiðingar ákvörðunar eru, í þessu tilfelli frelsisskerðing, því strangari kröfur 

verða gerðar til sönnunar á nauðsyn skerðingarinnar. 

2. Lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

Lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins voru sett árið 1996 og leystu þau 

eldri lög nr. 38/1954 af hólmi. Tilgangur laganna var m.a. að draga úr þeim mun sem var á 

réttarstöðu ríkisstarfsmanna og starfsmanna á almennum vinnumarkaði ásamt því að auka 

sjálfstæði forstöðumanna ríkisstofnana og gera þeim kleift að taka ákvarðanir varðandi 

starfsmannahald og stjórnun.
22

 Í 1. gr. starfsmannalaganna er gildissvið laganna afmarkað en 

greinin er svohljóðandi: 

Lög þessi taka til hvers manns sem er skipaður, settur eða ráðinn í þjónustu ríkisins til lengri 

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

starf hans talið aðalstarf. 

Til viðbótar starfsmannalögunum gilda reglur stjórnsýsluréttarins um réttarstöðu 

ríkisstarfsmanna og vega stjórnsýslulögin þar þyngst. Samkvæmt 1. gr. stjórnsýslulaganna 

gilda þau þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna, þ.e. 

stjórnvaldsákvarðanir. Veiting áminninga, uppsagnir og niðurlagning stöðu eru samkvæmt 

ofangreindu stjórnvaldsákvarðanir og falla því undir gildissvið stjórnsýslulaganna. 12. gr 

stjórnsýslulaganna um meðalhóf á því við um starfslok ríkisstarfsmanna. 

Í athugasemdum við frumvarpi það er varð að stjórnsýslulögum var gengið út frá því að 

ýmsar ákvarðanir sem lúta að réttindum og skyldum opinberra starfsmanna teldust 

stjórnvaldsaákvarðanir og féllu þar með undir gildissvið laganna.
23

 Í grein sinni um 

réttarstöðu ríkisstarfsmanna segir Ásmundur Helgason m.a. um þetta:  

Samkvæmt því ber stjórnvöldum að fylgja ákvæðum stjórnsýslulaga við stofnun 

starfssambandsins og lausn opinberra starfsmanna frá störfum. Í þessum tilvikum eiga 

umsækjendur um störf og starfsmenn hjá hinu opinbera því almennt að njóta sams konar réttar 

                                                 
22

 Alþt. 1995-1996, A deild, bls. 3142 
23

 Alþt. 1992-1993, A deild, bls. 3283 
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og aðili máls þegar stjórnvöld taka ívilnandi eða íþyngjandi ákvarðanir á grundvelli opinberra 

valdheimilda sinna.
24

 

Með vísan til ofangreinds er ljóst að stjórnsýslulögin gilda um starfslok ríkisstarfsmanna. 

Í starfsmannalögunum er gerður skýr greinarmunur á milli embættismanna og almennra 

ríkisstarfsmanna. Um þessa tvo hópa gilda mismunandi reglur sem raktar eru í 

starfsmannalögunum. Algengast er að almennir ríkisstarfsmenn séu ráðnir af forstöðumanni 

stofnunarinnar með ótímabundnum ráðningarsamningi með tilgreindum uppsagnarfresti. 

Lögin kveða svo á um skyldu til að veita starfsmanni áminningu og tækifæri til andmæla og 

úrbóta áður en honum er sagt upp vegna brota á starfskyldum. Um embættismenn gilda aðrar 

reglur. Meginreglan er sú að embættismenn eru skipaðir af ráðherra, oftast til 5 ára. Ef veita á 

embættismanni lausn frá starfi vegna ástæðna sem varða hann sjálfan kveða lögin á um að 

málið skuli rannsakað ítarlega, sbr. 26. - 29. gr.
25

, en að öðru leyti gilda sömu reglur um 

starfslok. 

 Þess má geta að þrátt fyrir ítarlegar og skýrar reglur í starfsmannalögunum hefur borið á 

því að forstöðumenn ríkisstofnana fari ekki eftir þessum reglum. Af þessu tilefni hefur verið 

sett inn á stjórnendavef forstöðumanna ríkisstofnanna leiðbeiningareglur um hvernig fara 

skuli að því að segja upp starfsmanni. Sömuleiðis er fjallað um skilyrði fyrir því að uppsögn 

teljist lögmæt. Þar er einnig að finna eyðublöð fyrir áminningar sem auðvelt er fyrir 

forstöðumennina að fylla út og fylgja þannig reglunum til hins ítrasta.
26

 

3. Beiting meðalhófsreglunnar við starfslok ríkisstarfsmanna 

Starfslok ríkisstarfsmanna ber að með margvíslegum hætti. Um sum tilvikin leggja 

starfsmannalögin skýrar línur. Í þeim tilvikum má í raun sjá hvernig málsmeðferðin skuli vera 

við þær aðstæður. Hér á eftir verða dregin fram nokkur dæmi um helstu tilvik starfsloka, bæði 

dæmi þar sem starfsmannalögin leggja skýrar línur um málsmeðferð og einnig þegar svo er 

ekki. 

Þegar segja á ríkisstarfsmanni upp er margs að gæta. Málsmeðferðin þarf að vera 

samkvæmt reglum starfsmannalaganna en einnig þarf að gæta reglna stjórnsýslulaga. 

