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 1. Inngangur 
Á undanförnum árum hefur færst í aukana að þjónusta, sem ríkinu er með lögum falið að 

veita borgurum sínum, sé færð í einkaréttarlegt umhverfi. Getur það verið með þeim hætti 

að ákveðnar stofnanir eru seldar til einkaaðila í heild sinni eða þá að rekstrarformi þeirra 

er breytt þannig að um starfsemi þeirra gildi réttarreglur einkageirans þrátt fyrir að 

reksturinn sé enn á hendi hins opinbera sem eigandi stofnana. Eitt algengasta form 

einkarekstar er þó að ríkið geri tímabundna samninga um ákveðin verkefni og þjónustu 

án þess að þjónustan sé varanlega tekin úr höndum ríkisins. Þegar slík yfirfærsla verður 

vakna margar spurningar um réttarstöðu borgaranna gagnvart þeim aðilum sem 

þjónustuna veita.  

Í ljósi yfirburðastöðu ríkisins gagnvart borgurunum hafa verið settar ákveðnar reglur 

sem skulu gilda um málsmeðferð í samskiptum þeirra til þess að tryggja réttaröryggi 

hinna síðarnefndu. Auk þess gilda á því sviði margar óskráðar reglur og er þeim m.a. 

ætlað að tryggja að jafnræðis og sanngirni sé gætt þegar ríkið tekur ákvörðun um réttindi 

og skyldur borgaranna og útdeilir takmörkuðum gæðum ríkisins. Gilda þessar reglur því 

þegar teknar eru ákvarðanir um hverjir skuli njóta þeirrar þjónustu sem ríkið veitir.  

Í íslenskum stjórnsýslurétti er viðurkennd svonefnd lögmætisregla en í sinni 

einföldustu mynd felur hún í sér að stjórnvöldum er aðeins heimilt að aðhafast það sem 

þeim er sérstaklega heimilað í lögum en einstaklingar og einkaaðilar mega aðhafast allt 

það sem þeim er ekki bannað með lögum. Því verða einkaaðilar almennt ekki bundnir við 

reglur stjórnsýsluréttarins þrátt fyrir að taka yfir ákveðin verkefni ríksins nema slík 

skylda sé lögð á þá með lögum. Verður vikið nánar að lögmætisreglunni síðar í þessari 

ritgerð. 

Spurningin sem vaknar því, þegar einkaaðilum er falið að veita þá þjónustu sem 

ríkinu ber að veita samkvæmt lögum, er hvort að rök séu fyrir því að ákveðnar reglur 

stjórnsýsluréttar færist yfir á einkaaðila sem taka að sér að veita þjónustu á grundvelli 

samnings við ríkið í þeim tilfellum þegar einkaaðilarnir taka ákvörðun sem varðar réttindi 

borgaranna til þeirrar þjónustu. Í þessari ritgerð verður reynt að varpa ljósi á það efni og 

þá sérstaklega tekin fyrir sú þjónusta sem 76. gr. stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands, nr. 

30/1944, mælir fyrir um að öllum skuli tryggð.  
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Í fyrsta lagi verður litið á gildissvið þeirra laga og reglna sem gilda á sviði 

stjórnsýsluréttar, það er, stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, upplýsingalaga, nr. 50/1996, laga 

um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, auk þess sem fjallað verður um nokkrar af þeim 

óskráðu meginreglum sem á sviðinu gilda. Í þeim kafla verður einnig fjallað um það hvað 

teljist vera stjórnvaldsákvörðun en sú afmörkun skiptir miklu varðandi gildissvið 

stjórnsýslulaga. Því næst verður litið sérstaklega á eina hinna óskráðu meginreglna, 

lögmætisregluna, og skoðað hvaða reglur gilda um framsal valds innan stjórnsýslunnar og 

utan hennar, s.s. til einkaaðila.  

Í þriðja lagi verður fjallað um þá samninga sem ríkið gerir við stofnanir eða 

einkaaðila um framkvæmd ákveðinna verkefna eða veitingu þjónustu og hvaða reglur 

gilda um þá. Í fjórða lagi verður litið sérstaklega á 76. gr. stjórnarskrárinnar og hvaða 

réttindi hún tryggir borgurum og hvaða skyldur hún leggur á ríkisvaldið til þess að 

tryggja þau réttindi.  

Að lokum verður reynt að svara þeirri spurningu hvort að sú staða að borgurum sé 

með 76. gr. stjórnarskrárinnar tryggð ákveðin réttindi, leiði til þess að ríkinu beri skylda 

til þess að sjá til þess að farið sé að ákveðnum reglum t.d varðandi málsmeðferð þegar 

tekin er ákvörðun um þau réttindi sem felast í greininni. Ennfremur verður skoðað að 

hvaða marki þessar skyldur færast til einkaaðila sem falið er með samningi að veita 

þjónustu sem fellur undir greinina. Í ritgerð þessari gefst ekki færi á að gera fullnægjandi 

skil á öllum þeim réttindum sem 76. gr. stjórnarskrárinnar tryggir mönnum í þessu 

sambandi, en verður látið nægja að taka tvö svið fyrir sérstaklega. Það er annars vegar 

stofnanaþjónusta fyrir aldraða, og verður þar skoðuð bæði þjónusta á hjúkrunarheimilum 

og dvalarheimilum fyrir aldraða. Hins vegar verður menntakerfið skoðað og borin saman 

staðan á þremur skólastigum, það er, grunnskólar, framhaldsskólar og háskólar, en margt 

er ólíkt með hverju stigi fyrir sig. Einnig verður reynt að varpa ljósi á hvaða leiðir 

notendum þjónustunnar eru færar telji þeir að brotið hafi verið á rétti þeirra.  

Að lokum vill ég koma fram kærum þökkum til leiðbeinanda míns, Trausta Fannars 

Valssonar, fyrir aðstoð og gagnlegar leiðbeiningar. Einnig vil ég þakka starfsfólki 

menntamálaráðuneytisins og félags- og tryggingamálaráðuneytisins fyrir veittar 

upplýsingar og Hildi Knútsdóttur fyrir prófarkalestur.  
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2. Réttarreglur stjórnsýsluréttar 

2.1. Almennt 

Einn megin tilgangur reglna stjórnsýsluréttarins er m.a. sá að tryggja réttarstöðu 

borgaranna í samskiptum þeirra við ríkisvaldið, eða nánar tiltekið framkvæmdarvaldið. Í 

2. gr. stjskr. er fjallað um þrískiptingu ríkisvaldsins, en þar segir að Alþingi og forseti 

Íslands fari með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld með framkvæmdarvaldið og 

dómendur með dómsvaldið. 

Til þess að tryggja réttaröryggi borgaranna hafa verið sett stjórnsýslulög, nr. 37/1993 

(hér eftir nefnd stjórnsýslulög eða ssl.), sem fjalla um þær lágmarkskröfur sem gerðar eru 

til málsmeðferðar við ákvarðanatöku um réttindi og skyldur manna innan stjórnsýslunnar, 

upplýsingalög, nr. 50/1996 (hér eftir nefnd upplýsingalög eða uppl.) sem fjalla um 

upplýsingarétt almennings varðandi ákvarðanir og starfsemi stjórnvalda og lög um 

umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997 (hér eftir nefnd lög um umboðsmann Alþingis eða 

lög um UA). Hlutverk umboðsmanns er fyrst og fremst að taka til umfjöllunar kvartanir 

sem honum berast vegna málsmeðferðar og ákvarðana stjórnvalda. Þessir lagabálkar eiga 

það sameiginlegt að vera almennir, þ.e. þeir taka til allra stjórnvalda, en auk þeirra gilda 

hin ýmsu lög um afmörkuð svið stjórnsýslunnar og má í mörgum þeirra finna ítarlegri 

ákvæði um margt sem fjallað er um t.d. í ssl. og uppl.  

Reglur stjórnsýsluréttarins eru þó ekki aðeins bundnar við sett lög heldur gilda á 

sviðinu margar óskráðar reglur og stjórnsýsluvenjur. Sett lög á sviðinu eru að miklu leyti 

byggð á þessum óskráðu meginreglum, þá sérstaklega ssl.
1
, en hinar óskráðu meginreglur 

eru þó enn í fullu gildi þrátt fyrir að þær hafi verið lögfestar á ákveðnum sviðum. Má þar 

helst nefna að hinar óskrifuðu meginreglur kunna að hafa víðtækara gildissvið heldur en 

þær sem færðar hafa verið í lög, eins og gerð verður grein fyrir á eftir. Þá taka sumar 

þeirra ekki aðeins til stjórnsýslu heldur má segja að þær séu meðal þeirra 

grundvallarreglna sem löggjöf okkar byggir á. Sumar þeirra er að finna í stjórnarskránni 

og hafa þar af leiðandi einnig takmarkandi áhrif á löggjafarvaldið.
2
 Hafa þessar reglur 

mikil áhrif í stjórnsýslunni eins og gerð verður grein fyrir þegar litið verður nánar á þær í 

kafla 2.5.  

                                                 
1
 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3279. 

2
 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 471. 
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2.2. Gildissvið stjórnsýslulaga nr. 37/1993.  

2.2.1. Almennt um gildissvið stjórnsýslulaga.  

Um gildissvið ssl. er fjallað í 1. og 2. mgr. 1 gr. laganna en þær hljóða svo: 

 

1. gr. Gildissvið. 

Lög þessi taka til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. 

Lögin gilda þegar stjórnvöld, þar á meðal stjórnsýslunefndir, taka ákvarðanir um rétt eða 

skyldu manna. Þau gilda þó ekki um samningu reglugerða né annarra almennra 

stjórnvaldsfyrirmæla. 

 

Í 1. mgr. er tekið fram að lögin gildi aðeins um stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Í 2. 

mgr. er gildissviðið þrengt þannig að það tekur aðeins til þess hluta stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga sem lýtur að því að taka ákvarðanir um réttindi og skyldur manna.  

Í þessu samhengi er sér í lagi þrennt sem þarfnast nánari athugunar til þess að komast 

að niðurstöðu um það í hvaða tilfellum lögin gilda. Í fyrsta lagi þarf að afmarka hvað 

teljist vera stjórnsýsla ríkis og sveitarfélaga, í annan stað hvaða aðilar teljist vera 

stjórnvöld og í þriðja lagi þarf að skilgreina hvaða ákvarðanir séu stjórnvaldsákvarðanir. 

Nánar verður vikið að þessum álitamálum í næstu þremur köflum.  

 

2.2.2. Stjórnsýsla. 

Hugtakið stjórnsýsla hefur verið skilgreint á tvennan hátt. Annarsvegar er rætt um 

stjórnsýslu í efnismerkingu og hinsvegar í formmerkingu. Formmerking hugtaksins vísar 

til þeirra aðila sem hafa á hendi framkvæmdarvald samkvæmt þrígreiningu 2. gr. stjskr.
3
 

Með hugtakinu stjórnsýsla í efnismerkingu er átt við þau verkefni sem heyra undir 

framkvæmdarvaldið samkvæmt fyrrnefndri 2. gr. stjskr., en það hefur oft verið skilgreint 

neikvætt, þ.e. þau verkefni ríkisins sem ekki falla undir hinar greinar ríkisvaldsins, 

löggjafarvald og dómsvald og stofnanir sem heyra undir þær.
4
  

Við afmörkun á gildissviði laganna samkvæmt 1. mgr. 1. gr. ssl. virðist fremur hafa 

verið litið til efnismerkingar hugtaksins þar sem vísað er til stjórnsýslu ríkis og 

                                                 
3
 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaganna, bls. 109.  

4
 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin, bls. 43. 
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sveitarfélaga. Um það segir í athugasemdum við 1. gr. í greinargerð sem fylgdi frumvarpi 

því er síðar varð að ssl.: 

 

Gert er ráð fyrir að lögin taki til allrar stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Skiptir í 

því sambandi ekki máli hvort stjórnsýslan er í höndum sérstakra stofnana á vegum ríkis 

eða sveitarfélaga né heldur hvort að slíkar stofnanir lúta stjórn nefnda, ráða eða stjórna, 

kjörinna af Alþingi eða sveitarstjórnum.  

Sem fyrr segir er það hinsvegar skilyrði að um sé að ræða stjórnsýslu, þ.e. þá 

starfsemi sem heyrir undir framkvæmdarvaldið...[...] 

Við úrlausn á því atriði hvort einhver tiltekinn aðili falli undir gildissvið laganna 

ber að leggja til grundvallar hvort um sé að ræða eiginlega stjórnsýslu í þágu ríkis eða 

sveitarfélaga [...]. Þannig getur einkaaðili, sem fengið hefur opinbert vald, lotið 

ákvæðum laganna meðan fyrirtæki í eigu hins opinbera, er einungis stundar almennan 

atvinnurekstur, fellur utan gildissviðs þeirra.
5
 

 

Hér er einnig vísað til efnismerkingar hugtaksins. Þá ber líka að líta til þess að bæði í 

upplýsingalögum og lögum um umboðsmann Alþingis er tekið fram að þau gildi einnig 

um starfsemi einkaaðila að því leyti sem þeim hafi verið falið opinbert vald. Í 

greinargerðum með frumvörpum þeim sem urðu að uppl. og lögum um umboðsmann 

Alþingis er beinlínis gengið út frá þeim skilningi sem kemur fram í athugasemdum við 

frumvarp til stjórnsýslulaga að þau gildi í framangreindum tilvikum. Gert er ráð fyrir að 

gildissvið þeirra sé það sama að þessu leyti.
6
  

Því er ljóst að þegar taka á ákvörðun um hvort að stjórnsýslulögin gildi eða ekki sé 

ekki nægjanlegt að líta einungis til þess hver það er sem tekur ákvörðuninina, heldur þarf 

einnig að vissu marki að líta til þess hvers efnis hún er. Þó getur það hver það er sem 

tekur ákvörðun verið mikilvæg vísbending um það hvort hún fellur undir gildissvið 

stjórnsýslulaganna. Verður vikið að því hér á eftir.  

2.2.3. Ríki og sveitarfélög. 

Hér þarf einnig að taka til nánari afmörkunar hverjir teljist til ríkis og sveitarfélaga í 

skilningi 1. mgr. 1. gr. ssl. Í ljósi orðalags 2. gr. stjskr. að forseti og önnur stjórnvöld fari 

með framkvæmdarvaldið er ljóst að stjórnvöld eru handhafar framkvæmdarvaldsins. Í 

greinargerð með frumvarpi því sem varð að ssl. segir að; ,,[með] hugtakinu „stjórnvald“ 

                                                 
5
 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3283. 

6
 Alþt. 1995, A-deild, bls. 3014 og Alþt. 1996, A-deild, bls. 2328-2329. 
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[sé] átt við þau embætti, stofnanir og aðra þá aðila sem fara með framkvæmdarvald.”
7
 Þó 

þessi skilgreining sé góð og gild þá er ljóst að hún er ekki nægjanleg til þess að svara því 

hvaða aðilar teljist vera stjórnvöld í hverju tilfelli fyrir sig. Við nánari afmörkun á því 

hvaða aðilar teljist vera stjórnvöld hefur verið talið að ákveðin atriði gefi til kynna hvort 

aðili teljist stjórnvald eða ekki.  

Í fyrsta lagi er skoðað hvort aðilanum er komið á fót með lögum eða ekki. En líkur 

eru á því að aðila sem komið er á fót með lögum teljist vera stjórnvald nema annað komi 

skýrlega fram í lögunum. Sé aðilanum hinsvegar komið á fót á einkaréttarlegum 

grundvelli eru líkur til þess að hann sé ekki stjórnvald.
8
 Þrátt fyrir að í flestum tilfellum 

sé ekki vafi á hvaða aðilar séu stjórnvöld og hvaða aðilar séu einkaaðilar er aðgreiningin 

ekki alltaf augljós. Oft hefur aðilum sem stofnaðir hafa verið á einkaréttarlegum 

grundvelli verið falið opinbert vald með einhverjum hætti og hafa því á hendi stjórnsýslu 

í efnismerkingu. Til þess að koma til móts við slík tilvik hafa stjórnvöld verið skilgreind 

sem þeir aðilar sem ekki teljast til löggjafarvalds eða dómsvalds og verða í störfum sínum 

að fylgja allsherjarréttarlegum reglum.
9
 Eins og fram kemur hér að framan er gildissvið 

hinna allsherjarréttarlegu reglna, að því er varðar einkaaðila, takmörkað við þau verkefni 

þeirra sem fela í sér beitingu opinbers valds.  

Í öðru lagi ber að líta til þess hvort aðilinn er rekinn fyrir almannafé. Sé það tilfellið 

eru almennt líkur til þess að viðkomandi aðili sé stjórnvald, hvort sem um er að ræða að 

þjónustan sé rekin fyrir fé á fjárlögum, eyrnamerktum skatti, tekjustofnum sveitarfélaga 

eða þjónustugjöld.
10

 Ef þessi tvö skilyrði eru fyrir hendi, að aðila sé komið á fót með 

lögum og að hún sé rekin fyrir almannafé, þá er í flestum tilfellum nokkuð víst að um 

stjórnvald sé að ræða.  

Það sem helst snýr að því álitamáli sem um ræðir í þessari ritgerð er hinsvegar það 

hvernig staðan er þegar um er að ræða einkaaðila, sem ekki er komið á fót með lögum, en 

gert er ráð fyrir í lögum, er til staðar og er að fullu eða mestu rekinn fyrir skattfé. Verður 

vikið betur að því síðar í kafla 6.  

 

                                                 
7
 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3282. 

8
 Páll Hreinsson:  Hæfisreglur stjórnsýslulaganna, bls. 117. 

9
 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaganna, bls. 113.  

10
 Sjá hér t.d. UA 13. febrúar 1997 (1807/1996), um stöðu úthlutunarnefnda atvinnuleysisbóta.  
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2.2.4. Hugtakið stjórnvaldsákvörðun.  

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. ssl. gilda lögin ennfremur bara þegar stjórnvöld og 

stjórnsýslunefndir taka ákvarðanir um réttindi og skyldur manna. Er hér um að ræða 

ákvæði sem þrengir gildissvið laganna frá því sem áður segir um stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga með því að afmarka þau við þau tilvik þegar teknar eru svokallaðar 

stjórnvaldsákvarðanir. Gilda þau því ekki um samningu stjórnvaldsfyrirmæla þrátt fyrir 

að þau geti varðað réttindi og skyldur ótiltekins fjölda manna. Að sama skapi gilda þau 

ekki um þjónustustarfsemi hins opinbera
11

, a.m.k. að því er varðar framkvæmd 

þjónustunnar sem slíkrar. Þrátt fyrir að þjónustustarfsemi hins opinbera sé almennt 

undanþegin gildissviði laganna þá er ljóst að margar ákvarðanir sem tengjast 

þjónustustarfseminni falla ótvírætt undir lögin. Í greinargerð með frumvarpinu sem varð 

að ssl. er minnst á þetta og segir að skuli þá litið til þess hvort að um sé að ræða ákvörðun 

sem lýtur fyrst og fremst að framkvæmd þjónustunnar, t.d. hvernig læknisaðgerð skuli 

framkvæmd, og að slíkar ákvarðanir falli almennt utan gildssviðs laganna eða hvort um 

sé að ræða ákvarðanir sem varði réttindi manna og skyldur.
12

 Síðan segir: „Þannig verður 

að líta til þess hvers eðlis ákvörðunin er, en ekki eingöngu til þess hver tekur hana og 

hvers efnis hún er.“
13

 Þar ber helst að nefna ákvarðanir um það hvort einstaklingur skuli 

njóta ákveðinnar þjónustu, en slík ákvörðun varðar réttindi hans og skyldur og teldist því 

vera stjórnvaldsákvörðun. Samkvæmt greinargerð taka lögin ekki til ákvarðana 

einkaréttarlegs eðlis, s.s. til kaupa á vöru og þjónustu.
14

  

Til þess að gera hugtakinu nánari skil er rétt að skoða næst hvernig það hefur verið 

skilgreint og hvaða sjónarmið liggja til grundvallar þegar komist er að niðurstöðu um 

hvort stjórnvaldsákvörðun sé að ræða eða ekki. Sá sem einna mest hefur fjallað um þetta 

efni er dr. Páll Hreinsson og er umfjöllunin sem hér á eftir kemur að mestu leyti byggð á 

hans skrifum. Hann hefur skilgreint hugtakið stjórnvaldsákvörðun þannig: 

 

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun sem tekin er í skjóli stjórnsýsluvalds og er beint 

milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og með henni er kveðið á bindandi hátt 

um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og fyrirliggjandi máli.
15

 

                                                 
11

 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3283. 
12

 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3283. 
13

 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3283. 
14

 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3283. 
15

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaganna, bls. 169.  
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Þessi skilgreining áskilur að nokkrir þættir þurfa að vera fyrir hendi svo að um 

stjórnvaldsákvörðun sé að ræða. Í fyrsta lagi þarf ákvörðunin að vera tekin í skjóli 

stjórnsýsluvalds. Felur ákvörðunin því í sér beitingu opinbers valds af hálfu 

framkvæmdarvaldsins. Skýrasta dæmið um slíkt eru einhliða ákvarðanir sem fela í sér 

boð eða bönn, en slíkar ákvarðanir verða aðeins teknar á grundvelli skýrra heimilda frá 

Alþingi. Falla því ákvarðanir sem teknar eru á einkaréttarlegum grundvelli, t.d. um kaup 

á vöru og þjónustu, þar sem stjórnvaldið kemur fram eins og hver annar einstaklingur eða 

lögaðili, utan þessarar skilgreiningar.
16

 Útilokar þetta því einnig tvíhliða samninga sem 

ríkið gerir við einstaklinga eða aðra einkaaðila. Þó verður hér að setja þann fyrirvara að í 

þeim tilvikum þegar stjórnvald á val um að semja eða taka stjórnvaldsákvörðun hefur 

verið talið að reglur stjórnsýsluréttarin 3. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 geti gilt um 

slíka samninga líkt og um stjórnvaldsákvörðun væri að ræða.
17

  

Í öðru lagi áskilur ofangreind skilgreining að um sé að ræða ákvörðun sem hefur 

bindandi réttaráhrif um úrlausn máls. Er slík úrlausn bindandi bæði fyrir þann sem henni 

er beint að og fyrir það stjórnvald sem hana tók. Því getur stjórnvald ekki breytt ákvörðun 

sem hefur verið birt aðila að eigin geðþótta. Að sama skapi er ákvörðun bindandi fyrir 

þann sem henni er beint að og hægt er að knýja hann til þess að hlíta henni með valdi ef 

svo ber undir.
18

  

Í þriðja lagi er hér að ræða ákvörðun sem beint er út á við að aðila tiltekins máls. Er 

því ekki um að ræða ákvarðanir um innri málefni stjórnsýslunnar, s.s. um skipulag 

stofnunar og starfshætti hennar. Þrátt fyrir að slíkar ákvarðanir geti haft áhrif á borgarana 

með óbeinum hætti eru þær ekki stjórnvaldsákvarðanir.
19

 

                                                 
16

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 139-140. 
17

 Sjá hér t.d. UA 7. apríl 2008 (4917/2007). Upphaf málsins var að landbúnaðarráðuneytið gerði samninga 

við bændur um niðurskurð á búfé vegna riðuveiki og bætur vegna hans en í lögum var gert ráð fyrir að slíkt 

væri gert á grundvelli formlegrar ákvörðunar ráðherra. Í umfjöllun sinni tekur umboðsmaður fram að 

samningar sem stjórnvöld gera við einkaaðila falli almennt ekki undir ssl. en að önnur staða geti verið uppi 

þegar ljóst er að stjórnvald getur ráðið málinu til lykta með stjórnvaldsákvörðun takist ekki samningar. 

Vildi hann hér greina á milli niðurskurðar fjárins annars vegar og bótagreiðslna hins vegar og taldi ekki 

útilokað að heimilt hafi verið að semja um niðurskurð fjárins en að ákvörðun um fjárhæð bóta yrði að vera 

tekin með stjórnvaldsákvörðun enda var hér um að ræða inngrip í atvinnustarfsemi aðila.   
18

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 145. 
19

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 149. 
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Í fjórða lagi er það skilyrði að í ákvörðun sé kveðið á um réttindi og skyldur aðila í 

ákveðnu og fyrirliggjandi máli. Hefur þetta verið orðað á þann hátt að ákvörðun sé ætlað 

að varða réttarstöðu aðila og hafa ákveðin réttaráhrif. Er þetta mikilvægur þáttur til 

aðgreiningar frá öðrum gerðum stjórnvalda, t.d. þjónustustarfsemi. Þrátt fyrir að 

þjónustustarfsemi falli almennt utan gildissviðs ssl. geta, eins og fyrr var rakið, 

ákvarðanir um veitingu þjónustunnar fallið innan gildissviðs þeirra, enda eiga menn rétt 

til ýmiss konar þjónustu samkvæmt lögum og stjórnarskrá.
20

  

Í fimmta lagi þarf ákvörðun að fela í sér bindandi ákvörðun í tilteknu máli. Þannig 

þurfa ákveðin réttaráhrif að vera bundin úrlausn, þannig að aðili, sem henni er beint að, sé 

bundinn af ákvörðun með þeim hætti að hægt væri að fylgja henni eftir með valdi ef svo 

bæri undir.
21

 Ákvörðun þarf einnig að binda enda á mál til þess að hún teljist 

stjórnvaldsákvörðun. Þarf hún þannig að fela í sér efnisákvörðun í fyrirliggjandi máli, en 

svokallaðar formákvarðanir, sem varða t.d. málsmeðferð stjórnsýslumáls, falla utan þess 

sem kallað er stjórnvaldsákvörðun.
22

 Skilur þetta ennfremur stjórnvaldsákvarðanir frá 

stjórnvaldsfyrirmælum þar sem þau varða ótiltekinn fjölda aðila þrátt fyrir að 

stjórnvaldsfyrirmæli geti varðað hagsmuni þeirra með beinum hætti.
23

 

 

2.3. Gildissvið upplýsingalaga nr. 50/1996.  

Með upplýsingalögum, nr. 50/1996, (uppl) voru í fyrsta sinn settar heildstæðar reglur um 

aðgang borgaranna að upplýsingum og gögnum í vörslu stjórnsýslunnar. Var markmið 

þeirra að tryggja lýðræðislega stjórnarhætti og auka aðhald með starfsemi 

stjórnsýslunnar.
24

 Lögin fjalla um aðgang almennings að gögnum í vörslu 

stjórnsýslunnar, en um upplýsingarétt aðila einstaks stjórnsýslumáls er fjallað í 15.-17. gr. 

ssl.  

Í 1. og 2. gr. uppl. er fjallað um gildissvið þeirra. Í 1. mgr. 1. gr., líkt og í ssl., segir að 

þau taki til stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Hér er því um að ræða sambærilega 

afmörkun gildissviðs laganna og fram kemur í ssl. Þó er gildissviðið víðtækara að því 

                                                 
20

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 163-164. 
21

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 145.  
22

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 152. 
23

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaga, bls. 157-158. 
24

 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, kennslurit, bls. 18.  
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leytinu til að ekki er gerður greinarmunur á því um hvers konar stjórnsýslu er að ræða líkt 

og í ssl., sem eins og fram kom hér áður, gilda aðeins í þeim tilfellum þegar stjórnvald 

tekur stjórnvaldsákvarðanir.
25

 Verður því að telja að þau taki til stjórnsýslu í 

efnismerkingu, eins og hún var skilgreind hér að framan í umfjöllun um gildissvið ssl. 

Kom þetta meðal annars fram í úrskurði úrskurðarnefndar um upplýsingamál 27. 

september 2006 (A-233/2006), en nefndin starfar á grundvelli V. kafla uppl. Var í því 

máli kærð synjun Reykjavíkurborgar og Ríkiskaupa um aðgang að samningi sem 

Austurhöfn TR ehf. gerði við aðila um byggingu tónlistar- og ráðstefnuhúss við 

Reykjavíkurhöfn. Í úrskurðinum segir:  

 

Ákvæði upplýsingalaga gera ekki greinarmun á því hvers eðlis sú starfsemi er sem 

stjórnvöld hafa með höndum. Af þeim og lögskýringargögnum leiðir að lögin taka ekki 

einvörðungu til þess þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um rétt og skyldu manna heldur og til 

hvers konar þjónustustarfsemi, samningsgerðar og annarrar starfsemi hins opinbera. 

 

Var það niðurstaða nefndarinnar að samningurinn félli því undir upplýsingalög og var 

veittur aðgangur að honum, að undanteknum ákveðnum köflum hans. Var þessi 

niðurstaða nefndarinnar staðfest í Hrd. 23. apríl 2008 (366/2007).  

Í 2. mgr. kemur hins vegar fram útvíkkun á gildissviði laganna, en þar segir að lögin 

geti tekið til einkaaðila að því leyti sem þeim hefur verið falið opinbert vald til þess að 

taka ákvarðanir um réttindi og skyldur manna. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð 

að uppl. segir: „Hér er fylgt sömu reglu og í 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga og lögin látin 

ná til þess þegar einkaaðilum hefur verið fengið stjórnsýsluhlutverk sem að öðru jöfnu er 

í höndum hins opinbera.“
26

 Hér virðist gengið út frá því að stjórnsýslulög taki til 

einkaaðila sem falið hefur verið að taka stjórnsvaldsákvarðanir. Um aðra starfsemi 

einkaaðila, þó að þeir séu að öllu eða miklu leyti í eigu ríkisins, gilda lögin ekki, og 

ennfremur ekki um starfsemi Alþingis og stofnana á vegum þess né heldur dómstólana. 

Sem dæmi má nefna úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál 21. desember 2007 (A 

273/2007) þar sem reyndi á aðgang að gögnum sem vörðuðu verðmat á dótturfyrirtæki í 

eigu Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveita Reykjavíkur er rekin samkvæmt lögum nr. 

139/2001, um stofnun sameignarfyrirtækis um Orkuveitu Reykjavíkur. Niðurstaða 

                                                 
25

 Alþt. 1995, A-deild, bls. 3013.  
26

 Alþt. 1995, A-deild, bls. 3014. 



 13 

nefndarinnar var sú að þrátt fyrir að ekki sé beinlínis tekið af skarið um það að fyrirtækið 

sé rekið í tilteknu einkaréttarlegu rekstarformi sé staða þess sambærileg 

sameignarfélögum og falli því utan gildissviðs uppl. nema að því er varðar að þeim hafi 

verið falið stjórnsýsluhlutverk samkvæmt lögum, sbr. 2. mgr. 1. gr. uppl. Var niðurstaða 

nefndarinnar að upplýsingar þær sem beðið var um í umræddu máli tengdust ekki því 

stjórnsýsluhlutverki sem Orkuveitunni væri falið og var því málinu vísað frá. Svipaða 

niðurstöðu er að finna í úrskurði úrskurðarnefndar um upplýsingamál 19. desember 2008 

(A-290/2008) sem varðaði Nýja Landsbankann en þar komst nefndin að þeirri niðurstöðu 

að hér væri um hlutafélag í eigu ríkisins að ræða sem ekki væri falið stjórnsýsluhlutverk 

eins og gert var ráð fyrir í 2. mgr. 1. gr. uppl. og félli það því utan gildissviðs uppl. 

Þó getur verið að einkaaðilar í eigu ríkisins falli undir ákvæði um aukinn 

upplýsingarétt, s.s. ákvæði laga um upplýsingarétt um umhverfismál, nr. 23/2006. Dæmi 

um slíkt er t.d. að finna í UA 24. janúar 2001 (2440/1998). Þar var niðurstaðan sú að 

Landsvirkjun var samkvæmt þágildandi lögum um upplýsingamiðlun og aðgang að 

upplýsingum um umhverfismál, nr. 21/1993, ekki talin falla undir ríki og sveitarfélög 

samkvæmt uppl. en féll hinsvegar undir „stofnanir ríkis og sveitarfélaga“. 

 

2.4. Gildissvið laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997.  

Um umboðsmann Alþingis gilda lög nr. 85/1997 sem tóku við af lögum um umboðsmann 

Alþingis, nr. 13/1987. Um starfssvið umboðsmanns er fjallað í 3. gr. laganna en þar er 

starfssvið hans skilgreint á sama hátt og í uppl., þ.e. að hann fjalli um stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga (1. mgr.) og starfsemi einkaaðila að því leyti sem þeim hefur verið falið 

opinbert vald til þess að taka ákvarðanir um réttindi manna og skyldur (2.mgr.). 

Sambærilegt ákvæði 2. mgr. 3. gr. var ekki að finna í eldri lögum um umboðsmann en í 

athugasemdum við 3. gr. frumvarps þess sem varð að núgildandi lögum sagði: 

 

 Í 2. mgr. er lagt til að gerð verði sú breyting að starfssvið umboðsmanns verði einnig látið 

taka til starfsemi einkaaðila að því leyti sem þeim hefur að lögum verið fengið opinbert 

vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna í skilningi 2. mgr. 1. gr. 

stjórnsýslulaga. Ákvæði þetta tryggir að komið verður á betra samræmi á milli starfssviðs 

umboðsmanns Alþingis annars vegar og gildissviðs stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og 

upplýsingalaga, nr. 50/1996, hins vegar.
27

 

                                                 
27

 Alþt. 1996, A-deild, bls. 2328-2329. 
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Er hér því gengið út frá því að gildissvið laganna sé það sama og gildissvið ssl. og uppl. 

hvað varðar einkaaðila sem falið hefur verið opinbert vald.  

 Athyglisvert ákvæði er að finna í 11. gr. laga um UA, en þar segir að verði 

umboðsmaður var við að meinbugir séu á gildandi lögum eða almennum 

stjórnvaldsfyrirmælum skuli hann tilkynna það til Alþingis, hlutaðeigandi ráðherra eða 

sveitastjórnar. Af þessu má sjá að gildissvið umboðsmanns er ekki aðeins bundið við 

framkvæmdarvaldið heldur getur hann einnig tekið til skoðunar hvort að lög, sem Alþingi 

setur, séu á einhvern hátt haldin meinbugum. Getur slíkt falist í formgöllum, s.s. misræmi 

milli lagaákvæða, eða í efnisatriðum, þannig að brjóti í bága við stjórnarskrá, óskráðar 

meginreglur, skuldbindingar Íslands samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasáttmálum eða 

þegar lagaákvæði stangast á.
28

 

 

2.5. Óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins.  

2.5.1. Almennt um óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins.  

Í greinargerð með frumvarpi því sem síðar varð að ssl. kemur fram að ákveðið hafi verið 

að fara þá leið að lögfesta einungis helstu meginreglur um málsmeðferð í stjórnsýslunni. 

Lögin hafi því að geyma lágmarkskröfur sem gerðar eru til stjórnsýslunnar.
29

 Til viðbótar 

hinum settu lögum á sviði stjórnsýsluréttar gilda hinsvegar ýmsar óskráðar meginreglur 

sem hafa víðtækara gildissvið heldur en hinn skráði lagabókstafur. Þrátt fyrir að flestar 

þessar reglur komi fram í ssl. þá hafa hinar óskráðu meginreglur víðtækara gildissvið 

heldur en ssl., t.d. þannig að þær geta tekið til setningar stjórnvaldsfyrirmæla og jafnvel 

má jafna gildissviði þeirra við gildissvið uppl. og laga um umboðsmann, þ.e. ekki bundið 

við stjórnvaldsákvarðanir heldur gilda þær almennt um stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. 

Sumar þeirra hafa reyndar mun víðtækara gildissvið, en reglur eins og jafnræðisreglan, 

meðalhófsreglan og lögmætisreglan hafa stjórnarskrárígildi, þar sem þær koma með 

beinum eða óbeinum hætti fram í stjórnarskrá.
30

 

                                                 
28

 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1995, bls. 25.  
29

 Alþt. 1992, A-deild, bls. 3277. 
30

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða, bls. 243.  
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 Verður hér á eftir gerð stuttlega grein fyrir helstu meginreglum sem þýðingu hafa við 

rannsóknarefni ritgerðar þessarar, inntaki þeirra og gildissviði. Verður þó fjallað um 

lögmætisregluna í sérstökum kafla ásamt umfjöllun um valdframsal. 

 

2.5.2. Jafnræðisreglan. 

Í 1. mgr. 65. gr. stjskr. er að finna reglu sem hljóðar þannig: „Allir skulu vera jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.“ 

Ákvæði þetta kom inn í stjskr. með 3. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995. Tilefni þess 

að ákvæði þetta var sett inn í stjskr. var lögfesting Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) 

með lögum nr. 62/1994. Í greinargerð er tekið fram að þrátt fyrir að hún hafi verið talin 

ein af óskráðum grundvallarreglum íslenskra laga þá sé talin ástæða til þess að orða hana 

skýrlega með öðrum mannréttindaákvæðum.
31

   

Í 11. gr. ssl. er jafnframt að finna jafnræðisreglu sem í raun er tvískipt. Í 1. mgr. segir 

að við úrlausn mála skuli stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Felur 

þetta ákvæði í sér reglu sem áskilur að sambærileg mál skuli fá sambærilega úrlausn, 

þannig að litið sé til sambærilegra sjónarmiða og með sömu áherslu.
32

 Að sama skapi 

skulu ósambærileg mál fá ólíka niðurstöðu.
33

 Í 2. mgr. 11. gr. kemur hins vegar fram 

regla sem bannar mismunun á grundvelli ákveðinna sjónarmiða. Kemur þar fram að 

óheimilt sé að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, byggðum á 

kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, 

þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum. Eru þetta því sjónarmið sem 

almennt verða talin ómálefnaleg við töku stjórnvaldsákvarðana, sbr. umfjöllun síðar um 

regluna um málefnaleg sjónarmið.  