Meðalhófsreglan setur sitt mark á það ferli sem fer í gang við starfslok ríkisstarfsmanna, bæði 

                                                 
24

 Ásmundur Helgason: Reglur um réttarstöðu ríkisstarfsmanna, bls. 14 
25

 Ásmundur Helgason: Reglur um réttarstöðu ríkisstarfsmanna, bls. 13-14 
26

 http://www.stjornendavefur.is/Starfsmannamal-stjv/starfslok/ 
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hvað varðar á hvaða grundvelli uppsögn er heimil sem og framkvæmd uppsagnarinnar 

sjálfrar.  

Reglur starfsmannalaganna um veitingu áminninga og uppsagnir starfsmanna byggjast á 

meðalhófsreglunni. Nánar tiltekið felur 21.gr laganna um áminningar í sér sérreglu um 

meðalhóf og 1. mgr. 44. gr. ítrekar og fylgir þeirri reglu. Ef ekki er farið að reglum 

starfsmannalaganna um veitingu áminningar eða við uppsögn er galli á málsmeðferð 

viðkomandi stjórnvalds. Jafnvel þótt öllum ákvæðum starfsmannalaganna sé fylgt þýðir það 

ekki undantekningarlaust að rétt hafi verið staðið að starfslokum. Í vissum tilfellum getur 

verið að 12. gr stjórnsýslulaga teljist einnig brotin þar sem meðalhófsreglan í 12. gr. er 

sjálfstæð regla sem stjórnvöld þurfa að virða við uppsagnir ríkisstarfsmanna. Bæði 12. gr 

stjórnsýslulaga, eins og áður segir, og almenna óskráða meðalhófsreglan eru sjálfstæðar reglur 

sem stjórnvöld þurfa almennt að gæta að og fylgja. Það er því ekki sjálfgefið að starfslok 

ríkisstarfsmanna séu lögmæt þrátt fyrir að reglum starfsmannalaganna hafi verið fylgt. Hér 

verða nú tekin nokkur dæmi úr stjórnsýsluframkvæmd þar sem reynt hefur á reglur tengdar 

starfslokum sem og meðalhófsregluna.  

3.1 Beiting meðalhófsreglunnar þegar starfsmanni er veitt áminning 

Í 21. gr. starfsmannalaganna er lögfest sérregla um meðalhóf. Í 44. gr. er svo mælt fyrir um að 

ef starfsmaður sinnir starfi sínu ekki nægilega vel eða aðrar ástæður sem tilgreindar eru í 21. 

gr. eiga við, skuli veita starfsmanninum áminningu og gefa honum tækifæri á að bæta sig áður 

en honum er sagt upp störfum. Ástæður sem þar eru nefndar fyrir veitingu áminningar eru 

meðal annars: óstundvísi eða vanræksla, óhlýðni við löglegt boð eða bann yfirmanna, 

vankunnátta eða óvandvirkni í starfi, ef viðkomandi hefur ekki náð fullnægjandi árangri í 

starfi, verið ölvaður að starfi eða framkoma hans eða athafnir í starfi eða utan þess þykja að 

öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu. Í áminningunni felst eins 

konar viðvörun þess efnis að verið sé að gefa starfsmanninum kost á að bæta sig í starfi eða að 

öðrum kosti eiga það á hættu að vera sagt upp. Ákvæðið lögfestir þann hluta 

meðalhófsreglunnar sem mælir fyrir um að velja beri vægasta úrræðið. Í stað þess að segja 

mönnum upp án viðvörunar er þeim með áminningunni gefið tækifæri til andmæla og úrbóta. 

 

Í framkvæmd er þetta mikilvægt ákvæði sem fylgt er til hins ítrasta. Ef starfsmanni hefur 

ekki verið veitt áminning eða rangt hefur verið farið að því að veita honum áminningu hefur 

verið brotið á starfsmanninum. Vegna lögfestingar meðalhófsreglunnar sem sérreglu í 21. gr 
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starfsmannalaganna reynir lítið á meðalhófsreglu stjórnsýslulaga í málum er varða 

áminningar. Það dregur þó ekki úr skyldu stjórnvalda til að gæta meðalhófs í öllum aðgerðum 

sínum.  

Í UA 27.nóvember 2002 (3493/2002) hafði A kvartað yfir áminningu sem henni hafði 

verið veitt. Hún var starfsmaður Landspítala-háskólasjúkrahúss. A fékk áminningarbréf 

sólarhring áður en áminningarfundur var haldinn. Í bréfinu var vikið lauslega að tilefni 

áminningarinnar. Umboðsmaður rakti ákvæði 21. gr. starfsmannalaganna og benti á að 

dómstólar og umboðsmaður hefðu skýrt ákvæðið svo að stjórnvaldi væri skylt að veita 

starfsmanni hæfilegan frest til að undirbúa andmæli sín. Í þessu máli stóð einnig þannig á að 

áminningin var reist á atvikum sem starfsmaðurinn vissi ekki að málið byggðist á fyrr en á 

áminningarfundinum sjálfum. Hér er því ekki vikið að meðalhófsreglunni sjálfri, hvorki 12. 

gr. stjórnsýslulaga né almennu óskráðu reglunni heldur einungis vísað til 21. gr. 

starfsmannalaganna þar sem meðalhófsreglan var lögfest sérstaklega sem sérregla. Í 

ofangreindu máli er því brotið gegn meðalhófsreglunni með því að ekki er farið rétt að því að 

veita áminningu. 