Meginreglunni um jafnræði má einnig finna stað á fleiri sviðum, t.d. í réttarfari, en 

það er meginregla í meðferð einkamála að aðilar skuli hafa jafna stöðu fyrir dómstólum, 

til þess að kynna sér framkomin gögn o.s.frv. Einnig byggja t.d. reglur um veitingu 

takmarkaðra gæða úr hendi ríkis á því að allir sem uppfylla ákveðin lágmarksskilyrði geti 

                                                 
31

 Alþt. 1994, A-deild, bls. 2085.   
32

 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna”, bls. 341.  
33

 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna”, bls. 342.  
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sóst eftir því að fá þeim úthlutað.
34

 Að sama skapi byggir almannatryggingakerfið og 

félagslega kerfið m.a. á þeirri hugmynd að allir þeir sem uppfylla ákveðin skilyrði eigi 

jafnan rétt til aðstoðar ríkisins vegna aðstæðna sinna, enda leiðir það beint af orðalagi 65. 

gr. og 76. gr. stjskr. Sömu sögu má segja um lög um málefni fatlaðra, nr. 59/1992, en þau 

byggja að miklu leyti á jafnræðisreglunni þar sem m.a. er vísað til þess í 1. mgr. 1. gr. 

þeirra að markmið þeirra sé að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Var það m.a. þessi 

áskilnaður í markmiði laganna sem leiddi til þess að jafnræðisreglunni var gefið aukið 

vægi í Hrd. 1999, bls. 390 (177/1998) sem verður reifaður í kafla 5.3.2., sem varðaði 

réttindi fatlaðrar stúlku til náms við Háskóla Íslands 

2.5.3. Reglan um málefnaleg sjónarmið.  

Venja er að flokka lagareglur á sviði stjórnsýsluréttarins sem fela stjórnvöldum það 

hlutverk að taka tilteknar ákvarðanir, gefa út leyfi, banna tiltekna háttsemi eða því um líkt 

eftir því hvort að innihald þeirra er matskennt eða fastmótað. Þegar um fastmótaðar reglur 

er að ræða felst athugun stjórnvalds á máli, þar sem á slíka reglu reynir, yfirleitt ekki í 

öðru en að sannreyna að ákveðin skilyrði séu uppfyllt til þess að hún eigi við. Eru 

ákvarðanir teknar á grundvelli slíkra lagaheimilda nefndar lögbundnar ákvarðanir. Þegar 

hins vegar um matskennda lagareglu er að ræða, ákvarðar reglan ekki öll þau skilyrði sem 

þurfa að vera fyrir hendi svo ákvörðun verði tekin eða hvers efnis hún á að vera. Eru 

slíkar ákvarðanir nefndar matskenndar stjórnvaldsákvarðanir.
35

 Þegar slíkum 

matskenndum heimildum er beitt þarf að túlka ákvæðið til þess að finna hvaða heimildir 

það veitir stjórnvaldinu áður en hin matskennda ákvarðanataka hefst innan ramma þess. 

Þegar stjórnvald svo tekur ákvörðun á grundvelli matskennds ákvæðis hefur það almennt, 

eða a.m.k. oft, val um hvaða sjónarmið það leggur til grundvallar ákvörðun sinni. Þetta 

mat er þó ekki með öllu frjálst þar sem það er bundið af almennum efnisreglum 

stjórnsýsluréttarinns, s.s. jafnræðisreglunni og meðalhófsreglunni. Auk þess verða 

sjónarmiðin sem það dregur inn í matið að vera málefnaleg.
 36

 Það er talsvert ólíkt eftir 

því hvers efnis ákvörðun er hvaða sjónarmið verða talin málefnaleg í hverju tilviki fyrir 

                                                 
34

 Páll Hreinsson: „Litróf jafnræðisreglna”, bls. 361.  
35

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 21.  
36

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 22.  
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sig, en þó má almennt fullyrða að ákveðin sjónarmið teljast almennt vera ómálefnaleg. 

Má sem dæmi nefna þau sjónarmið sem byggjast á einhverjum þeirra atriða sem talin eru 

upp í 11. gr. ssl. og 65. gr. stjskr. Í UA 3. apríl 1996 (1532/1995) taldi umboðsmaður t.d. 

ekki málefnalegt að byggja ákvörðun um inngöngu nemenda í tiltekinn menntaskóla m.a. 

á því hvort að foreldrar þeirra eða systkini hefðu stundað nám við skólann.  

Þau sjónarmið eru almennt talin málefnaleg sem eru til þess fallin að ná markmiðum 

þeirra laga sem geyma hina matskenndu heimild. Hið sama má almennt einnig segja um 

þau sjónarmið sem leiða má af þeim lögum og lögskýringagögnum sem þeim fylgja. 

Einnig teljast sjónarmið sem byggja á jafnræðisreglu og reglum sem miða að því að 

tryggja mannréttindi almennt vera málefnaleg.
37

 

 

2.5.4. Meðalhófsreglan.  

Í 12. gr. ssl. kemur fram að stjórnvald skuli því aðeins taka íþyngjandi ákvörðun ef því 

lögmæta markmiði sem stefnt sé að verði ekki náð með öðru og vægara móti, og skuli þá 

gæta þess að fara ekki strangar í sakirnar en nauðsyn beri til. Hefur þessi regla verið 

nefnd meðalhófsreglan. Á hún rætur sínar að rekja til reglna um framkvæmd 

lögreglustarfa og hefur hún lengi verið í gildi varðandi hina ýmsu þætti starfa þeirra.
38

 

Þrátt fyrir að reglan hafi verið lögfest í ýmsum lögum auk ssl. er ekki hægt að gagnálykta 

á þann hátt að hún gildi ekki á öðrum sviðum. Þvert á móti er gildissvið hennar mun 

víðtækara. Þannig hefur hin óskráða meginregla verið talin gilda við setningu 

stjórnvaldsfyrirmæla og við rannsókn stjórnsýslumála.
39

 Sjá hér t.d. UA 28. júlí 1994 

(913/1993) sem fjallaði um þá ákvörðun umhverfisráðherra að stytta veiðitíma rjúpu. Tók 

umboðsmaður fram að við setningu íþyngjandi stjórnvaldsfyrirmæla þyrfti að gæta þess 

að fyrirmælin væru til þess fallin að ná því markmiði sem stefnt væri að og að valið væri 

vægasta úrræðið sem völ væri á til þess að ná því markmiði. Þó að ágreiningur hefði 

verið uppi um hversu mikla þýðingu það hefði að takmarka síðasta mánuð 

veiðitímabilsins þótti ekki sýnt fram á að úrræði það sem valið var væri engan veginn 

                                                 
37

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 25-28.  
38

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaganna”, bls. 504.  
39

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaganna”, bls. 505.  
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hæft til þess að ná settu markmiði. Sá umboðsmaður þar af leiðandi ekki ástæðu til þess 

að gera athugasemd við ákvörðun umhverfisráðuneytisins.  

Eins og kemur fram í ofangreindu áliti felur meðalhófsreglan það í sér að til þess að 

stjórnvaldi sé heimilt að taka íþyngjandi ákvörðun þarf að liggja fyrir að slík ráðstöfun sé 

markhæf, þ.e., til þess fallin að ná því markmiði stefnt er að og að það markmið þarf að 

vera lögmætt.
40

   

 

2.5.5. Bann við misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls. 

Reglan um bann við misbeitingu valds við val á leiðum til úrlausnar máls er talsvert 

sérstök miðað við aðrar óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttarins, enda verður fremur að 

telja hana málsmeðferðarreglu en efnisreglu. Reglan hefur fyrst og fremst þýðingu við 

beitingu stjórnvalda á matskenndum lagaheimildum þegar stjórnvald hefur val um það í 

hvaða farveg það leggur mál sem kemur til úrlausnar þeirra. Það skiptir oft talsverðu máli 

í hvaða farveg mál fara innan stjórnsýslunnar enda gilda mismunandi vandaðar 

málsmeðferðarreglur við undirbúning og úrlausn mála eftir því um hvers konar ákvörðun 

er að ræða. Reglan felur þannig í sér bann við því að ákveða niðurstöðu máls með það að 

markmiði að komast hjá því að fara með mál samkvæmt betur vandaðri og oft tímafrekari 

málsmeðferð.
41

 Getur hér tvennt komið til, annars vegar að stjórnvald hafi að lögum val 

um hvora leið skuli velja og byggi val sitt á ómálefnalegum sjónarmiðum og hins vegar 

að stjórnvald hafi raunverulega ekki val um í hvaða farveg beri að leggja mál en leggi þau 

í rangan farveg þrátt fyrir það.
42

 Getur brot á þessari reglu leitt til þess að 

stjórnvaldsákvörðun verður ógildanleg en fer það að nokkru leyti eftir því hvort brot á 

reglunni hafi leitt til þess að niðurstaða máls var byggð á röngum efnisreglum eða hvort 

það leiddi til þess að leyst var úr málinu á grundvelli rangra málsmeðferðarreglna.
43

 Er 

ekki ástæða til að fara nánar út í það hér.  

 

                                                 
40

 Páll Hreinsson: „Meðalhófsregla stjórnsýslulaganna”, bls. 507. 
41

 Páll Hreinsson. „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls”, bls. 187.  
42

 Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls”, bls. 187-188. 
43

 Páll Hreinsson: „Misbeiting valds við val á leiðum til úrlausnar máls”, bls. 196.  
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2.6. Niðurstöður.  

Af hinum settu lagabálkum sem raktir hafa verið hér að framan hafa ssl. þrengsta 

gildissviðið, þ.e. þau gilda aðeins þegar stjórnvöld taka svo kallaðar 

stjórnvaldsákvarðanir. Þrátt fyrir orðalag 1. gr. ssl. er þó ljóst að þau taka ekki bara til 

opinberra aðila heldur geta þau einnig tekið til einkaaðila að því leyti sem þeim hefur 

verið falið opinbert vald til töku stjórnvaldsákvarðana. Gildissvið uppl. og laga um UA 

hafa víðtækara gildissvið en ssl. en þau taka til allrar stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og 

einkaaðila sem fengið hefur verið opinbert vald. Að öðru leyti eru þau ekki bundin við 

einstakar tegundir stjórnsýslu, þ.e. töku stjórnsvaldsákvarðana, eins og ssl. Víðtækasta 

gildissviðið hafa þó hinar óskráðu meginreglur en þær taka til allrar stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga, hvort sem verið er að taka ákvörðun í tilteknu máli eða við setningu 

stjórnvaldsfyrirmæla. Auk þess hafa þær verið lögfestar sérstaklega fyrir ákveðin svið og 

sumar þeirra eiga sér stoð í stjskr. og mannrétttindasáttmálum sem Ísland hefur 

undirritað.  
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3. Lögmætisreglan og valdframsal.  

3.1. Almennt um lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins. 

Í íslenskum rétti gildir sú grundvallarregla að stjórnsýslan er bundin af lögum. Er sú regla 

nefnd lögmætisreglan. Þessi regla telst til óskráðra meginreglna stjórnsýsluréttarins en 

hún hefur hvergi verið lögfest berum orðum. Þó má sjá áhrif hennar á ýmsum stöðum, t.d. 

í mannréttindaákvæðum stjórnarskrár sem áskilja að lagaheimild þurfi til þess að skerða 

ákveðin réttindi borgaranna.
44

 Sem dæmi má nefna bann við að svipta menn frelsi nema 

samkvæmt lagaheimild, sbr. 1. mgr. 67. gr. stjskr., bann við skerðingu á atvinnufrelsi 

manna nema með lögum, sbr. 1. mgr. 75. gr. stjskr. og bann við skattlagninu nema á 

grundvelli lagaheimildar, sbr. 77. gr. stjskr. Af þessu má sjá að lögmætisreglan er í raun 

talsvert víðtækari en svo að hún taki bara til stjórnsýslunnar sem slíkrar heldur hefur hún 

líka stjórnskipulegt gildi, en það leiðir af lagaáskilnaðarreglum þeim sem er að finna í 

stjskr. að löggjafinn verður að taka afstöðu til þess í hvaða tilfellum sé heimilt að svipta 

menn frelsi, skerða atvinnufrelsi þeirra eða leggja á þá skatt svo dæmi séu tekin. Nægir 

hér því ekki að gefa stjórnvöldum opna heimild til slíks auk þess sem miðað hefur verið 

við að því meira íþyngjandi sem skerðing er því strangari kröfur megi gera til skýrleika 

þeirrar lagaheimildar sem hún er byggð á.
45

 Hér í framhaldinu verður þó látið nægja að 

víkja sérstaklega að þeim þáttum hennar sem snerta stjórnsýsluna sérstaklega.  

Í lögmætisreglunni felast í raun tvenns konar reglur, annars vegar formregla og hins 

vegar heimildarregla. Í þeirri fyrri felst að ákvarðanir og athafnir stjórnvalda mega ekki 

ganga gegn ákvæðum stjórnarskrár, settra laga eða reglugerða.
46

 Í heimildarreglunni felst 

að ákvarðanir stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum.
47

 Í grunninn felur þessi regla í 

sér að stjórnvöld geta almennt ekki tekið íþyngjandi ákvarðanir án þess að hafa heimild 

til þess í lögum, hvort sem slíkt er gert með stjórnvaldsákvörðun eða 

stjórnvaldsfyrirmælum.  

Regla þessi er mjög afstæð eftir því um hvers konar ákvarðanir og athafnir 

stjórnsýslunnar er að ræða. Þannig eru gerðar misstrangar kröfur til þeirra lagaheimilda 

sem ákvörðun byggir á eftir því hvert efni hennar er. Þannig eru gerðar strangar kröfur til 

                                                 
44

 Kjartan Bjarni Björgvinsson: „Verðleikar laganna – lagaáskilnaðarregla mannréttindasáttmála Evrópu og 

afstaða hennar til íslensks rétar.”  bls. 354.  
45

 Páll Hreinsson: „Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar”, bls. 401-402.  
46

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. 
47

 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18.  
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lagaheimilda til þess að skerða þau réttindi sem borgurunum eru fengin samkvæmt 

stjórnarskrá, t.d. um takmarkanir á atvinnufrelsi eða ferðafrelsi einstaklinga, eða sem að 

leggja skyldur á borgarana, s.s. skattlagningarheimildir og heimildir til innheimtu 

þjónustugjalda. Á móti eru gerðar vægari kröfur til lagaheimilda til töku ákvarðana sem 

ekki snerta réttindi borgaranna með beinum hætti, s.s. ákvarðana um innra skipulag 

stjórnsýslunnar og valdframsal innan stofnunar.
48

 

 

3.2. Valdframsal.  

3.2.1. Almennt um valdframsal og verkskipulagsvald.  

Í 2. gr. stjskr. er að finna grundvöllinn að verkaskiptingu innan ríkisvaldsins. Þar kemur 

fram að verkefnum ríkisins er skipt í löggjafaravald, dómsvald og framkvæmdarvald. 

Verkefni framkvæmdarvaldsins eru bæði umfangsmikil og fjölbreytt og skiptast þau á 

milli margra mismunandi aðila og ber þar helst að nefna ráðuneytin, stofnanir þeirra og 

sveitarfélögin. Í stjórnsýslufræðunum hefur verið notast við hugtakið verkskipulagsvald 

(d. organisationsmagten) til þess að lýsa þeim reglum sem gilda um heimildir löggjafans 

og stjórnvalda til þess að skipuleggja stjórnsýsluna og skipta verkefnum milli stjórnvalda. 

Hefur það verið skilgreint þannig að í því felist annars vegar heimild til þess að skipta 

verkefnum milli starfsmanna í stjórnsýslunni og hins vegar vald til þess að ákveða hvaða 

stjórnsýslueiningar skuli vera til, hvernig sambandi þeirra er háttað innbyrðis, hvaða 

verkefni hver þeirra fer með og hvert skuli vera nánara skipulag hennar.
49

  

Af lögmætisreglunni leiðir að verkskipulagsvaldið er í upphafi í höndum löggjafans. 

Skal þá verkefnum að meginstefnu skipt á milli stjórnvalda með lögum eða reglugerðum 

settum með stoð í lögum. Löggjafinn getur með lögum ákveðið hvaða verkefni skuli vera 

falin hvaða ráðuneyti eða stofnun, hvert nánara skipulag verkefna skuli vera og svo 

framvegis. Eru þessu valdi þó settar ákveðnar takmarkanir sem leiða af stjórnarskrá og 

stjórnskipulegum meginreglum. Þegar löggjafinn hefur ekki tæmt verkskipulagsvaldið fer 

það eftir skipulagi stjórnsýslunnar hver hefur heimild til þess að ráðstafa tilteknum 

verkefnum. Þannig felst verkskipulagsvaldið í stjórnunarheimildum stjórnvalds hafi það 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 19-20. 
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 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti.” bls. 547-548. 



 22 

ekki verið tæmt í þeirri löggjöf sem á sviðinu gildir.
50

 Hafi það ekki verið tæmt af 

löggjafanum er það almennt á hendi ráðherra sem fer með viðkomandi málaflokk sem fer 

með verkskipulagsvaldið eða forstöðumaður sjálfstæðrar stofnunar eftir atvikum. Tæmi 

ráðherra það ekki færist það til ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra og svo framvegis niður 

valdastigann þar til því hefur verið beitt.
51

 

Í valdframsali felst það að valdbært stjórnvald tekur ákvörðun um að framselja öðrum 

aðila stjórnsýsluvald sitt á ákveðnu sviði, annað hvort almennt eða í einstöku tilviki.
52

 

Skiptist valdframsal í ytra valdframsal og innra valdframsal. Ytra valdframsal felur í sér 

að ráðherra eða þar til bært stjórnvald felur öðru stjórnvaldi utan ráðuneytisins eða 

einkaaðila að fara með valdið en innra valdframsal felst í því að ráðherra felur 

starfsmönnum ráðuneytis síns að taka ákvarðanir í málum á ákveðnu sviði.
53

  

Umfjöllun um valdframsal og verkskipulagsvald eru að stórum hluta í raun tvær 

hliðar á sama álitaefni þar sem til þess að stjórnvaldi sé heimilt að framselja vald sitt þarf 

það að fara með verkskipulagsvaldið á því sviði sem valdframsalið nær til.
54

 Hafi 

löggjafinn tæmt verkskipulagsvaldið, t.d. með því að setja í lög, hver skuli fara með 

ákveðið verkefni, er almennt litið á það svo að þá sé ekki heimilt að framselja valdið á 

því sviði. Verður fjallað frekar um heimildir til valdframsals í næsta kafla.  