Í þessu samhengi má einnig má nefna Hrd. 2000, bls. 2878 en þar hafði Þ verið sagt upp 

starfi með þriggja mánaða uppsagnarfresti. Ástæður uppsagnarinnar voru þær að 

skólameistarinn taldi að Þ gæti ekki sinnt starfi sínu sem skyldi. Hæstiréttur taldi uppsögnina 

falla undir 21. gr. starfsmannalaganna og bar skólameistara þar af leiðandi með vísan til 44. 

gr. laganna að veita Þ skriflega áminningu áður en henni var sagt upp og gefa henni tækifæri 

að bæta sig. Uppsögnin var því dæmd ólögmæt og fékk Þ dæmdar bætur.  

Eins og sjá má í ofangreindum álitum umboðsmanns þarf stjórnvald sem hyggst veita 

starfsmanni áminningu fyrst og fremst að huga að tveimur atriðum. Í fyrsta lagi þarf 

stjórnvaldið að gæta þess að skilyrði fyrir veitingu áminningu sé fyrir hendi. Í annan stað 

verður stjórnvaldið að hafa það hugfast að veiting áminningar er stjórnvaldsákvörðun. Af því 

leiðir að einnig þarf að gæta reglna stjórnsýslulaganna við beitingu úrræðisins og gæta þess að 

rétt sé farið að.   

3.2 Beiting reglunnar við uppsagnir almennra ríkisstarfsmanna og embættismanna 

Þegar forstöðumenn ríkisstofnana hyggja á að segja starfsmanni upp störfum verða þeir að 

byrja á því að taka afstöðu til þess á hvaða lagagrundvelli uppsögnin á að fara fram. Þegar á 

að segja ríkisstarfsmanni upp vegna brota á starfsskyldum verður, eins og áður hefur komið 

fram, að veita viðkomandi starfsmanni áminningu og gefa honum tækifæri á að bæta sig áður 
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en honum er sagt upp, sbr. 44. gr. og 21. gr. starfsmannalaganna. Aftur á móti ef uppsögn á 

rætur að rekja til einhverra annarra ástæðna en koma 21. gr. er ekki skylt að veita starfsmanni 

áminningu áður en honum er sagt upp. Það er því t.d. óheimilt að segja starfsmanni upp með 

uppsagnarfresti, skv. ákvæði í ráðningarsamningi ef raunveruleg ástæða uppsagnarinnar er 

tilgreind í 21. gr. 

Í UA 12. júlí 1996 (1147/1994) hafði A verið sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða 

uppsagnarfresti skv. ráðningarsamningi hennar. Í málinu kom fram að A hafði ítrekað 

óhlýðnast yfirmönnum sínum og ekki sinnt tilmælum um betrun. Umboðsmaður komst að því 

að ekki hefði verið heimilt að segja A upp skv. ráðningarsamningi heldur hefði þurft að fara 

eftir 44. gr. starfsmannalaganna. Það voru ekki skilyrði til að segja henni upp eins og gert var. 

Í áliti sínu segir umboðsmaður: „þegar ástæður þess að stjórnvald óskaði eftir að veita 

starfsmanni lausn frá störfum væru meintar misfellur í starfi, gæti stjórnvald ekki ákveðið að 

segja starfsmanninum upp með uppsagnarfresti, svo losna mætti við starfsmann á brotalítinn 

hátt og komast hjá lögboðinni málsmeðferð“. Því bar stjórnvaldinu að fara eftir lögboðinni 

leið starfsmannalaganna. 

Í máli Hrd. 2000, bls. 838 var A, lektor við Háskóla Íslands, sagt upp störfum á grundvelli 

ráðningarsamnings með þriggja mánaða uppsagnarfresti. Háskólinn bar fyrir sig að staða A 

hefði verið lögð niður en ekki var fallist á það þar sem annar einstaklingur var ráðinn til að 

gegna starfi hans. Í stað þess að skipa hæfnisnefnd til að komast að því hvort A væri hæfur til 

að gegna lektorsstarfi var starf hans auglýst og annar ráðinn þrátt fyrir að þá lægi fyrir 

niðurstaða um að hann teldist hæfur til að gegna lektorsstarfinu. Hæstiréttur taldi að háskólinn 

hefði átt að fara eftir fyrirmælum starfsmannalaganna ef ætlunin var að veita honum lausn frá 

starfi. Dómurinn komst einnig að þeirri niðurstöðu að meðalhófsregla 12. gr. 

stjórnsýslulaganna hefði verið brotin, þar sem vægari úrræði hefðu staðið nær en að segja 

honum upp starfi. 

Eins og áður segir skiptir miklu máli að þegar stjórnendur ríkisstofnana hyggjast segja upp 

fólki, að þeir taki fyrst afstöðu til þess á hvaða lagagrundvelli uppsögnin á að fara fram. 

Reglur starfsmannalaganna hafa að geyma skýrar málsmeðferðarreglur sem fylgja verður 

þegar segja á upp ríkisstarfsmanni og þess að auki gilda stjórnsýslulögin þeim við hlið.   

3.3 Beiting reglunnar þegar staða er lögð niður 

Samkvæmt 44. gr. starfsmannalaganna eru gerðar mismunandi kröfur til undirbúnings 

uppsagnar ríkisstarfsmanns eftir því hvaða ástæður liggja uppsögninni til grundvallar. Í 1. 
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mgr. 44. gr. starfsmannalaganna kemur fram að skylt sé að veita starfsmanni áminningu skv. 