3.2.2. Heimildir til valdframsals.  

Eins og gerð var grein fyrir áðan er greint á milli innra og ytra valdframsals. Er sú 

aðgreining ekki aðeins fræðileg heldur eru heimildir stjórnvalda til valdframsals ólíkar 

eftir því um hvora tegundina er að ræða. Innra valdframsal þarf ekki að styðjast við 

lagaheimild heldur hafa heimildir til þess að framselja vald til starfsmanna innan sama 

ráðuneytis eða stofnunar talist styðjast við réttarvenju og felast í almennum 

stjórnunarheimildum ráðherra eða yfirmanns. Einnig hefur verið talið að vald ráðherra til 

þess að framselja vald sitt til stofnana undir yfirstjórn ráðherra, felist í verkskipulagsvaldi 

hans.
55
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 Berglind Bára Sigurjónsdóttir: „Verkskipulagsvald og valdframsal í sveitarstjórnarrétti.” bls. 552. 
52
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Hvað varðar ytra valdframsal gildir sú meginregla að til þess að heimilt sé að 

framselja vald ytra valdframsali þurfi að standa til þess skýr lagaheimild. Undantekning 

frá þessu er þegar ráðherra framselur vald sitt til lægra setts stjórnvalds að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Til þess að ráðherra sé heimilt að framselja vald sitt til lægra setts 

stjórnvalds án lagaheimildar þarf að vera þörf á því og veigamikil sjónarmið mega ekki 

mæla því í mót. Er þá litið til þess hvort réttaröryggi borgaranna sé skert með einhverjum 

hætti við framsalið. Við framsalið þarf þó alltaf að tryggja að sá aðili sem fær valdið 

framselt sé hæfur til þess að fara með það, þar á meðal að hann hafi á að skipa 

sambærilegri sérþekkingu og stjórnvald það sem valdið framseldi. Einnig skiptir máli 

hvaða eftirlits og stjórnunarheimildir stjórnvaldið sem framselur vald sitt hefur gagnvart 

þeim aðila sem fær valdið framselt.
56

  

Hvað varðar allar aðrar gerðir ytra valdframsals, hvort sem það er til hliðsettra 

stjórnvalda, sjálfstæðra stofnana eða til einkaaðila þá er það almennt óheimilt nema það 

styðjist við lagaheimild. Leiðir það af kenningum um verkskipulagsvald sem fela í sér að 

í yfirstjórnunarheimildum ráðherra, eða eftir atvikum æðra stjórnvalds, felist líka heimild 

til þess að skipta verkefnum milli þeirra starfsmanna og stofnana sem hann hefur 

stjórnunarheimildir yfir. Hafi hann hinsvegar ekki stjórnunarheimildir yfir því stjórnvaldi 

sem hann hyggst framselja vald sitt til leiðir það af lögmætisreglunni að ráðherra sé 

óheimilt að framselja þannig ábyrgð á málefnum sem honum hefur verið falið að annast 

til aðila sem hann hefur engar stjórnunar og eftirlitsheimildir yfir nema Alþingi hafi veitt 

til þess heimild í lögum.  

 

3.2.3. Valdframsal til einkaaðila. 

Í ljósi umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar er rétt að líta sérstaklega á það í hvaða tilvikum 

stjórnvaldi er heimilt að framselja vald sitt til einkaaðila. Þegar einkaaðila er falið 

opinbert vald eru eftirlits- og stjórnunarheimildir hins opinbera enn minni heldur en þegar 

um er að ræða aðila á vegum ríkisins, þar sem einkaaðilar eru almennt ekki bundir af 

allsherjarréttarlegum reglum. Eins og fyrr segir er óheimilt að fela einkaaðila að fara með 
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opinbert vald nema á grundvelli lagaheimildar.
57

 Má því leiða að því líkur að gerðar verði 

strangari kröfur til skýrleika þeirra lagaheimilda sem slíkt valdframsal til einkaaðila 

byggir á. Má hér benda á nokkur mál til skýringar: 

Í fyrsta lagi er rétt að líta á UA 21. desember 2007 (4964/2007). Mál þetta snérist um 

það hvort að heimilt væri að skylda stjórnanda vélknúins fiss til þess að vera félagi í 

fisfélagi og greiða til þess félagsgjöld. Í reglugerð nr. 780/2006 um fis var gert ráð fyrir 

því að til þess að heimilt væri að fljúga fisi á Íslandi yrði stjórnandi þess að vera félagi í 

fisfélagi sem hefði fengið viðurkenningu Flugmálastjórnar Íslands. Í kjölfar 

fyrirspurnarbréfs umboðsmanns var reglugerðinni breytt á þann veg að í stað þess að 

mælt væri fyrir um skylduaðild að fisfélagi var gert að skilyrði að til þess að mega 

starfrækja fis í íslenskri lofthelgi skyldi stjórnandi þess annað hvort hafa heimild 

Flugmálastjórnar Íslands eða viðurkennds fisfélags og skyldi fisið skráð annað hvort í 

fisskrá Flugmálastjórnar eða viðurkennds fisfélags. Í lögum nr. 100/2006 um 

Flugmálastjórn Íslands kom hins vegar fram að hlutverk hennar væri m.a. að skrá loftför 

og veita heimildir til hvers konar reksturs sem skilgreindur væri í loftferðalögum. Af 

ákvæðum laganna, sem og laga nr. 60/1998 um loftferðir væri ekki hægt að sjá að þar 

væri tekin afstaða til þess hvort heimilt væri að fela öðrum aðila en flugmálastjórn að 

annast skráningu á fisi í eins skrá þannig að í staðinn kæmi fyrir þá skráningu sem 

flugmálastjórn annaðist. Rakti umboðsmaður síðan lögmætisregluna og reglur um 

valdframsal. Segir síðan í álitinu: 

  
,,Að baki reglunni um bann við því að færa verkefni stjórnsýslunnar til einkaaðila, nema 

skýr lagaheimild standi til þess, býr að um stjórnsýsluna og störf hennar gilda sérstakar 

reglur, bæði lögfestar og ólögfestar, þar með talið svonefndar réttaröryggisreglur um 

meðferð mála hjá stjórnsýslunni og töku ákvarðana. Ég fæ ekki betur séð en miðað við 

þær lagareglur sem gilda um skráningu loftfara hér á landi, og veitingu heimilda til að 

starfrækja þau, sé um að ræða ákvarðanir sem teljast stjórnvaldsákvarðanir í skilningu 2. 
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mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, enda varða þær réttindi aðila. Þetta á t.d. við þegar 

synjað er um skráningu.” 

 

Taldi umboðsmaður því ekki heimilt að framselja viðurkenndu fisfélagi vald til þess að 

veita stjórnanda vélknúins fiss heimild til starfrækslu þess og halda sérstaka skrá yfir slík 

fis í stað skrár flugmálastjórnar.  

Í UA 29. desember 2006 (4700/2006) snerist athugun umboðsmanns um ákvæði í 

reglugerð nr. 257/2000, sbr. reglugerð nr. 673/2006, um akstursíþróttir og aksturskeppni. 

Var þar að finna ákvæði sem hljóðaði svo:  

 

,,Lögreglustjóri skal veita eftirtöldum aðilum heimild til að halda aksturskeppni: 

 

a) Vélhjóla- og vélsleðaíþróttanefnd ÍSÍ vegna keppni ökutækja með þrjú hjól eða færri  

 

b) Landssambandi íslenskra akstursfélaga (LÍA) vegna kepni ökutækja með fjögur hjól 

eða fleiri.  

 

Í heimild lögreglustjóra til samtaka samkvæmt 1. mgr. felst heimild fyrir þau til að veita 

öðrum félögum sem hafa akstursíþróttir á stefnuskrá sinni leyfi til keppnishalds í 

greininni. Slík leyfi skulu veitt til eins árs í senn og skal þar getið um öryggisfulltrúa 

keppna og hvaða reglum skuli framfylgja við keppnishald. Leyfishafi samkvæmt ákvæði 

þessu telst keppnishaldari samkvæmt reglugerð þessari.” 

 

Í skýringum samgönguráðuneytisins sagði að ætlunin með þessu reglugerðarákvæði hefði 

verið að fela þessum tveimur félögum að sjá um leyfisveitingar til keppnishalds í 

greinunum og með því tryggja að farið yrði að þeim alþjóðlegu reglum sem um slíkt 

gilda. Umboðsmaður taldi að með þessu reglugerðarákvæði væri verið að framselja vald 

til þess að veita leyfi til þess að halda aksturkeppnir en ákvörðun um að veita slík leyfi 

teldist stjórnvaldsákvörðun. Þrátt fyrir að reglugerðarheimild sú sem reglugerðin átti stoð 

sína í veitti ráðherra nokkurt svigrúm til að ákveða efni þeirra stjórnvaldsfyrirmæla sem 

sett væru á grundvelli hennar taldi hann, í ljósi lögmætisreglunnar og reglna um 

valdframsal, hana þó ekki fela í sér skýra heimild til þess að fela aðila utan 

stjórnsýslukerfisins þetta verkefni sem samkvæmt umferðarlögum heyrði undir 

lögreglustjóra. Taldi hann einnig að óheimilt væri að kveða á um skyldu lögreglustjóra til 

þess að veita umræddum tveimur félögum umrædd leyfi.  
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3.2.4. Hvernig verður vald framselt? 

Hvað varðar rannsóknarefni þessarar ritgerðar er rétt að víkja stuttlega að því með hvaða 

hætti vald verður framselt. Þegar um innra valdframsal er að ræða er ljóst að slíkt framsal 

er oft frjálslegra en þegar um ytra framsal er að ræða. Myndi slíkt oft vera gert með 

munnlegum hætti, t.d. þannig að ráðherra feli starfsmanni ráðuneytis að annast ákveðið 

mál eða með ákvörðun ráðherra um innra skipulag ráðuneytis síns eða með ákvörðun 

forstöðumanns um nánara skipulag og verkaskiptingu innan stofnunar. Er slíkt í samræmi 

við reglur um verkskipulagsvald og þarf almennt ekki að birta slík fyrirmæli þannig að 

aðgengilegt sé almenningi. 

Þegar um er að ræða ytra valdframsal er slíkt alltaf gert á grundvelli lagaheimildar. 

Þarf því að líta á viðkomandi lagaheimild til þess að sjá með hvaða hætti slíkt framsal 

skal fara fram. Valdframsal getur farið fram þannig að kveðið sé á um hlutverk einkaaðila 

í reglugerð eða öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Einnig er gert ráð fyrir í lögum að 

stjórnvaldi geti verið heimilt að framselja vald sitt með samningi, sbr. t.d. 2. mgr. 30. gr. 

fjárreiðulaga nr. 88/1997 sem gerir ráð fyrir að stjórnvöld geti framselt vald sitt til 

einkaaðila með samningi styðjist slíkt framsal við lagaheimild.  

Í ljósi réttaröryggis borgaranna er þó æskilegt að þegar um slíkt ytra framsal sé að 

ræða, t.d. frá ráðuneyti til sjálfstæðrar stofnunar, þá sé slíkt framsal framkvæmt með 

stjórnvaldsfyrirmælum enda eru þau birt í Alþingistíðindum og þannig geti hinn almenni 

borgari kynnt sér þar hvaða stjórnvaldi sé rétt að taka ákvörðun í ákveðnu máli og eftir 

atvikum hvaða frekari reglur ráðherra hafi sett því stjórnvaldi um málsmeðferð o.fl. Í UA 

8. janúar 1996 (1132/1994) fjallaði umboðsmaður m.a. um fyrirmæli fjármálaráðherra 

um valdframsal frá ríkistollstjóra til tollgæslustjóra á grundvelli 31. gr. tollalaga nr. 

55/1987. Tók hann fram að valdframsal hefði ekki aðeins þýðingu fyrir það stjórnvald 

sem fékk valdið framselt heldur líka fyrir almenning sem og önnur stjórnvöld og taldi það 

vera í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að birta slík fyrirmæli um valdframsal í 

samræmi við ákvæði laga um birtingu laga og stjórnvaldserinda, nr. 64/1943, nú lög nr. 

15/2005 um Stjórnartíðindi og Lögbirtingarblað. 

 



 27 

3.2.5. Réttaráhrif valdframsals 

Réttaráhrif valdframsals eru þau að sá sem fær vald framselt með löglegu valdframsali 

fær með því allar sömu heimildir og skyldur gagnvart borgurunum og það stjórnvald sem 

valdið framseldi.
58

 Þegar um ytra valdframsal er að ræða myndast á sama tíma 

kæruheimild þannig að heimilt er að kæra ákvarðanir þess aðila sem fékk valdið framselt 

til þess stjórnvalds sem valdið framseldi.
59

  

Í UA 8. nóvember 1999 (2814/1999) svaraði umboðsmaður með bréfi kvörtun sem 

kom fram vegna skorts á leiðbeiningum um námsefni sem lagt var til grundvallar 

könnunarprófi í símasmíði á vegum Fræðslumiðstöðvar iðnaðarinns. Umboðsmaður 

fjallaði um að samkvæmt reglugerð um löggiltar iðngreinar væri Fræðslumiðstöð 

iðnaðarinns falið að sjá um framkvæmd könnunarprófa og tók fram að þegar stjórnvald 

fæli öðrum aðila framkvæmd tiltekinna opinberra verkefna væri almennt heimilt að kæra 

þá framkvæmd til þess stjórnvalds sem valdið framseldi. Umboðsmaður taldi því að hann 

gæti ekki tekið málið til frekari athugunar þar sem viðkomandi hafði ekki borið málið 

undir menntamálaráðuneytið til úrskurðar. 

Í framhaldi af þessari umfjöllun verður því næst litið aðeins á þær reglur sem gilda 

um stjórnsýslukærur.  

 

3.3. Kæruheimildir 

Þegar talað er um stjórnsýslukæru er átt við það réttarúrræði þegar aðili máls eða annar sá 

sem á kærurétt skýtur stjórnvaldsákvörðun til æðra stjórnvalds sem skylt er að 

endurskoða ákvörðun. Þrátt fyrir að aðila máls sé almennt heimilt að bera 

stjórnvaldsákvörðun undir dómstóla er stjórnsýslukæra mun ódýrara og fljótvirkara 

úrræði til að fá ákvörðun endurskoðaða. Kosturinn við stjórnsýslukæru umfram að skjóta 

málinu til dómstóla er auk þess sá að æðra stjórnvald hefur ekki bara heimild til þess að 

fella ákvörðun úr gildi heldur hefur það oftast vald til þess að taka nýja ákvörðun í máli.
60

 

Við setningu ssl. var því ákveðið að setja ákvæði í VII. kafla laganna, 26.-31. gr., sem 

snéru að stjórnsýslukæru til þess að gera hana að virkara úrræði og koma framkvæmd 
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þeirra í fastari skorður. Í þeim er að finna ákvæði um kæruheimild, kærufresti, réttaráhrif 

kærðrar ákvörðunar, málsmeðferð í kærumálum auk ákvæða um form og efni úrskurða.
61

  

Fyrir setningu stjórnsýslulaganna var almennt talin gilda sú óskráða meginregla að 

heimilt væri að kæra ákvörðun lægra setts stjórnvalds til æðra setts stjórnvalds væri það 

til staðar. Var sú meginregla lögfest með 1. mgr. 26. gr. ssl. Byggist hún á hinni 

hefðbundu stigskiptingu stjórnsýslukerfisins sem og stjórnunar- og eftirlitsheimildum 

æðra setts stjórnvalds. Með sömu rökum hefur verið talið heimilt að kæra ákvörðun lægra 

setts stjórnvalds sem hefur tekið ákvörðun á grundvelli valdframsals til þess stjórnvalds 

sem valdið framseldi.
62

 Má hér til skýringar taka dæmi:  

Í UA 16. janúar 2008 (5084/2007) voru málavextir þeir að kvartað var yfir svari 

prófnefndar verðbréfaviðskipta vegna prófa sem lögð höfðu verið fyrir í III. hluta 

verðbréfaviðskipta vorið 2007. Hafði viðkomandi kvartað yfir prófunum til 

prófnefndarinnar og hafði hún ekki talið að þau væru óeðlilega þung miðað við 

prófalýsingar og þær kröfur sem gerðar voru til þekkingar starfsmanna fjármálafyrirtækja 

sem hafa umsjón með daglegri starfsemi í tengslum við viðskipti með fjármálagerninga. 

Umboðsmaður gerði ekki sérstaka athugasemd við prófin sem slík en taldi rétt að víkja 

aðeins að eftirlitshlutverki prófnefndarinnar en hún hafði með samningi fengið einkaaðila 

til þess að semja próf og annast prófun. Í 53. gr. laga um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, 

er að finna áskilnað um að starfsmenn sem hafi umsjón með daglegri starfsemi í tengslum 

við viðskipti með fjármálagerninga skuli hafa staðist próf í verðbréfaviðskiptum. Sé því 

hér um að ræða takmarkanir á atvinnufrelsi manna. Samkvæmt 3. mgr. 53. gr. laganna sé 

prófnefndinni heimilt að fela óháðum aðila að gefa einkunn fyrir prófúrlausn. Verkefni 

prófnefndarinnar samkvæmt lögunum var á hinn bóginn að hafa umsjón með prófunum. 

Þar sem einkunnagjöf fyrir próf hjá opinberum aðilum telst stjórnvaldsákvörðun leiði það 

af reglum um valdframsal að óheimilt sé að fela einkaaðilum að annast slíkt nema 

samkvæmt ótvíræðri lagaheimild. Hafði prófnefndin í þessu tilviki heimild til slíks. Það 

leysti hana hinsvegar ekki undan því að hafa umsjón og eftirlit með verkefni sem það 

bæri ábyrgð á og sjá til þess að það væri leyst í samræmi við gildandi reglur og vandaða 

stjórnsýsluhætti.  
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Af þessu áliti umboðsmanns er ljóst að þrátt fyrir að stjórnvald framselji vald sitt til 

einkaaðila með löglegu framsali þá beri því eftir sem áður skylda til þess að endurskoða 

ákvarðanir þess sem fékk valdið framselt verði þær kærðar til stjórnvaldsins. Einnig beri 

því að hafa almennt eftirlit með því að valdinu sé beitt í samræmi við reglur og góða 

stjórnsýsluhætti. Til þess að varpa betra ljósi á það samband sem skapast milli stjórnvalds 

sem valdið framselur og einkaaðila sem fær valdið framselt er rétt að líta aðeins á það 

hvað felst í einkaframkvæmd, þ.e. þegar einkaaðila eru fengin verkefni sem áður voru á 

hendi ríkisins.  
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4. Samningar 

4.1. Almennt um einkaframkvæmd  

Talsvert hefur færst í aukana á undanförnum árum að fela einkaaðilum að annast verkefni 

sem áður voru á hendi ríkisins. Hefur slíkt verið nefnt einkaframkvæmd, en samkvæmt 

skýrslu nefndar á vegum fjármálaráðherra um einkaframkvæmd, sem kom út árið 1998, 

felur hún í sér að ríkið geri samning við einkaaðila um að veita tiltekna þjónustu eða 

vinna tiltekið verk.
63

 Tilgangur hennar sé m.a. að tryggja hagkvæmari rekstur á þjónustu 

við almenning. Munurinn á einkavæðingu og einkaframkvæmd sé sá að með 

einkaframkvæmd geti ríkið áfram haft áhrif á verkefnið með skilgreiningu á þeirri 

þjónustu sem keypt er, en með einkavæðingu sé verkefnið alfarið fært undan hatti ríkis. 

Einnig sé einkaframkvæmd ólík útboði rekstrar þar sem slíkt nái aðeins til afmarkaðra 

rekstrarþátta en einkaframkvæmd taki til heildarlausnar á tilteknu verkefni. Allt eigi þetta 

það þó sameiginlegt að veiting þjónustunnar er færð frá ríki til einkaaðila en ríkið hafi 

eftirlit með því að þjónustan sé veitt í samræmi við þær kröfur sem gerðar séu til hennar. 