21. gr. og gefa honum færi á að bæta ráð sitt áður en honum er sagt upp störfum ef uppsögn á 

rætur að rekja til ástæðna sem þar eru raktar.
27

 Að öðrum kosti er ekki skylt að veita 

starfsmanni áminningu eða gefa honum tækifæri til að tjá sig um ástæður uppsagnarinnar, þar 

á meðal ef uppsögn stafar af því að verið sé að fækka starfsmönnum vegna hagræðingar í 

rekstri eða leggja niður stöðu af öðrum óhjákvæmilegum ástæðum.  

Í ákvæði 44. gr. er stjórnvöldum veitt ákveðið svigrúm, þ.e. ef segja þarf upp 

starfsmönnum vegna hagræðingar í rekstri eða annara ástæðna sem ekki koma fram í 21. gr. er 

það heimilt án þess að áminning sé veitt. Heimilt er að leggja niður stöðu, en viss skilyrði 

þurfa að vera fyrir hendi. Stjórnvaldið verður að sanna að ástæður fyrir uppsögn 

starfsmannsins megi rekja til hagræðingar í rekstri eða endurskipulagningar stofnunarinnar. 

Uppsögnin má ekki eiga rætur sínar að rekja til persónulegra eiginleika starfsmannsins, 

ástæðurnar verður að finna annars staðar. Ef segja á starfsmanni upp starfi vegna eiginleika 

hans, samstarfsörðugleika eða annarra ástæðna sem tilgreindar eru í 21. gr verður að fylgja 

reglunum í starfsmannalögunum, þ.e. 21. gr. og 44. gr. 

Athyglisverðum málum var beint til umboðsmanns Alþingis fyrir nokkrum árum þar sem 

nokkrum starfsmönnum Fasteignamats ríkisins var sagt upp störfum vegna 

skipulagsbreytinga. 

Í UA 14.nóvember 2006 (4306/2005) var A sagt upp störfum hjá Fasteignamati ríkisins.  

Ástæðan sem A var gefin í uppsagnarbréfinu var hagræðing í rekstri stofnunarinnar. Í bréfi frá 

Fasteignamati ríkisins til umboðsmanns voru gefnar skýringar á niðurlagningu starfs A. 

Meðal annars bar fasteignamatið fyrir sig hagræðingarkröfu fjárlaga fyrir komandi ár. Að mati 

umboðsmanns áttu þessar skýringar sér ekki stoð í þeim gögnum sem fylgdu skýringum 

stofnunarinnar. Ekki þótti því sýnt fram á að skýringar þær sem fasteignamatið gaf gætu verið 

fullnægjandi grundvöllur þeirrar ákvörðunar að leggja starf A niður og taldi umboðsmaður því 

ekki hafa verið skilyrði til þess að byggja á niðurlagsákvæði 1. mgr. 44. gr. 

starfsmannalaganna. Eftir að A var sagt upp tóku aðrir starfsmenn stofnunarinnar við 

verkefnum hans og síðar var ráðinn nýr starfsmaður til að sinna hluta af þessum verkefnum. 

Taldi umboðsmaður það afar sérkennilegt í ljósi þess að Fasteignamat ríkisins hafði aldrei 

gefið til kynna að uppsögnin væri vegna persónulegra eiginleika A. Einnig tekur 

umboðsmaður fram að þegar ákvörðun er byggð á því að starf sé lagt niður getur það ekki 
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samrýmst ákvörðuninni að annar starfsmaður sé ráðinn í kjölfarið til að sinna sömu 

verkefnum og fráfarandi starfsmaður sinnti. 

Í áliti sínu tekur umboðsmaður fram að uppsögn starfsmanns sé verulega íþyngjandi 

ákvörðun og að forstöðumenn ríkisstofnana séu einnig bundnir af meðalhófsreglu 

stjórnsýsluréttar þegar þeir segja upp starfsmanni. Umboðsmaður taldi að í samræmi við 12. 

gr. stjórnsýslulaga ætti að gera þá kröfu að kanna verði hvort hægt sé að finna önnur verkefni 

handa viðkomandi starfsmanni innan stofnunarinnar áður en gengið er svo langt að segja 

honum upp störfum alfarið. Þar sem það var ekki gert taldi umboðsmaður 12. gr. 

stjórnsýslulaga einnig brotna. 

Athyglisvert er því að sjá í ofangreindu áliti að auk þess að ekki er fallist á að skilyrði hafi 

verið til að leggja niður starf A tekur umboðsmaður fram að samkvæmt meðalhófsreglu 

stjórnsýslulaga beri stjórnvaldi skylda til að kanna hvort finna megi önnur verkefni fyrir 

starfsmanninn og í þessu tilfelli virðist sem svo hafi verið. Má því segja að í þessu dæmi 

gangi meðalhófsregla stjórnsýslulaganna lengra í að verja rétt starfsmannsins en 

starfsmannalögin gera. 

Í fleiri álitum umboðsmanns hefur hann vikið að hlutverki stjórnsýslulaganna við hinar 

ýmsu aðstæður sem upp koma við starfslok ríkisstarfsmanna. Gott dæmi um mál þar sem 

nokkur álitamál voru uppi varðandi meðalhófsregluna er UA 14.nóvember 2005 (4212/2004). 

Í málinu var A sagt upp störfum hjá Fasteignamati ríkisins vegna hagræðingar í rekstri. 