Tilgangur einkaframkvæmdar er samkvæmt þessu fyrst og fremst sá að stuðla að 

hagkvæmni í rekstri þjónustu við borgarana með því að fela einkaaðilum að sjá um 

veitingu hennar, þó þannig að ríkið geti haft aðkomu og eftirlit með því að hún uppfylli 

ákveðnar kröfur. Skuli þetta m.a. gert með því að skilgreina þjónustuna í samningnum, 

enda hafi ríkið ákveðnar skyldur gagnvart almenningi um að tryggður sé aðgangur að 

ákveðinni þjónustu og að þeir sem minna mega sín geti notið þeirrar þjónustu.
 64

 

Samkvæmt fyrrnefndri skýrslu fjármálaráðherra má flokka einkaframkvæmd í 

mismunandi stig. Í fyrsta lagi er um að ræða fjárhagslega sjálfstæð verkefni þar sem 

einkaaðili tekur að sér að fjármagna, byggja og veita þjónustu gegn notendagjöldum sem 

standa undir rekstrarkostnaði og fjárfestingu. Þar eru afskipti hins opinbera afmörkuð við 

ytra eftilit, s.s. veitingu leyfa og skipulagseftirlit. Í öðru lagi er um að ræða kaup á 

þjónustu þar sem einkaaðili annast þjónustu sem ríkið er eitt kaupandi að. Kostnaður 

einkaaðilans er fyrst og fremst greiddur af endurgjaldi ríkisins fyrir þjónustuna. Dæmi um 

þetta er t.d rekstur skóla og öldrunarþjónusta. Í þriðja lagi er rætt um hlutaþátttöku 

ríkisins þar sem hluti kostnaðar einkaaðilans er greiddur af ríkinu en hluti hans kemur frá 
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sjálfsaflafé hans. Þessu sé ætlað að tryggja að til staðar sé þjónusta sem að öðrum kosti 

væri ekki að fullu markaðshæf og niðurgreiðsla þjónustunnar sé forsenda þess að hún sé 

til staðar.
65

  

 

4.2. Þjónustusamningar.  

4.2.1. Almennt 

Hluti af þeim samningum sem stjórnvöld standa að eru nefndir stjórnsýslusamningar. Í 

fræðunum hefur almennt verið gerður greinamunur á tvenns konar samningum sem hið 

opinbera gerir, annars vegar stjórnsýslusamningum og hins vegar einkaréttarlegum 

samningum. Hefur þessi aðgreining raunhæfa merkingu, a.m.k. í ákveðnum tilvikum, 

enda taka reglur stjórnsýsluréttar á mismunandi hátt til hvorrar tegundar samninganna 

fyrir sig. Almennt er viðurkennt að ákveðnar reglur stjórnsýsluréttarins gilda um alla 

samninga sem stjórnvöld gera, hvort sem þeir teljast stjórnsýslusamningar eða 

einkaréttarlegir samningar. Er hér um að ræða reglur á borð við regluna um valdmörk 

stjórnvalda, rannsóknarregluna, regluna um leiðbeiningarskyldu starfsmanna 

stjórnsýslunnar sem og reglur um þagnarskyldu þeirra. Einnig verða stjórnvöld að byggja 

ákvörðun um viðsemjanda sem og efni samnings á málefnalegum sjónarmiðum. Þá er 

vert að hafa í huga að hæfisreglur stjórnsýslulaganna gilda um einkaréttarlega samninga, 

sbr. 3. mgr. 1. gr. ssl. Einnig gildir sú óskráða regla að sá sem ber upp skriflegt erindi við 

stjórnvald eigi rétt á skriflegu svari einnig um samningagerð hins opinbera.
66

  

Hefðbundnir samningar sem gerðir eru á almennum markaði þar sem ríkið kemur 

fram eins og hver annar aðili, s.s. um kaup eða leigu, flokkast almennt undir 

einkaréttarlega samninga. Stjórnsýslusamningar fela hinsvegar almennt í sér einhvers 

konar beitingu á opinberu valdi. Umrædd aðgreining er ekki algild, og ekki að öllu leyti 

skýr. Til viðmiðunar hefur þó verið talið að samningur sé stjórnsýslusamningur ef 

stjórnvald er bundið af öðrum reglum stjórnsýsluréttarins en voru taldar upp hér að 

framan. Þannig falla þeir samningar sem falla undir 30. gr. fjárreiðulaga almennt undir að 

vera stjórnsýslusamningar þar sem með þeim er einkaaðilum falið að fara með 
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stjórnsýsluvald eða aðra framkvæmd sem heyrir undir ríkið.
67

 Þá ber hér ennfremur að 

hafa í huga að þrátt fyrir að samningur myndi samkvæmt framangreindu teljast 

stjórnsýslusamningur þá kunna reglur stjórnsýsluréttar að hafa mismikið vægi við gerð og 

framkvæmd slíks samnings. Úr slíkum álitaefnum verður hér ekki leyst með endanlegum 

hætti.  

Eins og rakið var að framan felst einkaframkvæmd í því að gera samninga við 

einkaaðila um rekstur eða framkvæmd tiltekinna verkefna sem ríkið ber ábyrgð á að séu 

framkvæmd. Slíkir samningar eru í framkvæmd iðulega nefndir þjónustusamningar. Eru 

slíkir samningar mjög fjölbreyttir hvað varðar efni og umfang. Á heimasíðu 

stjórnarráðsins kemur fram eftirfarandi skýring á hvað teljist vera þjónustusamningur:  

 

Með þjónustusamningi er átt við skriflegan viðskiptasamning milli ráðuneytis eða 

ríkisstofnunnar sem verkkaupa og einhvers verksala um tiltekna þjónustu eða með öðrum 

orðum rekstrarverkefni. Bæði getur verið um að ræða stoðþjónustu sem verkkaupi þarf 

vegna sinnar eigin starfsemi, svo sem rekstur á tölvukerfi, eða þjónustu sem ríkinu er ætlað 

að veita almenningi eða fyrirtækjum. Verksali getur verið ríkisstofnun eða aðili sem starfar 

ekki á ábyrgð ríkisins svo sem hlutafélag, sveitarfélag eða sjálfseignarstofnun. Mörkin milli 

þjónustusamninga og ýmissa annarra samninga, sem gerðir eru um viðskipti, eru oft og 

tíðum óskýr. Þannig geta til dæmis sumir samningar um einkaframkvæmd talist til 

þjónustusamninga.
68

 

 

Eru slíkir samningar gerðir á grundvelli 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997 

(hér eftir fjárreiðulög). Um þá gilda einnig reglugerð nr. 343/2006 um samninga um 

rekstrarverkefni sem ráðuneyti og ríkisstofnanir gera til lengri tíma en eins árs. Í 4. gr. 

þeirrar reglugerðar kemur fram eftirfarandi skilgreining á því hvað sé 

þjónustustamningur:  

 

Þjónustusamningur: Samningar sem ríkisaðilar gera við verksala um tiltekið 

rekstrarverkefni.  

 

Aðrir samningar en þeir sem falla beinlínis undir 30. gr. fjárreiðulaga gætu fallið 

undir hugtakið þjónustusamningur en verður hér sjónunum beint fyrst og fremst að 

þeim sem falla undir fyrrnefnda lagagrein. Verður næst vikið nánar að efni hennar.  
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4.2.2. Um 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins nr. 88/1997.  

Í 1. mgr. 30. gr. fjárreiðulaga kemur fram að ráðherrum sé heimilt, með samþykki 

fjármálaráðherra, að gera verksamninga og samninga um rekstarverkefni sem heyra undir 

ráðuneytið til lengri tíma en eins árs við þá ríkisstofnun sem sinnt hefur verkefninu, aðrar 

ríkisstofnanir eða einkaaðila enda sé áætlað fyrir verkefninu í fjárlögum. Kemur svo fram 

skilgreining á rekstarverkefnum en með þeim er átt við afmarkaða rekstarþætti eða 

rekstur ríkisstofnunar í heild sinni vegna viðfangsefna eða þjónustu sem ríkið skal veita 

samkvæmt lögum eða standa undir kostnaði af eða eru liðir í því að ríkisaðili geti rækt 

hlutverk sitt. Er hér greinilega gert ráð fyrir að ríkið geti falið einkaaðila með samningi að 

starfrækja lögbundin verkefni ríkisins. Í 2. mgr. 30. gr. er fjallað nánar um slíka samninga 

við einkaaðila en þar segir:  

 

Einkaaðila verður þó ekki með samningi samkvæmt 1. mgr. falið opinbert vald til að taka 

ákvarðanir um réttindi og skyldur manna nema sérstök heimild sé til þess í lögum. Séu 

slíkir samningar gerðir skulu ákvæði stjórnsýslulaga og upplýsingalaga, sem og almennar 

meginreglur stjórnsýsluréttar, gilda um þá stjórnsýslu sem verktaki tekur að sér að annast. 

Með sama hætti skulu ákvæði laga um upplýsingarétt um umhverfismál gilda um 

verktaka og upplýsingaskyldu hans. 

 

1. málsliður þessrar málsgreinar er í samræmi við þau sjónarmið sem áður hafa verið 

rakin í sambandi við valdframsal hins opinbera til einkaaðila. Í 2. málslið er áréttað að 

séu slíkir samningar gerðir gildi skráðar sem óskráðar reglur stjórnsýsluréttarins um 

beitingu þess opinbera valds sem einkaaðila er falið. Hefur 2. málsl. 2. mgr. 30. gr. verið 

túlkaður á þann hátt að hann eigi við alla þá samninga sem gerðir eru á grundvelli 30. gr. 

fjárreiðulaga.
69

 Er sú túlkun m.a. byggð á ummælum í greinargerð við 30. gr. í frumvarpi 

því sem varð að fjárreiðulögum, en 30. gr. er talsvert breytt frá því sem var þegar 

frumvarpið var upphaflega lagt fram á Alþingi. Hljóðaði 1. mgr. 30. gr. þá svo:  

 

Einstökum ráðherrum er heimilt með samþykki fjármálaráðherra að gera verksamninga 

og samninga um rekstrarverkefni til lengri tíma en eins árs við aðra ríkisstofnun en sinnt 

hefur verkefninu, sveitarfélög eða einkaaðila, enda sé áætlað fyrir verkefninu í fjárlögum. 

Slíkir samningar skulu í engu breyta réttarstöðu þeirra sem þjónustan beinist að. (leturbr. 

höfundar.)
70
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Í greinargerð með frumvarpinu sagði að tilgangur lokamálsliðar hennar væri að tryggja að 

réttarstaða notenda væri hin sama hvort sem þjónustan væri veitt af ríkisstofnun, 

sveitarfélagi eða einkaaðila. Samkvæmt gildissviði stjórnsýslulaganna gildi þau um 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga en talið hafi verið að þau gildi að sama skapi þegar 

einkaaðilum hafi verið falið að fara með opinbert vald á grundvelli samnings. Þrátt fyrir 

það þyki rétt að árétta það sérstaklega í lokamálslið 1. mgr.
71

 Greininni var breytt í 

núverandi horf með breytingartillögu sérnefndar sem fjallaði um frumvarpið. Kom fram í 

nefndarálitinu að tilgangurinn með breytingunni væri m.a. að tryggja réttarstöðu 

borgaranna en hún þótti ekki nægjanlega tryggð í frumvarpinu.
72

 Hafa þessi atriði leitt til 

þess að 2. og 3. málsl. 2. mgr. 30. gr. hefur verið túlkaður rúmt og talinn eiga við um alla 

samninga sem gerðir eru við einkaaðila á grundvelli 30. gr. og snerta borgarana með 

beinum hætti hvort sem um sé að ræða lögbundna þjónustu eða töku 

stjórnvaldsákvarðana, enda hafi markmið löggjafans verið að tryggja að réttarstaða 

borgaranna yrði sú sama hvort sem um væri að ræða ríki, sveitarfélög eða einkaaðila. Til 

að styðja þessa túlkun er bent á að í 2. málsl. 2. mgr. 30. gr. er talað um að nánar tilgreind 

lög skuli gilda um stjórnsýslu þá sem einkaaðilanum er falið að rækja en ekki eingöngu 

til þeirra stjórnvaldsákvarðana sem þeim er falið að taka.
73

  

Við þessa túlkun þarf að setja nokkra fyrirvara. Í fyrsta lagi ber að nefna orðalagið 

„slíkir samningar“  en þar virðist vera vísað beinlínis til fyrri málsliðar málsgreinarinnar 

þar sem talað er um samninga sem fela í sér framsal á opinberu valdi til þess að taka 

ákvarðanir um réttindi manna og skyldur. Liggur því beinast við samkvæmt textaskýringu 

að túlka ákvæðið þannig að það eigi aðeins við um samninga þar sem einkaaðila er falið 

að taka ákvörðun um réttindi og skyldur einstaklinga.  

Í öðru lagi segir í ákvæðinu að þegar slíkir samningar séu gerðir gildi ákvæði 

stjórnsýslulaga, upplýsingalaga og meginreglur stjórnsýsluréttarins um framkvæmd 

þeirra. Með vísan til gildissviðs stjórnsýslulaga er hæpið að skilja tilvísun 2. mgr. 30. gr. 

fjárreiðulaganna öðruvísi en þannig að hún eigi aðeins við þegar einkaaðila hefur verið 

falið að taka stjórnvaldsákvarðanir og taki því ekki til annarra samninga. Ef litið er til 

gildissviðs upplýsingalaga í framhaldinu, þá gilda þau um stjórnsýslu ríkis og 
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sveitarfélaga, auk starfsemi einkaaðila að því leyti sem þeim hefur verið falið opinbert 

vald til þess að taka stjórnvaldsákvarðanir. Sama gildir um lög um umboðsmann 

Alþingis. Er því nærtækara að líta svo á að ætlunin sé að stjórnsýslulög gildi þannig um 

samninga þar sem vald til þess að taka stjórnvaldsákvarðanir hefur verið framselt.  

Í þriðja lagi felur lögmætisreglan í sér að stjórnvald má ekki leggja skyldur á 

einstaklinga og einkaaðila nema á grundvelli skýrrar lagaheimildar. Spurningin hér er því 

hvort að almennt ákvæði á borð við 2. mgr. 30. gr. sé nægjanlega skýrt að þessu leyti til 

að leggja þá skyldu á einkaaðila sem samið er við eða hvort ekki þurfi að vera ákvæði 

þess efnis í hverju tilviki fyrir sig. Almennt hefur verið talið að sé lagaákvæði á sviði þar 

sem áhrif lögmætisreglunnar séu mikil, t.d. á sviði stjórnsýsluréttarins, séu minni líkur á 

að fallist verði á að túlka ákvæði rýmra en samkvæmt orðanna hljóðan,
74

 en eins og fyrr 

hefur verið rakið vísar ákvæðið, samkvæmt orðanna hljóðan, aðeins til samninga sem fela 

í sér framsal á opinberu valdi til þess að taka ákvarðanir um réttindi og skyldur.  

 

4.3. Heimildir til þess að leggja skyldur á samningsaðila. 

Ef gengið er út frá þeim skilningi sem að ofan er rakinn, að áskilnaður 2. málsl. 2. mgr. 

30. gr. fjárreiðulaga taki ekki til allra samninga sem gerðir eru á grundvelli 30. gr. 

fjárreiðulaga heldur aðeins til þeirra samninga þar sem einkaaðila er falið að fara með 

opinbert vald, vaknar sú spurning í hvaða tilfellum sé heimilt að leggja það á einkaaðila 

að þeir fari eftir opinberum reglum í samskiptum sínum við borgarana. Er sú spurning í 

rauninni tvíþætt. Í fyrsta lagi þarf að svara því í hvaða tilfellum sé um að ræða samninga 

sem fela í sér framsal opinbers valds til töku stjórnvaldsákvarðana og þá hvort áskilnaður 

2. málsl. 2. mgr. 30. gr. fjárreiðulaga sé nægjanlegur til að einkaaðili sé bundinn af 

umræddum reglum stjórnsýsluréttar. Í öðru lagi þarf að svara þeirri spurningu hvort að 

heimilt sé, í öðrum tilfellum en þeim sem að framan greinir, að leggja á einkaaðila að fara 

eftir reglum stjórnsýsluréttar, að hluta til eða öllu leyti, og hvernig farið yrði að slíku.  

Eins og fyrr hefur verið gerð grein fyrir er valdframsal til einkaaðila óheimilt án 

skýrrar lagaheimildar. Að sama skapi liggur ljóst fyrir að samkvæmt lögmætisreglunni er 

óheimilt að leggja byrðar á borgarana án lagaheimildar. Sé því ætlunin að gera slíka 

samninga sem fela í sér framsal valds til þess að taka ákvarðanir um réttindi og skyldur 
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aðila þarf slíkt að vera gert á grundvelli heimildar í þeim lögum sem gildir um það svið 

sem ætlunin er að samningur taki til og heimilar valdframsalið. Æskilegast væri, í ljósi 

lögmætisreglunnar, að í slíkri löggjöf kæmi einnig fram áskilnaður um að samningsaðili 

beri sömu skyldur til þess að fara eftir þeim opinberu reglum og sá sem valdið framselur.  

Sé heimild fyrir valdframsali í lögum sem samningur er grundvallaður á, en sé þar 

ekki að finna áskilnað um að fylgja skuli t.d. ákvæðum stjórnsýslulaga, vaknar því 

spurningin hvort að 2. málsl. 2. mgr. 30. gr. fjárreiðulaga veiti slíkri skyldu einkaaðilans 

næga lagastoð. Í kafla 2 var fjallað um gildissvið stjórnsýslulaga, upplýsingalaga og laga 

um umboðsmann Alþingis og þann túlkunarvafa varðandi gildisssvið stjórnsýslulaganna. 

Ljóst er að upplýsingalögum og lögum um umboðsmann Alþingis er ætlað að gilda um 

einkaaðila sem falið hefur verið opinbert vald. Vafinn sem hér vaknar á því einna helst 

við um stjórnsýslulög. Eins og fyrr var rakið gildir sú meginregla um valdframsal að sá 

sem fær valdið framselt fái með því sömu réttindi og skyldur og það stjórnvald sem 

valdið framseldi. Verður því að telja að áskilnaður 2. málsl. 2. mgr. 30. gr. fjárreiðulaga 

fái stoð í þeim reglum sem gilda almennt um valdframsal þannig að samningsaðili verður 

bundinn af reglum stjórnsýslulaga, auk upplýsingalaga og laga um umboðsmann 

Alþingis, við framkvæmd starfa samkvæmt samningi sem fellur undir 2. mgr. 30. gr., þ.e. 

við töku stjórnvaldsákvarðana, án þess að sérstakur áskilnaður sé gerður um slíkt í 

heimildarlögunum sjálfum.  
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5. Sérstaklega um 76. gr. stjskr.  

5.1. Almennt um 76. gr.  

Í 76. gr. stjskr. er fjallað um nokkur af þeim grunnréttindum sem talin eru til grundvallar 

mannréttinda í lýðræðisríkjum. Þessi réttindi hafa stundum verið talin grundvöllur 

lýðræðislegs stjórnskipulags, enda er það ákveðin forsenda fyrir því að einstaklingar geti 

tekið þátt í lýðræðislegri umræðu að þeir hafi hlotið ákveðna grunnmenntun og þurfi ekki 

að líða skort vegna þeirra atriða sem nefnd eru í 1. mgr. greinarinnar. 

76. gr. stjskr. hljómar þannig:  

 

Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, 

elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. 

Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. 

Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 

 

Í þessari grein, eins og henni var breytt með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995, eru 

tryggð ákveðin grundvallarréttindi á sviði efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra 

réttinda. Í henni eru lagðar ákveðnar skyldur á ríkið, að það grípi til athafna til þess að 

tryggja umrædd réttindi í löggjöf landsins. Réttindi þau, sem 76. gr. stjskr. kveður á um 

eru einnig vernduð í hinum ýmsu mannréttindasáttmálum sem Ísland hefur undirritað.
75

   

 

5.2. Hvaða skyldur leggur 76. gr. stjskr. á ríkisvaldið?  

5.2.1. Skylda til að tryggja réttindin í lögum.  

76. gr. stjskr. segir að öllum skuli tryggður í lögum sá réttur sem hún kveður á um. 

Spurningin sem vaknar hér er hvort að skyldu ríkisins gagnvart borgurunum sé fullnægt 

við það eitt að setja ákvæði í löggjöf landsins um tiltekin réttindi. Í gegnum tíðina hefur 

almennt verið talið að réttindi þau sem tryggð hafa verið í sambærilegum ákvæðum 

stjórnarskrárinnar um framfærsluaðstoð feli ekki í sér sjálfstæðan rétt heldur leggi þær 

skyldur á herðar ríkinu að setja löggjöf um þessi réttindi sem einstaklingar geti síðan leitt 

rétt sinn af. Hið hefðbundna viðhorf hefur því verið að ekki sé hægt að byggja 
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einstaklingsbundinn rétt á stjórnarskrárákvæðinu sjálfu heldur sé löggjafanum að mestu í 

sjálfsvald sett hvers efnis sú löggjöf sé.
76

 

 

5.2.2. Skylda til að tryggja réttindin í reynd? 

Á undanförnum árum hefur réttarframkvæmdin hinsvegar verið í þá áttina að líta svo á að 

mannréttindaákvæði sem þessi feli í sér sjálfstæðan og efnislegan rétt til handa 

einstaklingum, en ekki aðeins kröfu um að lög og reglur séu settar um efnið. Þannig geta 

einstaklingar skotið til dómstóla álitamálum sem lúta að því að brotið sé á rétti þeirra 

samkvæmt ákvæðinu eins og með önnur stjórnarskrárvarin réttindi. Með dómi sínum í 

svokölluðum Öryrkjadómi I, Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000), markaði Hæstiréttur þá 

stefnu að 1. mgr. 76. gr. stjskr. fæli í sér ákveðin efnisleg lágmarksréttindi sem ekki væri 

heimilt að skerða.
77

 

 Í Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000), reyndi m.a. á hvort að ákvæði í lögum um 

almannatryggingar sem skertu tekjutryggingu öryrkja vegna tekna maka stæðust 

stjórnarskrá. Um þetta atriði sagði í dómi Hæstaréttar:  

 

Ákvæði um rétt þeirra, sem ekki geta framfleytt sér sjálfir, til aðstoðar úr opinberum 

sjóðum hefur verið í stjórnarskrá allt frá 1874, en rétturinn var háður því að viðkomandi 

ætti sér ekki skylduframfærendur. Það skilyrði var afnumið með stjórnarskrárbreytingu 

1995. Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 14. gr. stjórnskipunarlaga nr. 

97/1995, skal öllum, sem þess þurfa, tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, 

örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. Í athugasemdum, sem fylgdu 

frumvarpi að lögum nr. 97/1995, var tekið fram, að gengið væri út frá því, að nánari reglur 

um félagslega aðstoð af þessum meiði yrðu settar með lögum, en með ákvæðinu væri 

markaður sá rammi, að til þurfi að vera reglur, sem tryggi þessa aðstoð. [...] Skipulag, sem 

löggjafinn ákveður, verður þó að fullnægja þeim lágmarksréttindum, sem felast í ákvæðum 

76. gr. stjórnarskrárinnar. Þá verður það að uppfylla skilyrði 65. gr. stjórnarskrárinnar um 

að hver einstaklingur njóti samkvæmt því jafnréttis á við aðra sem réttar njóta, svo og 

almennra mannréttinda. [...] Svo sem áður greinir verður að telja að í 1. mgr. 76. gr. 

stjórnarskrárinnar felist ákveðin lágmarksréttindi, sem miðuð séu við einstakling. Þrátt fyrir 

svigrúm almenna löggjafans til mats á því, hvernig þessi lágmarksréttindi skuli ákvörðuð, 

geta dómstólar ekki vikið sér undan því að taka afstöðu til þess, hvort það mat samrýmist 

grundvallarreglum stjórnarskrárinnar. Þegar litið er til skipulags réttinda örorkulífeyrisþega 

samkvæmt almannatryggingalögum og þeirra afleiðinga, sem í raun geta af því leitt fyrir 

einstaklinga, verður þetta skipulag ekki talið tryggja þeim þau lágmarksréttindi, sem í 

framangreindu stjórnarskrárákvæði felast, á þann hátt að þeir fái notið þeirra mannréttinda, 

sem 65. gr. stjórnarskrárinnar mælir þeim, svo sem það ákvæði verður skilið að íslenskum 
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rétti, sbr. 26. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sem var 

fullgiltur af Íslands hálfu 22. ágúst 1979, (Stjórnartíðindi C nr. 10/1979) og 9. gr. 

fyrrnefnds alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 

 

 

Var því fallist á að með því að skerða tekjutryggingu öryrkja vegna tekna maka hefði 

verið farið niður fyrir það lágmark sem 76. gr. stjskr. væri ætlað að tryggja þeim. Af 

þessum dómi er ljóst að Hæstiréttur lítur svo á að í 76. gr. stjskr. sé falinn ákveðinn 

efnislegur lágmarksréttur sem leiðir til þess að ríkisvaldið hefur ekki alfarið frjálsar 

hendur við útfærslu á þeim í löggjöf. Dómstóllinn kveður hinsvegar ekki upp úr með það 

nákvæmlega hvert lágmarkið sé, sem felst í 76. gr., en lætur duga að slá því föstu að farið 

hafi verið niður fyrir það með skerðingunum í þessu tilviki.  

Af ofangreindu má sjá að ríkisvaldið þarf að grípa til ákveðinna athafna til þess að 

tryggja að réttindi þau sem 76. gr. stjskr. séu bæði tryggð fólki í löggjöf sem og að með 

ákvæðinu séu þeim í raun og veru fengin þau réttindi. Ef slegið hefur verið föstu að menn 

geti byggt sjálfstæðan rétt á ákvæðinu, vaknar sú spurning í kjölfarið hvort að í kröfunni 

um raunveruleg og virk réttindi felist líka krafa um að við ákvörðun um hverjir fái að 

njóta þeirra séu málefnaleg sjónarmið og jafnræði höfð að leiðarljósi. Það er að segja, 

hvort að í réttinum sem ákvæðið veitir fólki, felist líka ákveðinn réttur til þess að honum 

sé deilt út og framkvæmdur á sanngjarnan hátt. Þar sem jafnræðisreglan er nú 

stjórnarskrárbundin hlýtur það að leiða af henni að bæði setning og beiting löggjafar sem 

tryggja á réttindi sem mönnum eru fengin í stjórnarskrá verði að taka mið af jafnrétti. Má 

einnig segja að í henni felist krafa um málefnaleg sjónarmið, enda hæpið að sjá að löggjöf 

eða beiting ákvæðis hennar með þeim hætti að byggt sé á ómálefnalegum sjónarmiðum  

sé til þess fallin að tryggja jafnrétti í reynd. Um þetta má m.a. vísa í UA 4182/2004 sem 

verður reifað hér í næsta kafla.  

 

5.3. Til hvaða þjónustu tekur 76. gr. stjskr.? 

5.3.1. Réttur til aðstoðar vegna sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og 

sambærilegra atvika, sbr. 1. mgr. 76. gr. stjskr.  

Sá réttur sem 1. mgr. 76. gr. tekur til hefur í gegnum tíðina verið talinn fela í sér rétt til 

framfærslu, geti einstaklingur ekki framfært sér sjálfur vegna þeirra atriða sem nefnd eru í 
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greininni.
78

 Áður fyrr var í stjskr. að finna ákvæði sem kvað á um aðstoð úr opinberum 

sjóðum og var þá almennt talið að aðstoðin miðaðist við peningagreiðslur. Við 

breytinguna á mannréttindaákvæðum stjórnarskrár með stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 

var hinsvegar fallið frá þessu orðalagi, enda felst aðstoð við þá sem greinir í 1. mgr. 76. 

gr. stjskr. í mörgu öðru en aðeins peningagreiðslum. Þvert á móti getur verið um að ræða 

mjög fjölbreytta þjónustu og réttindi,
79

 allt frá heilbrigðisþjónustu og réttinum til 

húsnæðis, til aðstoðar við athafnir daglegs lífs, s.s. aðstoð við þrif á heimili og 

heimsendur matur, eða starfsþjálfun í kjölfar langvarandi atvinnuleysis.  

Í UA 18. maí 2005 (4182/2004) fjallar umboðsmaður m.a. stuttlega um það hvaða 

réttindi 1. mgr. 76. gr. stjskr. veiti einstaklingum. Mál þetta fjallaði um heimildir til 

gjaldtöku fyrir túlkaþjónustu heyrnalausra á vegum Samskiptamiðstöðvar heyrnalausra 

og heyrnaskertra á húsfundi í fjöleignarhúsi. Í áliti sínu minnir umoðsmaður á þá 

meginreglu að opinber þjónusta skuli almennt veitt án endurgjalds nema lagaheimild til 

gjaldtöku sé til staðar. Síðan tekur umboðsmaður fram að við setningu löggjafar til að 

tryggja þau réttindi sem kveðið er á um í 1. mgr. 76. gr. þurfi löggjafinn jafnframt að taka 

afstöðu til þess hvort að ákvæðið, auk 65. gr. stjskr., leiði til þess að einstaklingar eigi í 

ákveðnum tilvikum rétt til þess að njóta opinberrar þjónustu vegna atriða þeirra sem þar 

eru talin upp, án endurgjalds þannig að þeir geti rækt þær skyldur sem á þeim hvíla eða 

gætt réttinda sinna með fullnægjandi hætti.  

Er ljóst að hér lítur umboðsmaður svo á að þegar um er að ræða lögbundna þjónustu 

sem einstaklingi er nauðsynleg, vegna fötlunar sinnar eða annarra þeirra atriða sem 1. 

mgr. 76. gr. stjskr. nefnir, til þess að hann geti rækt lögbundnar skyldur sínar, eins og í 

þessu tilviki, að mæta á húsfund í fjölbýlishúsi, þá þurfi beiting ákvæða um slíka 

lögbundna þjónustu að taka mið af jafnræði, sbr. 65. gr. stjskr.  Hér vísar umboðsmaður 

til jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar því til stuðnings að viðkomandi eigi vegna 1. mgr. 

76. gr. stjskr. rétt á ákveðinni þjónustu endurgjaldslaust til þess að geta staðið jafnfætis 

öðrum borgurum.  

Undir þetta ákvæði falla því meðal annars lög um málefni aldraðra, nr. 125/1999, lög 

um málefni fatlaðra, nr. 59/1992, lög um almannatryggingar, nr. 100/2007, lög um 
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atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006, svo fátt eitt sé nefnt, en vikið verður sérstaklega að 

lögum um málefni aldraðra hér síðar.  

 

5.3.2. Réttur til menntunar og fræðslu við sitt hæfi.  

Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að stjórnarskipunarlögum, nr. 97/1995, segir 

um 2. mgr. 14. gr., sbr. nú 2. mgr. 76. gr. stjskr., að með henni eigi að tryggja öllum rétt 

til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Almenn menntun er þar skilgreind með 

neikvæðum hætti, þannig að hún taki til annarrar menntunar en sérnáms, en sem dæmi 

um slíkt er nefnt háskólanám og annað sérhæft framhaldsnám. Með ákvæðinu er ætlað að 

tryggja að enginn sé útilokaður frá almennri menntun með ákvæðum um 

fjöldatakmarkanir eða með því að áskilja greiðslu skólagjalda fyrir hana.
80

 

Rétturinn miðast þannig fyrst og fremst við grunnskóla og framhaldsskólamenntun. 

Komi upp álitamál varðandi réttinn til háskólamenntunar eða sérnáms reynir því á 

jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. frekar en 2. mgr. 76. gr. Er það í samræmi við niðurstöðu 

Hæstaréttar í Hrd. 1999, bls. 390 (177/198) en um var að ræða skaðabótamál í kjölfar 

þess að blind stúlka hætti námi við Háskóla Íslands. Hafði hún innritast í nám við 

viðskipta- og hagfræðideild en neyddist frá að hverfa þar sem ekki hafði verið komið 

nægjanlega til móts við þær þarfir sem hún hafði vegna fötlunar sinnar. Þvert á móti 

þurfti hún gagngert að ganga á eftir öllum eðlilegum tilhliðrunum sem hún átti þó rétt á 

samkvæmt lögum. Vísaði Hæstiréttur m.a. í eldri lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983, 

sem voru í gildi þegar áfrýjandi hóf nám við skólann, þar sem fram kom í 1. gr. að 

markmið þeirra væri að tryggja fötluðum jafnrétti og skapa þeim sambærileg lífskjör og 

öðrum þjóðfélagsþegnum. Í 3. mgr. 6. gr. laganna var svo að finna ákvæði þar sem fram 

kom að fötluðum skyldi veitt þjónusta á almennum stofnunum eftir því sem unnt væri. Í 

núgildandi lögum um málefni fatlaðra, nr. 59/1992, kemur fram í 7. gr. að fatlaðir skuli 

eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga og að ávallt skuli leitast við að 

veita fötluðum þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar og heilbrigðis- 

og félagsþjónustu. Reynist þjónustuþörf hins fatlaða hinsvegar meiri en svo að henni 

verði fullnægt innan almennrar þjónustu skuli hinn fatlaði fá þjónustu samkvæmt 

lögunum. Í 8. gr. kemur svo fram að veita skuli fötluðum þjónustu sem miðar að því að 
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gera þeim kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Í framhaldinu rak 

Hæstiréttur ákvæði 2. gr. viðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 

62/1994, þar sem kveðið var á um réttinn til mennta, sem og 14. gr. sáttmálans þar sem 

fram kom að réttindi þau um frelsi, sem lýst sé í samningnum, skuli tryggð án nokkurs 

manngreinarálits. Verði að skilja það ákvæði sem svo að það eigi þannig einnig að 

tryggja jafnrétti til náms en það sé í samræmi við jafnræðisreglu 65. gr. stjskr., sem fyrir 

setningu stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, hafi verið ein af óskráðum grundvallarreglum í 

íslenskri stjórnskipan. Þótti af þessu leiða að Háskóla Íslands hafi borið að taka við 

áfrýjanda og gera viðeigandi ráðstafanir sem leiddu af fötlun hennar, til þess að hún gæti 

nýtt sér þá þjónustu sem veitt var í deildinni. Þegar litið var heildstætt á aðstæður þær 

sem áfrýjanda voru búnar var talið að ýmislegt hafi farið úrskeiðis og því hafi verið 

brotið á rétti hennar sem fatlaðs nemanda við skólann. Hér byggir Hæstiréttur niðurstöðu 

sína m.a. á ákvæðum í lögum um málefni fatlaðra um jafnan rétt fatlaðra til þess að njóta 

opinberrar þjónustu sem eiga rætur sínar að rekja til þá óskráðrar jafnræðisreglu.  

Til að átta sig betur á því hvað felst í menntunarhugtakinu má hér t.d. líta til 1. mgr. 

28. gr. samnings SÞ um réttindi barnsins, en þar er réttinum til menntunar skipt í þrennt. Í 

fyrsta lagi er um að ræða grunnmenntun sem skal veitt öllum ókeypis, í öðru lagi er 

fjallað um framhaldsmenntun, en undir hana fellur m.a. almenn menntun og 

starfsmenntun. Skal hún veitt ókeypis og fjárhagsaðstoð veitt þeim sem á þurfa að halda 

til þess að geta aflað sér slíkrar menntunar. Í þriðja lagi er lögð á aðildarríkin sú skylda að 

veita öllum kost á æðri menntun með þeim hætti sem við á án þess að gerður sé 

áskilnaður um að hún skuli veitt ókeypis.
81

 Sérnám fellur almennt ekki undir hugtakið 

menntun í þessum skilningi, en athyglisvert álit er að finna í UA 3. apríl 2007 (4650/2006 

og 4729/2006) sem fjallaði um kostnaðarþátttöku sveitarfélaga í tónlistarnámi nemenda 

sem stunduðu nám við tónlistarbrautir framhaldsskóla. Í þessum málum var staðan sú að 

nemendur urðu sjálfir að standa straum af kostnaði við tónlistarnám sem gert var ráð fyrir 

að væri hluti af skyldunámi þeirra við tónlistarnámsbrautir framhaldsskóla sem reknir 

voru af ríkinu. Var því hér í raun um að ræða að hluti af skilgreindu námi ákveðinnar 

brautar innan ríkisrekinna framhaldsskóla fór fram utan framhaldsskólans og innan 

stofnunar sem, varðandi fjármögnun og annað, var ríkinu óviðkomandi. Samkvæmt 
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lögum voru það hinsvegar sveitarfélögin sem sáu um að greiða fjárstyrki til tónlistarskóla 

innan sveitarfélagsins, en það var algjörlega undir hverju sveitarfélagi komið hvort og í 

hvaða tilvikum það greiddi með nemendum við tónlistarskóla. Leiddi það til þess að 

nemendur gátu ekki útskrifast af þessum tilteknu námsbrautum án þess að greiða kostnað 

af námi sínu sjálfir, væru reglur sveitarfélagsins á þann hátt að það tæki ekki þátt í 

kostnaði við tónlistarnám þeirra. Í álitinu fjallar umboðsmaður um hugtakið „almenn 

menntun“ samkvæmt 2. mgr. 76. gr. og skilin á milli almenns framhaldsskólanáms og 

sérnáms eða annars sérhæfðs framhaldsskólanáms. Segir þá í álitinu: 

 
Þegar litið er til þess í hvaða samhengi orðin nám á háskólastigi og annað sérhæft 

framhaldsnám eru sett fram í athugasemdum verður að telja líkur á því að það nám sem 

skipulagt sé á hverjum tíma af hálfu hins opinbera samkvæmt lögum í framhaldi af 

skyldunámi og miðar að því að einstaklingur eigi kost á að afla sér grunnmenntunar á 

tilteknu sviði til undirbúnings undir annað nám á háskólastigi eða undir annað sérhæft nám 

á æðra stigi falli undir almenna menntun í merkingu 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. Á 

hinn bóginn verður ekki séð að sambærileg rök standi til að draga ályktanir um að sú vernd 

sem stjórnarskrárákvæðið tekur til nái til alls náms á framhaldsskólastigi, sbr. lög nr. 

80/1996, enda er gert ráð fyrir því í þeim lögum að undir þau geti fallið skólar sem veita 

sérhæft nám á framhaldsskólastigi og einnig ákveðin starfsréttindi og starfstengt nám, sbr. 

1. gr. þeirra.  