Umboðsmaður taldi stofnunina hafa sýnt fram á að hagræðingin hefði verið málefnalegur 

grundvöllur fyrir uppsögn A. Aftur á móti taldi hann að ekki hefði verið sýnt nægjanlega fram 

á hvort hægt hefði verið að komast hjá því að segja A upp með því að finna önnur verkefni 

handa henni innan stofnunarinnar. Þar sem það var ekki gert taldi umboðsmaður að brotið 

hefði verið í bága við meðalhófsregluna. Hann komst svo að orði um það: 

Ég legg á það áherslu að meðalhófsregla stjórnsýslulaga er sjálfstæð regla sem stjórnvöld þurfa 

að gæta að þegar fyrirhugað er að taka íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun. Það eitt að skilyrði hafi 

skapast til að leggja niður starf þar sem kostur er á að hagræða verkefnum leysir stjórnvaldið 

ekki undan því að taka með raunhæfum hætti afstöðu til þess hvort því hagræðingarmarkmiði 

verði náð með öðru og vægara móti gagnvart starfsmanninum. Miðað við fyrirliggjandi 

upplýsingar og í ljósi þeirrar ástæðu sem gefin er fyrir því að ákveðið var að leggja starf A niður 

tel ég mig ekki geta fullyrt að nægjanlega hafi verið sýnt fram á að gætt hafi verið að því hvort 

finna mætti A önnur störf innan stofnunarinnar samhliða niðurlagningu starfs hennar í samræmi 

við meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaga. 

Umboðsmaður tekur fram að ef skortur er á starfsmönnum hjá stofnuninni á sama tíma og 

öðrum starfsmanni er sagt upp leiðir af 12. gr. stjórnsýslulaga að skoða þurfi hvort 

viðkomandi starfsmaður geti nýst í þau störf sem laus eru.  
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Í þessu máli var einnig uppi sú sérkennilega staða varðandi framkvæmd uppsagnarinnar 

að A var vísað burt af vinnustaðnum um leið og henni var afhent tilkynning um uppsögn. 

Henni var til að mynda ekki gefið tækifæri til að kveðja samstarfsmenn. Taldi umboðsmaður 

þetta brjóta gegn þeim þætti meðalhófsreglunnar sem kveður á um að hóf skuli vera í því 

úrræði sem valið hefur verið. 

Annað mál umboðsmanns varðandi niðurlagningu stöðu og beitingu meðalhófsreglunnar 

er UA 6 júlí 2004 (3769/2003). Í því máli var starf A sem hjúkrunarforstjóra lagt niður vegna 

sameiningar sjúkrahúss og heilsugæslu. Umboðsmaður taldi þá ákvörðun að leggja starf 

hennar niður ekki ámælisverða. Aftur á móti fann hann að því að ekki hefði verið skoðað og 

engin afstaða tekin til þess hvort önnur úrræði kæmu til skoðunar en að segja henni upp starfi. 

Hann bendir á að í skýringum heilbrigðisstofnunarinnar hafi komið fram að stofna ætti til 

tveggja starfa sambærilegra við það starf sem A gegndi samhliða því sem staða hennar sem 

hjúkrunarforstjóri væri lögð niður. Ekki var tekin afstaða til þess hvort A kæmi til greina til 

annars hvors ofangreinds starfs. Með vísan til þessa taldi umboðsmaður ekki nægilega gætt að 

meðalhófsreglu 12. gr stjórnsýslulaga. Því er eins og áður segir ekki nóg að fylgja reglum 

starfsmannalaganna heldur gera stjórnsýslulögin meiri kröfur til stjórnvaldsins um að gæta 

hagsmuna starfsmannsins og í raun bætir 12. gr. laganna við þeirri kröfu á hendur 

stjórnvöldum að þeir kanni hvort hægt sé að finna annað starf fyrir starfsmanninn innan 

stofnunarinnar. Umboðsmaður tekur fram og vísar máli sínu til stuðnings til Hrd. 2000, bls. 

383 um að 12. gr. stjórnsýslulaga leiði til þess að stjórnvöld verði að skoða hvort nauðsynlegt 

sé að segja starfsmanni upp í tilefni skipulagsbreytinga eða hvort hægt sé að breyta störfum 

hans og þar með beita vægara úrræði gagnvart starfsmanninum.
28

 

 

Þegar staða er lögð niður með heimild í niðurlagsákvæði 44. gr. starfsmannalaganna er 

ekki skylt að veita starfsmanni áminningu né gefa honum tækifæri til andmæla. Ljóst er að 

málsmeðferðin í slíkum tilfellum er fyrirferðarminni og einfaldari heldur en sú sem fylgja þarf 

ef þess er krafist að starfsmanni sé veitt áminning. Í ofangreindu áliti umboðsmanns frá 14. 

nóvember 2006 (4306/2005) var það niðurstaða umboðsmanns að ekki hefðu verið skilyrði til 

að segja starfsmanninum upp með vísan til niðurlagsákvæðis 44. gr. m.a. með þeim rökum að 

annar starfsmaður var ráðinn til að gegna hluta starfs þess sem var látinn fara. Í fyrrnefndu 

áliti umboðsmanns sem og hinum tveim er reifuð voru í kaflanum er athyglisvert, eins og áður 

greinir, að umboðsmaður leiðir af meðalhófsreglu 12. gr. stjórnsýslulaganna þá skyldu 
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stjórnvalds að reyna að finna annað starf innan stofnunarinnar handa viðkomandi starfsmanni 

áður en honum er sagt upp. Samkvæmt því er ekki nóg að gæta reglna starfsmannalaganna 

heldur gerir 12. gr. stjórnsýslulaganna meiri kröfur til stjórnvalds um að gæta að hagsmunum 

starfsmannsins með því að kanna hvort hægt sé að breyta störfum hans eða finna nýtt starf 

fyrir hann innan stofnunarinnar, eða með öðrum orðum, beita vægara úrræði.  

3.4 Meðalhófsreglan við gerð starfslokasamninga 

Sú aðferð við starfslok opinberra starfsmanna að gera starfslokasamning í stað þess að fara að 

starfsmannalögunum er vel þekkt. Þrátt fyrir það er umdeilanlegt hvort heimilt sé að gera slíka 

samninga. Páll Hreinsson telur það sérstakt athugunarefni hvenær heimilt sé að gera samninga 

í stað þess að taka stjórnvaldsákvörðun. Í þessu samhengi er spurningin einmitt sú hvort 

heimilt sé að gera starfslokasamninga í stað þess að segja fólki upp, þ.e. taka íþyngjandi 

stjórnvaldsákvörðun. Páll segir ennfremur „þótt ekki verði skilyrðislaust krafist lagaheimildar 

til slíkrar samningsgerðar eru því yfirleitt sett þröng mörk, þegar það er ekki heimilað 

sérstaklega í lögum.“
29

 

Umboðsmaður tók gerð starfslokasamninga til athugunar að eigin frumkvæði í UA 29. 

nóvember 2007 (4962/2007). Þar skoðaði hann heimildir forstöðumanna ríkisstofnana til að 

gera slíka samninga. Í áliti sínu skýrir umboðsmaður hugtakið starfslokasamningur með þeim 

hætti að átt sé við samning um að starfsmaður hætti störfum án þess að reglum 

starfsmannalaganna sé fylgt í því samhengi. Endurgjald samningsins sé oftast einhvers konar 

fjárgreiðsla. Í álitinu kemur fram að í starfsmannalögunum sé ekki fjallað um 

starfslokasamninga, að yfirmönnum ríkisstofnanna sé ekki veitt heimild til að gera slíka 

samninga og ekki séu þeir heldur nefndir í sérlögum. Þegar reynt hafi á gildi 

starfslokasamninga hafi niðurstöður dómstóla verið misvísandi hvað varðar heimild ríkissins 

til að greiða fjárhæðir samkvæmt slíkum samningum. Í svari fjármálaráðuneytisins við 

fyrirspurn umboðsmanns í tilefni af málinu kom fram að ráðuneytið „teldi ekki unnt án 

sérstakrar lagaheimildar að gera starfslokasamninga við ríkisstarfsmenn“. Þar sem þessi 

afstaða ráðuneytisins var mjög skýr taldi umboðsmaður ekki ástæðu til að fjalla frekar um 

starfslokasamninga. Í lok álitsins tekur umboðsmaður fram að ef hægt sé að koma 

ríkisstarfsmönnum frá starfi með gerð starfslokasamninga skerði það verulega réttindin sem 

starfsmannalögin kveða á um. Þrátt fyrir það hafi verið gerðir starfslokasamningar við 

ríkisstarfsmenn á síðastliðnum árum.  
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Í Hrd. 2002, bls. 115  var deilt um réttmæti starfslokasamnings sem gerður var við H. Í 

samningnum var samið um að H léti af starfi og fengi við starfslokin bætur sem jafngiltu 24 

mánaða launum en H hafði ekki fengið greitt. Niðurstaða dómsins var sú að lagaheimild hefði 

þurft fyrir slíkri greiðslu, þ.e. þurft hefði sérstaka heimild í fjáraukalögum eða fjárlögum. Þar 

sem slík heimild var ekki fyrir hendi dæmdi Hæstiréttur starfslokasamninginn óskuldbindandi 

fyrir íslenska ríkið og sýknaði það af kröfum H.  

Af þessu má draga þá ályktun að að óheimilt sé að gera starfslokasamninga við opinbera 

starfsmenn nema samkvæmt sérstakri lagaheimild. Á meðan ekki eru heimildir í lögum að 

gera starfslokasamninga liggur fyrir að ekki mun reyna á beitingu meðalhófsreglunnar við 

gerð þeirra. Aftur á móti ef slík lagaheimild væri til staðar eða væri sett, þ.e. heimild til að 

gera starfslokasamning við starfsmann yrði að sjálfsögðu að gæta að meðalhófsreglunni við 

samningu, gerð og framkvæmd slíkra samninga.   

4. Tengsl meðalhófsreglunnar við aðrar reglur stjórnsýsluréttar 

Eins og áður segir byggist meðalhófsreglan á ákveðnu viðhorfi til valdbeitingar og framkomu 

opinberra aðila við almenning. Aðrar reglur sem tengjast meðalhófsreglunni og byggja á því 

sama viðhorfi eru t.d. andmælareglan og sú regla er nefnd hefur verið reglan um málefnaleg 

sjónarmið. Ástæðan fyrir því að andmælareglan er nefnd hér er sú að í reglum 

starfsmannalaganna er kveðið á um að veita skuli starfsmanni tækifæri til andmæla ef til 

uppsagnar kemur, sbr. 21.gr. starfsmannalaga. 