 

Taldi hann í framhaldinu að jafnræðis væri ekki gætt samkvæmt gildandi reglum og 

að ekki væri fullnægjandi lagaheimild fyrir stjórnvöld að skipuleggja námsbrautir 

opinberra framhaldsskóla á þann hátt að nemendum væri ómögulegt að ljúka námi án 

þess að greiða skólagjöld til sérstakra tónlistarskóla. Yrði það að koma fram með skýrum 

hætti í lögum væri það ætlun löggjafans að haga einhverjum þáttum námsins á þann veg 

sem um ræddi, auk þess sem slíkt yrði að vera byggt á málefnalegum sjónarmiðum og 

samræmast ákvæðum stjórnarskrár um réttinn til menntunar og jafnræðis.  

Rétturinn til menntunar er einnig verndaður í Mannréttindasáttmála Evrópu sem 

lögfestur var með lögum nr. 62/1994,  en í fyrri málslið 2. gr. I. samningsviðauka segir að 

engum skuli synjað um rétt til menntunar en seinni málsliður hennar tryggir rétt foreldra 

til þess að menntun og fræðsla á vegum hins opinbera sé í samræmi við trúar- og 

lífskoðanir þeirra. Verður hér stuttlega gerð grein fyrir sjónarmiðum varðandi túlkun á 

fyrri málsliðnum en ekki er skýrt nánar í greininni hvað sé átt við með menntun. Þrátt 

fyrir að mál fyrir Mannréttindadómstólnum þar sem reynt hefur á þessa grein hafi 

aðallega snúist um menntun á grunnskólastigi, hefur verið litið svo á að hugtakið 
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menntun í 2. gr. taki einnig til framhalds- og háskólanáms. Hins vegar hefur ákvæðið 

ekki verið talið fela í sér skyldu fyrir aðildarríkin til þess að starfrækja menntastofnanir á 

eigin kostnað eða til að styrkja menntun á ákveðnu stigi. Skyldan samkvæmt 

samningnum tekur þannig aðeins til þess að ríkin skuldbinda sig til þess að tryggja öllum 

borgurum sínum rétt til aðgangs að menntastofnunum á vegum þeirra.
82
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6. Fylgja reglur stjórnsýsluréttarinns með þegar einkaaðilum er falið að 

veita þjónustu samkvæmt 76. gr. stjskr.? 

6.1. Hvað felst í þjónustusamningi?  

Þjónustusamningar eru mikilvægt tæki við einkaframkvæmd. Ef vel er að verki staðið 

ættu í samningunum að vera ákvæði um það hvaða þjónustu skuli veita, hvaða 

gæðaviðmið hún á að uppfylla, réttindi notenda þjónustunnar, hvað og hvernig skuli greitt 

fyrir þjónustuna og hvernig skuli hátta eftirliti með henni. Er þetta bæði mikilvægt fyrir 

ríkið sem og þann aðila sem það semur við til þess að átta sig á því hvaða skyldur þeir 

bera í réttarsambandinu. Sérstaklega þarf að vera skýrt í samningi ef um einhverskonar 

framsal á opinberu valdi til þess að taka stjórnvaldsákvarðanir er að ræða. Í skýrslu 

umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2006, kafla 5.0 gerir hann þetta m.a. að umtalsefni sínu 

og segir þar: 

 
Sé hins vegar farin sú leið að fá einkaaðila til að sinna verkefnum sem hinn opinberi aðili á 

lögum samkvæmt að annast eða ákveðið er með lögum að ríki eða sveitarfélög beri áfram 

kostnað af verkefni sem einkaaðili sinni er mikilvægt að í lögum komi fram með skýrum 

hætti hvaða þjónustu og fyrirgreiðslu borgararnir eigi kröfu á. Þegar í slíkum tilvikum er 

um að ræða viðfangsefni þar sem reynir á ákvarðanir sem væru stjórnvaldsákvarðanir í 

merkingu stjórnsýslulaga ef þær væru teknar af stjórnvöldum er mikilvægt að skýr afstaða 

sé tekin til þess í þeim samningum sem gerðir eru um slík verkefni hver verði framvegis 

réttarstaða borgaranna að þessu leyti og í hvaða farveg þeir geti lagt ágreiningsefni um rétt 

til þjónustunnar eða fyrirgreiðslunnar og inntak hennar.
83  

 

Því miður virðist það hinsvegar vera tilfellið að oft vantar alfarið ákvæði um úrlausn 

ágreiningsmála um veitingu þjónustunnar og annað slíkt í þá þjónustusamninga sem 

gerðir eru á þessu sviði, og það sem verra er, að þjónustusamningar hafi ekki verið gerðir, 

eða nokkuð annað sem útlistar hvaða þjónustu viðkomandi þjónustuveitandi á að veita, 

eða hvernig skuli farið með ákvarðanir um það hverjir skuli fá notið þjónustunnar þrátt 

fyrir að einkaaðila hafi verið falið að veita þjónustuna.
84

  

Í þessu samhengi er rétt að líta á UA 29. júní 2009 (4904/2007) þar sem hann fjallar 

um skyldu hins opinbera til reksturs ferju til Vestmannaeyja. Kvörtunin laut að gjaldtöku 

og hækkun á gjaldskrá vegna afnota af ferjunni m/s Herjólfi sem siglir milli 

Vestmannaeyja og Þorlákshafnar en ferjan var rekin af Eimskipafélagi Íslands ehf. 

samkvæmt samningi við Vegagerðina frá 2005. Var því m.a. haldið fram að ferjan væri 
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þjóðvegur í skilningi vegalaga. Í tilefni kvörtunarinnar tók umboðsmaður til athugunar 

þann lagagrundvöll sem rekstur ferjunnar var byggður á og þá sérstaklega haft í huga 

hvernig aðkomu ríkisins að rekstri hennar væri háttað, þ. á m. hverjar væru skyldur 

ríkisins í því efni, hvort ríkið hefði heimild til þess að gera samninga við einkaaðila um 

rekstur hennar og hvernig væri háttað rétti almennra borgara til umræddrar þjónustu og 

hvernig færi með gjaldtöku vegna þjónustunnar. Umboðsmaður komst að því að ferjan 

teldist ekki þjóðvegur í skilningi vegalaga, hvorki nýrri vegalaga, nr. 80/2007, né eldri 

laga, nr. 45/1994, sem giltu þegar samningur um rekstur ferjunnar var gerður. Í nýju 

vegalögunum var þó að finna ákvæði sem ekki var í þeim eldri þar sem kom fram að eitt 

af verkefnum Vegagerðarinnar væri rekstur ferja og flóabáta sem kæmu í stað 

þjóðvegasambands, sbr. f-liður 1. mgr. 5. gr. laganna. Í 22. gr. kom svo fram heimild til 

þess að ákveða fjárveitingu til rekstur ferja sem komi í stað vegasambands um stofnveg 

eða tengiveg í samgönguáætlun. Á sama hátt megi ákveða fjárveitingu til greiðslu hluta 

kostnaðar við ferjur sem séu mikilvægar ferðaþjónustu. Var svipað ákvæði að finna í 23. 

gr. eldri vegalaga.  Í samgönguáætlun sem í gildi var þegar samningur var gerður um 

rekstur ferjunnar var gert ráð fyrir umtalsverðum fjárveitingum til reksturs ferja og 

flóabáta auk þess sem gert var ráð fyrir samningnum í fjárlögum. Af ofangreindu taldi 

umboðsmaður ljóst að Vegagerðin hefði haft heimild til að gera umræddan samning um 

rekstur ferjunnar. Um inntak samningsins og heimildir til gjaldtöku af notendum 

ferjunnar sagði hann síðan orðrétt:  

 

Eins og nánar verður rakið í kafla IV.6 hér síðar tel ég að þegar Vegagerðin gerir samninga 

við einkaaðila um rekstur á ferjum, sem eru í eigu hins opinbera og hún hefði að lögum í 

reynd getað ákveðið að reka sjálf, verði ekki útilokað að stofnuninni beri að horfa til 

almennra reglna stjórnsýsluréttar við nánari afmörkun á inntaki slíkra samninga, og þar 

með til að tryggja það við samningsgerð, að þau gjöld sem innheimt eru af hálfu 

viðkomandi einkaaðila séu í samræmi við lög og standi í eðlilegum tengslum við hina 

veittu þjónustu. Ég tel hins vegar, með hliðsjón af því að í umræddum samningi 

Vegagerðarinnar og Eimskipafélags Íslands ehf. um rekstur m/s Herjólfs sé sérstaklega 

fjallað um heimildir verktaka til töku gjalda og gjaldtökunni markað tilgreint hámark, að ég 

hafi ekki forsendur til frekari umfjöllunar um mál þetta á þeim grundvelli. Horfi ég í því 

sambandi sérstaklega til þess að vegna þeirrar forsögu sem býr að baki umræddum 

heimildum Vegagerðarinnar til samningsgerðar við einkaaðila um rekstur á ferjum í hennar 

eigu verður að mínu áliti ekki fullyrt að útilokað sé að í slíkum samningi kunni, við 

ákvörðun þeirra gjalda sem einkaaðila er heimilt að innheimta, að vera heimilt að taka eftir 

atvikum tillit til þess að hann njóti eðlilegrar framlegðar af viðkomandi rekstri. 

 



 47 

Af þessum ummælum má sjá að hann hefur talið að ákvæði samningsins sem slík væru 

nægjanlegur grundvöllur fyrir gjaldtöku Eimskipafélags Íslands ehf. Um inntak 

samningsins og það hvort að þörf væri á skýrari lagafyrirmælum um samninga sem 

Vegagerðin gerir um rekstur ferja sagði umboðsmaður: 

 

Með samningum Vegagerðarinnar við einkaaðila á rekstri ferja í hennar eigu, í þeim 

tilgangi að halda uppi samgöngum á tilteknum ferjuleiðum, er eðli máls samkvæmt 

ráðstafað veigamiklum hagsmunum hins opinbera sem og mikilvægum og fjárhagslegum 

hagsmunum þeirra einstaklinga og fyrirtækja sem nýta sér þá ferjuþjónustu sem um ræðir. 

Á það ekki síður við í þeim tilvikum, eins og hér, þegar samhliða samningi um rekstur ferju 

er jafnframt ráðstafað opinberu fé til stuðnings við reksturinn. Ég tek fram að það leiðir af 

þeirri niðurstöðu minni sem rakin er í kafla IV.5 hér að framan, um gildissvið 30. gr. 

fjárreiðulaga nr. 88/1997 gagnvart þeim samningum um ferjurekstur sem hér um ræðir, að 

Vegagerðinni ber í slíkum samningi m.a. að skilgreina umfang og gæði þeirrar þjónustu 

sem um ræðir, eftirlit með þjónustu og meðferð ágreiningsmála, sbr. 5. mgr. 30. gr. laga nr. 

88/1997. Ég tel engu að síður, m.t.t. hagsmuna þeirra borgara sem nýta sér umrædda 

þjónustu og eðli hennar að öðru leyti, að rétt væri að á umræddum atriðum, hvað varðar 

lagalegar skyldur Vegagerðarinnar sem opinberrar stofnunar, væri með skýrari hætti tekið í 

þeim sérstöku lagafyrirmælum sem gilda um rekstur ferja til samgöngubóta. 

 

Er umboðsmaður hér að benda á ágalla sem virðast vera frekar algengir í samningsgerð 

ríkisins við einkaaðila.  

 

6.2. Einkaaðili tekur ákvörðun um hver fái að njóta þjónustunnar.  

6.2.1. Lagaheimild til þess að framselja vald til töku ákvörðunar.  

Eins og fyrr hefur verið rakið í kafla 4.3. er það ljóst af 2. mgr. 30. gr. fjárreiðulaga sem 

og almennum reglum sem gilda um valdframsal að þegar um er að ræða þjónustusamning 

sem felur í sér framsal á stjórnsýsluvaldi, þ. á m. valdi til að taka stjórnvaldsákvarðanir, á 

grundvelli lagaheimildar, gilda stjórnsýslureglurnar fullum fetum um þann þátt starfsemi 

einkaaðilans sem felur í sér beitingu á opinberu valdi. Verða því einkaaðilar að haga 

málsmeðferð sinni við töku ákvarðana með þeim hætti að samrýmist reglum sem finna 

má í stjórnsýslulögunum auk þess sem hægt er að kæra ákvarðanir þess einkaaðila til þess 

stjórnvalds sem valdið framseldi með samningi, nema annað leiði af lögum. Verður því 

að telja að borgarinn hafi almennt öll þau sömu réttindi og skyldur í samskiptum sínum 

við viðkomandi einkaaðila og hann hefði ef um væri að ræða opinberan aðila.   
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6.2.2. Vafi um hvort ákvörðun sé stjórnvaldsákvörðun og ólögfest tilvik. 

Þrátt fyrir framangreint verður að hafa í huga að oft er ekki alveg ljóst hvaða ákvarðanir 

eru stjórnvaldsákvarðanir eða hvort fullnægjandi lagaheimild sé til staðar til að byggja 

valdframsal til einkaaðila á.  

Það er sérstaklega á sviði þjónustustarfsemi þar sem óljóst getur verið hvort að um sé 

að ræða stjórnsýsluákvörðun eða ekki og þar af leiðandi í hvaða tilfellum er um að ræða 

framsal á valdi til þess að taka stjórnvaldsákvarðanir. Hvenær er ákvörðun ákvörðun um 

réttindi og skyldur einstaklinga og hvenær er hún ákvörðun um framkvæmd 

þjónustunnar? Það veldur ekki vafa að ákvörðun um að veita eða synja um skólavist eða 

úthlutun dvalarrýmis á öldrunarstofnun er ákvörðun um réttindi einstaklinga og þar af 

leiðandi stjórnvaldsákvörðun. Einnig er ljóst að ákvörðun um hvað skuli vera í 

hádegismat á dvalarheimili er ekki stjórnvaldsákvörðun. Hinsvegar vandast málið þegar 

um er að ræða t.d. ákvörðun um hvaða þjónusta skuli veitt einstökum einstaklingum inni 

á dvalar- eða hjúkrunarheimilum, s.s. þvottaþjónusta eða liðveisla. Hlýtur niðurstaða um 

það hvað teljist vera ákvarðanir um réttindi eða skyldur í einstökum tilfellum að ráðast að 

talsverðu leyti af því hvað löggjöf á sviðinu kveður á um að viðkomandi einstaklingur 

eigi rétt á, sem og því hversu mikilvægir hagsmunir eru til umfjöllunar hverju sinni. Það 

er hinsvegar upp og ofan hversu nákvæm löggjöf varðandi hina mismunandi 

þjónustustarfsemi er þegar kemur að því að kveða á um rétt til einstakra þjónustuþátta eða 

hvað felst í þjónustu við einstaka þjóðfélagshópa. Einnig getur valdið vafa hver 

réttarstaða notenda þjónustunnar er þegar lög eru ekki skýr um það hvað nákvæmlega sé 

heimilt að fela einkaaðilum að gera eða taka ákvarðanir um.  

Áður hefur verið fjallað um skilgreiningu á því hvað teljist vera stjórnvaldsákvörðun. 

Kom þar fram m.a. sú skilgreining að stjórnvaldsákvörðun væri ákvörðun sem tekin er í 

skjóli stjórnsýsluvalds og er beint milliliðalaust út á við að tilteknum aðila eða aðilum og 

með henni væri kveðið á bindandi hátt um rétt eða skyldur þeirra í ákveðnu og 

fyrirliggjandi máli.
85

 

 Einnig var rakið það sem kom fram í greinargerð með ssl. að líta yrði einnig til eðlis 

ákvörðunar, en ekki bara hvers efnis hún væri eða hver tekur hana.  Oft er staðan sú að 

við veitingu grunnþjónustu þeirrar sem tryggð er með 76. gr. stjskr. starfa einkaaðilar og 
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opinberir aðilar hlið við hlið og veita sömu þjónustu, t.d. við rekstur grunnskóla. Þar af 

leiðandi eru ákvarðanir þær sem aðilarnir taka við veitingu þjónustunnar, s.s. hverjir fái 

aðgang að henni, í eðli sínu og að efni til sömu ákvarðanir, hvað varðar réttindi og 

skyldur notenda þjónustunnar. Ef hinsvegar er gengið út frá hinum formlega mælikvarða, 

og litið fyrst og fremst til þess hver það er sem tekur ákvörðun, er réttarstaða einstaklinga 

mjög mismunandi þrátt fyrir að um sömu réttindi og skyldur sé að ræða. Verður 

greinarmunurinn þarna á milli enn minni þegar um er að ræða að þjónustan er auk þess að 

mestu leyti rekin fyrir framlög frá ríkinu. Með hliðsjón af þessu verður hér næst litið á 

það hvaða áhrif greiðsluþátttaka ríkisins hefur í þessu samhengi.  

 

6.2.3. Greiðsluþáttaka ríkisins.  

Í kafla 2.2.3 er m.a. fjallað um að þegar verið sé að afmarka hvaða aðilar teljist vera 

opinberir aðilar sé litið til þess hvort að aðilinn sé rekinn fyrir opinbert fé. Því er eðlilegt 

að spyrja í framhaldinu hvort að sú staða, að einkaaðili sé alfarið rekinn fyrir framlög frá 

hinu opinbera leiði til þess að um hann gildi opinberar reglur. Hér á landi er staðan sú að 

starfsemi er í raun alfarið greidd af skattfé eins og um opinbera þjónustu sé að ræða. Í 

slíkum tilvikum hefur yfirleitt verið gengið út frá formgreiningu hugtaksins stjórnvald og 

litið til rekstrarformsins þannig að fyrirtæki, sem rekið er á einkaréttarlegum grundvelli 

eða með hlutfélaga- eða sjálfseignarformi fellur utan gildissviðs stjórnsýslureglna þrátt 

fyrir að vera að miklu eða öllu leyti í eigu hins opinbera og rekið fyrir skattfé.
86

 

Þegar þetta álitaefni er skoðað er rétt að staldra aðeins aftur við það sem fyrr var sagt 

um tilgang stjórnsýslureglna. Ástæður þess að opinberar reglur eru settar um starfsemi 

hins opinbera eru m.a. að tryggja réttindi borgaranna í samskiptum sínum við hið 

opinbera, en tilgangur þeirra er líka sá að gera stjórnsýsluna gegnsæja og tryggja það að 

forsvaranlega sé farið með almannafé. Þegar borgari á í samskiptum við fyrirtæki í eigu 

ríkisins, sem rekið er fyrir almannafé, sérstaklega þar sem um er að ræða svokallaða 

náttúrulega einokun eða lögbundna einokun
87

 umrædds fyrirtækis, þá er borgarinn í raun 

enn í sömu stöðu og ef hann ætti í samskiptum við ríkisvaldið. Hér má því spyrja hvort 

hið sama sé ekki upp á teningnum þegar um er að ræða að starfsemi einkaaðila sem starfa 

                                                 
86

 Bent Christensen: Forvaltningsret,  bls. 96. 
87

 Páll Hreinsson: Hæfisreglur stjórnsýslulaganna, bls. 115. 