Í málum varðandi starfslok opinberra starfsmanna hefur ennfremur reynt á regluna um 

málefnaleg sjónarmið og því er hér fjallað stuttlega um ofangreindar tvær reglur og hvernig 

þær reglur hafa komið fram við starfslok ríkisstarfsmanna.  

4.1 Andmælaréttur 

Þegar fjallað er um beitingu meðalhófsreglunnar við starfslok ríkisstarfsmanna er 

óhjákvæmilegt að fjalla stuttlega um þá hlið málsins sem snýr að rétti starfsmanna til að færa 

rök fyrir sínu máli og verja sína stöðu þ.e.a.s. andmælaréttinn. Í niðurlagi 21. gr. 

starfsmannalaganna er andmælarétturinn á þessu sviði lögfestur, þ.e. áður en veita skal 

starfsmanni áminningu skal veita honum kost á að tala máli sínu ef það er unnt. 

Meðalhófsreglan og andmælarétturinn eru því nátengd þegar kemur að starfslokum 

ríkisstarfsmanna. Má benda á það að ef andmælaréttur starfsmanns er virtur eru meiri líkur á 
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að stjórnvald taki upplýsta ákvörðun sem er í samræmi við stjórnsýslulögin, þ.á.m. 

meðalhófsregluna.  

 Í UA 28. desember 1993 (828/1993) kvartaði A yfir málsmeðferð við niðurlagningu stöðu 

hans. Ákveðið hafði verið að leggja niður eina af þremur stöðum við stofnunina. Við val á 

hvaða stöðu ætti að leggja niður var litið til framkomu A í starfi en hann var ekki talinn hafa 

staðið sig sem skyldi. Þar sem litið var til persónulegra eiginleika var það álit umboðsmanns 

að rétt hefði verið að veita starfsmanninum tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum að áður 

en ákvörðun um að leggja stöðuna niður væri tekin. Vísaði umboðsmaður til óskráðrar 

meginreglu um andmælarétt og taldi það annmarka á meðferð málsins að A hefði ekki verið 

gefið tækifæri til að tjá sig áður en ákvörðunin var tekin. Löggjöfin nú er í samræmi við þetta 

álit umboðsmanns en hér vísar umboðsmaður einmitt til óskráðrar reglu um andmælarétt og 

sést í því sú nána tenging sem andmælarétturinn og meðalhófsreglan hafa sem nú hefur verið 

lögfest í 21. gr. starfsmannalaganna. Brot á andmælarétti telst almennt verulegur annmarki 

sem leiðir til þess að ákvörðun telst ógildanleg.
30

 

4.2 Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls - reglan um málefnaleg 

sjónarmið 

Í stjórnsýslurétti síðustu ár hefur þeirri óskráðu reglu vaxið fiskur um hrygg að val stjórnvalda 

á leiðum til úrlausnar máls verði að byggja á málefnalegum sjónarmiðum. Inntaki reglunnar 

má lýsa svo að þegar upp kemur sú staða að stjórnvald fær mál til úrlausnar og hægt er að 

leggja málið í fleiri en einn farveg fer það oft eftir þeirri niðurstöðu sem stjórnvaldið stefnir 

að hvaða málsmeðferðareglum ber að fylgja við undirbúning og úrlausn málsins. Til dæmis ef 

ákveðið er að stefna að niðurstöðunni X getur verið að fylgja beri mjög einfaldri, 

lögákveðinni málsmeðferð en mjög flókinni, fyrirferðameiri málsmeðferð beri að fylgja ef 

ákveðið er að stefna að niðurstöðunni Y. Ef stjórnvald tekur þá ákvörðun að stefna að 

niðurstöðunni X í þeim tilgangi að komast hjá flóknari málsmeðferð hefur viðkomandi 

stjórnvald brotið regluna þar sem ákvörðun byggist á ómálefnalegum sjónarmiðum. Reglan 

um málefnaleg sjónarmið er málsmeðferðarregla og skiptir hún mestu máli þegar um efni 

matskenndra ákvarðana stjórnvalda er að ræða.
31

 

Reglan um málefnaleg sjónarmið er nátengd meðalhófsreglunni um að velja beri vægasta 

úrræðið og skiptir miklu máli þegar kemur að starfslokum ríkisstarfsmanna. Ef ástæðan fyrir 
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starfslokum starfsmanns er sú að hann hefur brotið starfsskyldur sínar hefur stjórnvaldið ekki 

val um hvaða farveg málið er lagt í.
32

 

Þess hefur gætt að stjórnvöld fara fram hjá reglum starfsmannalaganna til að „stytta sér 

leið“ um regluverkið í kringum uppsagnir starfsmanna. Hefur það komið upp að stjórnvöld 

velji að leggja niður stöðu starfsmanns og þar með losna við hann frá stofnuninni í stað þess 

að segja honum upp og fylgja málsmeðferðarreglunum sem því fylgir. Þannig reynir 

stjórnvald að komast hjá kostnaði og fyrirhöfn með því að velja fyrirferðarminni aðferðir sem 

þeim stendur, samkvæmt túlkun umboðsmanns, í raun ekki til boða.  

 

Í Hrd. 2005, bls. 4049, Jafnréttisstýrudómi reyndi á þetta. Í dóminum segir m.a. :  

Í ljósi eindreginna yfirlýsinga ráðherra á fundinum mátti áfrýjandi gera ráð fyrir því að henni 

væri ekki sætt í embættinu áfram í andstöðu við skýran vilja hans. Verður því að líta svo á að 

með þessu hafi hann stytt sér leið að settu marki með því að knýja áfrýjanda í reynd til að fallast 

á að láta af starfinu. Val ráðherra á leið til að leysa málið var ósamrýmanlegt þeirri meginreglu 

stjórnsýsluréttar að óheimilt sé að undirbúningur og úrlausn máls miði að því að komast hjá að 

fylgja lögboðinni málsmeðferð sem ætlað er að tryggja réttaröryggi aðila. 

Í ofangreindu máli braut ráðherra regluna um málefnaleg sjónarmið þegar hann lagði að 

jafnréttisstýrunni að segja starfi sínu upp. Þegar stjórnvöld misbeita valdi sínu við val á 

leiðum til úrlausnar máls brjóta þau gegn ofangreindu óskráðu meginreglunni um málefnaleg 

sjónarmið. Eins og áður er rakið taldi Hæstiréttur óskráða meðalhófsreglu einnig brotna í 

þessu máli. Því má telja að meðalhófsreglan og reglan um málefnaleg sjónarmið séu 

nátengdar þegar kemur að málum er varða starfslok ríkisstarfsmanna og geta þær skarast við 

vissar aðstæður. Nefna má dæmi um að ef stjórvald hefur val um á hvaða lagagrundvelli segja 

beri starfsmanni upp, þ.e. val um leið A eða leið B,  þá segir meðalhófsreglan okkur að velja 

beri vægara úrræðið af þessum tveimur. En reglan um málefnaleg sjónarmið segir okkur að 

valið á milli þessara úrræða verður að ráðast af málefnalegum sjónarmiðum. Það getur því 

gerst að ekki sé mögulegt að fylgja báðum reglum þótt það hljóti að vera sjaldgæft. Algengara 

hlýtur að vera að reglurnar skarist á þann veg að báðar reglur séu brotnar í sama máli, eins og 

staðan var í Hrd. 2005, bls. 4049, Jafnréttisstýrudómi. 

5. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um meðalhófsregluna og beitingu hennar við starfslok 

ríkisstarfsmanna. Fjallað er almennt um meðalhófsregluna sem og uppruna hennar og þróun. 
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Reglan barst hingað frá Danmörku eins og svo margar aðrar réttarreglur hér á landi en hún á 

sér langa sögu í Þýskaland og vitað er til þess að hugmyndin um meðalhóf við beitingu 

opinbers valds hafi verið komin fram þegar á 13. öld í Englandi. Gerður er greinarmunur á 

almennri óskráðri meðalhófsreglu og meðalhófsreglu stjórnsýslulaga. Í umfjöllun um 

meðalhófsreglu stjórnsýslulaga er gerð grein fyrir þrem þáttum reglunnar. Gerðar eru þær 

kröfur að ákvörðun verður að vera til þess fallin að ná því markmiði sem að er stefnt, velja 

skal það úrræði sem vægast er þegar fleiri en eitt úrræði koma til greina og síðast en ekki síst 

að hófs skuli vera gætt í beitingu þess úrræðis sem valið er. Sé brotið gegn meðalhófsreglunni 

er mögulegt að ákvörðun verði talin ógildanleg eða að það geti leitt til bótaskyldu.  

Að lokinni almennri umfjöllun um meðalhófsreglunni er farið yfir helstu reglur varðandi 

starfslok ríkisstarfsmanna í lögum nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Í 

þeim lögum er gerður skýr greinarmunur á embættismönnum og almennum 

ríkisstarfsmönnum. Sú skipting hefur það í för með sér að mismunandi málsmeðferð gildir um 

starfslok embættismanna og almennra ríkisstarfsmanna en þrátt fyrir það eru reglurnar um 

starfslok þeirra sambærilegar að því leyti að veita verður báðum hópum áminningu áður en til 

uppsagnar kemur.  

Helsta athugunarefni ritgerðarinnar var að kanna hvernig meðalhófsreglunni er beitt 

við starfslok opinberra starfsmanna. Skoðuð voru álit umboðsmanns og dómar Hæstaréttar 

sem snérust um brot gegn meðalhófsreglunni. Við skoðun þeirra kom í ljós að reglan er 

nokkuð oft brotin og með ýmsum hætti. Brotið er gegn stjórnsýslulögum, starfsmannalögum 

og hinni almennu óskráðu meðalhófsreglu við starfslok opinberra starfsmanna. Sérstaka 

athygli vekja dæmi þar sem stjórnsýslulögum og starfsmannalögunum hefur verið fylgt og rétt 

með þau farið en þrátt fyrir það hefur verið brotið gegn hinni almennu óskráðu 

meðalhófsreglu við úrlausn mála. Jafnréttisstýrdómurinn er dæmi um slíkt. Ekki er því nóg að 

fara eftir starfsmannalögunum heldur verður að muna að 12. gr. stjórnsýslulaga og almenna 

óskráða meðalhófsreglan eru sjálfstæðar reglur með sérstakt gildissvið sem einnig þarf að 

gæta að.  

Það er því ljóst að þó meðalhófsreglan hafi verið fest í lög með skýrum hætti hvað 

varðar réttindi opinberra starfsmanna er nauðsynlegt við hverskyns beitingu opinbers valds að 

hafa í huga það grundvallarviðhorf að eðlilegt hlutfall sé milli aðgerða sem gripið er til og 

þess markmiðs sem stefnt er að.  
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