 50 

samhliða opinberum aðilum við veitingu ákveðinnar lögbundinnar þjónustu, myndar 

raunverulega hluta af því kerfi eða neti þjónustuveitenda sem þurfa að vera fyrir hendi 

svo allir fái notið þjónustunnar. Þar er staðan sú að þættir eins og það hvar viðkomandi er 

búsettur eða staða hans á biðlista getur ráðið því hvort sá þjónustuveitandi sem hann á völ 

á þjónustu hjá er opinber stofnun eða einkarekin, en ekki raunverulegt val viðkomandi 

um við hvern hann vill skipta.  

Af hinni óskráðu jafnræðisreglu leiðir að þegar kemur að þjónustu sem kostuð er af 

almannafé verður að gæta jafnræðis við veitingu þeirrar þjónustu.
88

 Þar af leiðandi þarf 

að gæta þess að úthlutun slíkra gæða sé byggð á málefnalegum sjónarmiðum og 

einstaklingum sé ekki mismunað á grundvelli atriða sem minnst er á í 65. gr. stjskr. og 

11. gr. ssl. Að sama skapi má færa rök fyrir því að þegar einkaaðilum er falið að veita 

þjónustu, og eftir atvikum, taka ákvarðanir um það hverjir fái að njóta slíkrar þjónustu er 

ekki óvarlegt að fullyrða að a.m.k hinar óskráðu meginreglur stjórnsýsluréttarinns gildi 

um þann þátt starfsemi einkaaðilans, það eru jafnræðisreglan, reglan um málefnaleg 

sjónarmið, og meðalhófsreglan. Hér er því um að ræða annars vegar sjónarmið um 

réttarstöðu borgaranna og sá tilgangur stjórnsýslureglna að forsvaranlega og á 

sanngjarnan hátt sé farið með skattfé þeirra, og hins vegar lögmætisreglan, sem segir að 

einkaaðilum sé heimilt allt það sem þeim er ekki bannað með lögum. Í raun og veru 

liggur vandinn hér í því lagaumhverfi sem gildir á þessum sviðum en með réttu má segja 

að hér sé um að ræða að einstaklingarnir eigi í raun ekki kröfu á einkaaðila, sem fengið 

hefur verið tiltekið hlutverk af hálfu hins opinbera, gegn greiðslu, að þeir fylgi í störfum 

sínum opinberum reglum. Mun eðlilegra er, í ljósi lögmætisreglunnar, að líta svo á að 

notendur viðkomandi þjónustu eigi kröfu um að ríkisvaldið tryggi það í löggjöf og 

samningum sínum við einkaaðila að þeir fylgi í störfum sínum reglum sem leiða til þess 

að réttindum þeim sem tryggð eru með 76. gr. stjskr. verði í raun virt og að þeim sé 

útdeilt í samræmi við almenn jafnræðissjónarmið. Verður þessu næst litið á það 

lagaumhverfi sem gildir á tilteknum völdum sviðum sem falla undir 76. gr. 

stjórnarskrárinnar og reynt að varpa ljósi á hvernig ofangreindir hagsmunir eru  tryggðir í 

löggjöf og hvað mætti betur fara.  

 

                                                 
88

 Sjá hér t.d. UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 488/2006 og 5044/2007) sem verður reifað síðar. 



 51 

6.3. Svið þar sem þjónusta hefur verið falin einkaaðilum.  

Í þessum kafla verða tekin sérstaklega fyrir tvö svið þar sem talsvert hefur verið um það 

að einkaaðilum sé falið að veita þjónustu annaðhvort samhliða opinberum aðilum eða þá 

að ríkið hefur falið einkaaðilum nánast alfarið að veita borgurunum þá þjónustu sem því 

er skylt að veita lögum samkvæmt. Þau svið sem verður sérstaklega vikið að eru 

menntun, allt frá grunnskóla til háskóla og stofnanaþjónustu fyrir aldraða. Verður skoðað 

lagaumhverfi það sem gildir um þessi svið og þá sérstaklega því sem snýr að aðkomu 

einkaaðila að veitingu þjónustunnar, hvaða reglur gilda um þá og reynt að komast að því 

að hvaða marki hinar opinberu reglur stjórnsýsluréttarins taka til starfsemi einkaaðilanna.  

 

6.3.1. Menntun 

6.3.1.1. Grunnskólar. 

Í lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, (grunnskólalög) segir í 1. gr. að lögin taki til 

grunnskóla á vegum sveitarfélaga, einkarekinna grunnskóla sem hlotið hafi 

viðurkenningu samkvæmt lögunum, og viðurkennds náms á grunnskólastigi. Samkvæmt 

II. kafla laganna fer menntamálaráðherra með yfirstjórn grunnskólamála, setur þeim 

aðalnámsskrá og hefur eftirlit með gæðum skólastarfs og fer með úrskurðarvald í 

ágreiningsmálum eftir því sem lögin kveða á um, sbr. 4. gr. laganna. Ábyrgð á rekstri og 

kostnaður við grunnskóla er þó á hendi sveitarfélaganna og er þeim m.a. skylt að sjá til 

þess að skólaskyld börn sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu njóti skólavistar, sbr. 5. gr.  

Í 1. mgr. 47. gr. er að finna kæruheimild vegna ákvarðana sem teknar eru á grundvelli 

grunnskólalaga. Þar kemur fram að heimilt sé að kæra eftirfarandi ákvarðanir til 

menntamálaráðherra; ákvarðanir sem varða synjun á skólavist vegna ágreinings um 

lögheimili, samkvæmt 4. mgr. 5. gr., ákvörðun um tímabundna eða ótímabundna 

brottvísun nemenda úr skóla, samkvæmt 4. mgr. 14. gr., ákvörðun um undanþágu frá 

námi í skyldugrein, sbr. 3-5. mgr. 15. gr., ákvarðanir um fyrirkomulag skólavistar barna 

með sérþarfir, sbr. 5. mgr. 17. gr., ákvörðun um úrbætur vegna misbrestar á skólasókn 

skólaskylds barns, sbr. 1. mgr. 19. gr., gjaldtökuákvarðanir, sbr. 23.,31. og 33. gr., synjun 

um mat á námi eða val á námi, sbr. 4. mgr. 26. gr., synjun á útskrift úr grunnskóla, sbr. 

32. gr., synjun á beiðni foreldra um greiningu vegna sérfræðiþjónustu, sbr. 3. mgr. 40. gr. 

og ákvarðana um heimakennslu barna, sbr. 2. mgr. 46. gr. Eiga allar þessar ákvarðanir 
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það sameiginlegt að varða réttindi og skyldur nemenda grunnskóla og teljast vera 

stjórnvaldsákvarðanir. Í 2. mgr. er heimild fyrir sveitarfélögin til þess að bæta við einu 

kærustigi með því að setja ákvæði í samþykktir sveitarfélagsins um að áður en ákvörðun 

verði kærð til menntamálaráðuneytisins skuli fyrst beina kæru til skólanefndar eða annars 

tiltekins aðila innan stjórnkerfis sveitarfélagsins. Er þar sérstaklega kveðið á um að við 

málsmeðferð á kærustigi skuli fara að reglum stjórnsýslulaga.  

Í 43. gr. er fjallað um viðurkenningu grunnskóla, annarra en þeirra sem reknir eru af 

sveitarfélögunum, en í henni segir að ráðherra sé heimilt að viðurkenna grunnskóla sem 

reknir eru af öðrum en sveitarfélögum í formi sjálfseignarstofnunar, hlutafélags eða 

samkvæmt öðru viðurkenndu rekstrarformi, enda liggi fyrir samþykki sveitarfélags til 

stofnunar skólans. Um slíka skóla gilda sömu lög og reglur og um grunnskóla almennt, 

m.a. skal fylgja ákvæðum stjórnsýslulaga við töku ákvarðana sem kæranlegar eru 

samkvæmt 47. gr., að frátöldum gjaldtökuákvörðunum. Kemur fram í 2. mgr. 47. gr. að 

taki sveitarfélög ákvörðun um að bæta við kærustigi á sveitarstjórnarstiginu skuli á sama 

tíma taka afstöðu til þess hvort umrætt kærustig taki líka til einkarekinna grunnskóla í 

sveitarfélaginu.  

Á grundvelli 56. gr. eldri laga um grunnskóla nr. 66/1995, sem er sambærileg 

núgildandi 43. gr., var sett reglugerð nr. 320/2007, um viðurkenningu grunnskóla og 

lágmarksframlög úr sveitarsjóði til slíkra skóla. Í henni kemur fram að skilyrði þess að 

grunnskóli hljóti viðurkenningu menntamálaráðherra sé annarsvegar að samþykki 

sveitarfélags liggi fyrir um stofnun skólans, sbr. 1. gr. reglugerðarinnar, og hinsvegar að 

starfsemi hans sé í samræmi við lög og reglur um grunnskóla eftir því sem við á, sbr. 3. 

gr. reglugerðarinnar. Samkvæmt seinni málslið 3. gr. reglugerðarinnar er viðurkenning 

ótímabundin en í 4. gr. kemur fram að ráðherra geti tekið til rannsóknar, og eftir atvikum 

afturkallað, viðurkenningu grunnskóla komi í ljós að verulegir annmarkar séu á starfsemi 

viðkomandi grunnskóla og hann hefur ekki bætt úr því þrátt fyrir að ráðherra beini 

tilmælum þess efnis til hans. Vísar reglugerðin því aðeins til laganna hvað varðar skilyrði 

þess að skólar fái viðurkenningu og verður því að ganga út frá því að til þess að 

grunnskólar fái slíka viðurkenningu þurfi þeir að uppfylla öll þau skilyrði sem almennir 

grunnskólar þurfa að uppfylla samkvæmt grunnskólalögunum, m.a. um málsmeðferð og 

kæruheimildir. Varðandi afturköllun viðurkenningar grunnskóla vaknar því hér sú 
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spurning hvort að annmarkar á málsmeðferð við töku ákvarðana sem kæranlegar eru 

samkvæmt 47. gr. grunnskólalaga geti leitt til þess að viðurkenning verði afturkölluð. 

Samkvæmt ummælum í greinargerð með lögum þeim sem urðu að núgildandi 

grunnskólalögum segir um 47. gr.: 

 

Í 47. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir því að unnt verði að kæra ákvarðanir sem teknar 

hafa verið af hálfu grunnskólans um rétt og skyldu einstakra nemenda, þ.e. ákvarðanir 

sem falla undir gildissvið stjórnsýslulaga. Sé ekki kveðið sérstaklega á um slíkar 

valdheimildir viðkomandi úrskurðaraðila má almennt gera ráð fyrir að hann geti fellt 

ákvörðun sem tekin er á vegum sveitarfélagsins úr gildi, í heild eða að hluta, og þá eftir 

atvikum gefið fyrirmæli um að mál skuli tekið fyrir að nýju hjá sveitarfélaginu, eða 

staðfest ákvörðunina. Þegar um stjórnsýslukæru er að ræða er í stjórnsýslurétti við það 

miðað að úrskurðaraðili hafi heimild til að taka nýja ákvörðun í viðkomandi máli eða til 

að leggja fyrir lægra sett stjórnvald að taka málið til endurákvörðunar og komast þá að 

tiltekinni niðurstöðu í því. Vegna sjálfstæðrar stöðu sveitarfélaganna verður þó að gera 

þann fyrirvara um þetta síðastnefnda að takmörk kunna að vera á heimildum 

úrskurðaraðila til að gefa sveitarfélagi, eða aðila á þess vegum, slík fyrirmæli um 

efnislega niðurstöðu máls eða til að taka nýja ákvörðun í máli fyrir þess hönd nema til 

þess standi skýr lagaheimild.
89

 

 

 Af þessum ummælum er ljóst að gengið er út frá því að ákvarðanir þær sem kæranlegar 

eru samkvæmt 47. gr. séu stjórnvaldsákvarðanir. Almennt er gengið út frá því að eftirlit 

menntamálaráðuneytisins sé aðeins eftirlit með lögmæti ákvarðana, enda teljist það ekki 

samræmast sjálfstæðri stöðu sveitarfélaganna að menntamálaráðuneytið hafi almennt vald 

til þess að endurskoða efnislega ákvarðanir sveitarfélaganna og grunnskóla á vegum 

þeirra. Þessvegna var farin sú leið í lögunum að taka fram í þeim lagagreinum sem 

kæruheimild til ráðherra náði til, að hvaða marki ráðherra var heimilt að taka efnislega 

nýja ákvörðun. Verður hér talið að ráðherra hafi sömu heimildir til þess að endurskoða 

efnislega ákvarðanir einkarekinna grunnskóla og hann hefur í tilfellum grunnskóla sem 

reknir eru af sveitarfélaginu, að fráteknum gjaldskrárákvörðunum. Hinsvegar vaknar sú 

spurning hvaða heimildir sveitarfélag hefur til þess að endurskoða efnislega þær 

ákvarðanir einkaskóla innan þess hafi það nýtt sér heimild 2. mgr. 47. gr. grunnskólalaga 

til þess að koma á fót kærustigi innan sveitarfélagsins. Einnig vaknar sú spurning hvort 

að sveitarfélagið hafi í öðrum tilvikum heimild til þess að endurskoða ákvarðanir 

einkarekinna skóla. Til þess að svara þeirri spurningu er rétt að líta betur á það 

                                                 
89

 Alþt. 2007, A-deild, bls. 1802-1803.    



 54 

réttarsamband sem kemst á milli sveitarfélags og einkarekins grunnskóla þegar 

einkarekinn skóli fær starfsleyfi.  

Í grunnskólalögum kemur fram að ábyrgð á rekstri grunnskólanna sé á hendi 

sveitarfélaganna, sbr. 5. gr. Að sama skapi er stofnun einkarekins grunnskóla háð 

samþykki sveitastjórnar þrátt fyrir að það sé menntamálaráðherra sem veitir 

viðurkenninguna. Er því hér verið að veita einkaaðila leyfi til þess að starfa samhliða 

sveitarfélögum við rekstur grunnskóla í sveitarfélaginu. Þrátt fyrir það er eftirlit með 

einkareknum skólum á hendi ráðherra sem einnig sér um afturköllun á viðurkenningu 

grunnskóla, sbr. 4. gr. reglugerðarinnar. Hafi sveitarfélag ekki nýtt sér heimild í 2. mgr. 

47. gr. laganna til þess að koma á fót kærustigi innan sveitarfélagsins verða ákvarðanir 

samkvæmt 1. mgr. 47. gr., sem einkarekinn skóli tekur, kærðar beint til 

menntamálaráðherra samkvæmt orðanna hljóðan. Hinsvegar ber að líta til þess að 

stjórnsýsla sveitarfélaga fer almennt fram á einu stjórnsýslustigi
90

 og að ekki er um 

valdframsal að ræða við rekstur almennra grunnskóla heldur er litið svo á að grunnskólar 

sem sveitarfélagið rekur séu hluti af því. Þegar aftur á móti um er að ræða einkarekinn 

grunnskóla er verkefnið í raun úr hendi sveitarfélagsins, enda ekki hægt að líta svo á að 

einkarekinn grunnskóli sé hluti sveitarfélagsins á sama hátt og grunnskóli sem rekinn er 

af sveitarfélaginu. Hér er staðan sú að lögin taka skýra afstöðu til þess í hvaða tilfellum 

heimilt sé að kæra ákvörðun til ráðherra, en einnig sé heimilt að koma á fót kærustigi 

innan sveitarfélagsins. Verður því ekki annað séð en að þegar um er að ræða þær 

ákvarðanir, sem nánar greinir í lögunum, verði þær kærðar beint til ráðherra sé slíkt 

millikærustig ekki fyrir hendi. Eina leið sveitarfélagsins til þess að hafa eftirlit með 

starfsemi einkarekinna skóla verður því að koma á fót millikærustigi samkvæmt 2. mgr. 

47. gr. laganna. Ljóst er þá að aðrar ákvarðanir einkarekinna grunnskóla verða ekki 

kærðar til sveitastjórnar líkt og farið gæti með ákvarðanir skóla sem reknir eru af 

sveitarfélaginu.   

Hér má hinsvegar spyrja að því hver ábyrgð sveitarfélagsins verður á málaflokknum 

ef sú leið yrði farin að allir skólar í sveitarfélagi yrðu einkareknir. Hafi sveitarfélag þá 

ekki komið sér upp kæruleið skv. 2. mgr. 47. gr. hefði sveitarfélagið ekki á nokkurn hátt 

áhrif á það skólastarf sem fram fer í sveitarfélaginu og kæmi í raun ekki að því nema til 

                                                 
90

 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin ásamt skýringum og athugasemdum, bls. 13. 



 55 

þess að greiða fyrir það. Má því velta fyrir sér hvort ekki sé samt rétt að álykta að skylda 

sveitarfélags til þess að reka grunnskóla vaknar líklega aftur láti einkaskólar af starfsemi 

sinni, enda er það skylda sveitarfélaga að veita öllum skólaskyldum börnum í 

sveitarfélaginu skólavist, sbr. 3. mgr. 5. gr. grunnskólalaga.  

Af ofangreindri umfjöllun má sjá að hvað varðar grunnskólana hefur löggjafinn hagað 

því þannig að í lögum þeim sem gilda um starfsemi grunnskólanna er tekið skýrlega af 

skarið um það hvaða ákvarðanir séu kæranlegar og hverjar ekki og þar af leiðandi að 

hvaða marki stjórnsýslureglur gilda um starfsemi þeirra einkaskóla sem starfa á 

grundvelli laganna.  

 

6.3.1.2. Framhaldsskólar. 

Um framhaldsskóla gilda lög um framhaldsskóla, nr. 92/2008, en þar er gerður 

greinarmunur á opinberum framhaldsskólum og öðrum skólum á framhaldsskólastigi. 

Gildissvið laganna miðast bæði við opinbera skóla sem og einkaskóla á 

framhaldsskólastigi sem fengið hafa viðurkenningu ráðherra, sbr. III. kafla. Kemur fram í 

3. gr. að menntamálaráðherra fari með yfirstjórn yfir þeim málum sem lögin taka til og 

beri ábyrgð á atriðum sem nánar eru tilgreind í greininni, þar á meðal eftirliti með 

stjórnsýslu og skólastarfi. Í II. kafla er fjallað um opinbera framhaldsskóla en þeir eru 

ríkisstofnanir sem heyra undir menntamálaráðherra, sbr. 1. mgr. 4. gr. Í III. kafla er 

fjallað um aðra skóla á framhaldsskólastigi en í 1. mgr. 12. gr. kemur fram að ráðherra 

geti veitt öðrum skólum en opinberum viðurkenningu til kennslu á framhaldsskólastigi og 

að þá megi reka sem sjálfseignarstofnun, hlutafélag eða samkvæmt öðru viðurkenndu 

rekstrarformi. Er síðan talið upp í tíu stafliðum að hverju skilyrði fyrir viðurkenningu 

lúta. Tekið er fram í 2. mgr. að skóli sem hlotið hafi viðurkenningu hafi sjálfdæmi um 

starfsemi sína að öðru leyti en því sem kveðið er á í lögunum eða reglum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum settum á grundvelli þeirra. Þó skuli þeir leitast við að leysa úr 

málum er varða réttindi og skyldur nemenda í samræmi við lög og góða stjórnsýsluhætti, 

sbr. 4. mgr. 12. gr. Í greinargerð með frumvarpi því sem varð að framhaldsskólalögunum 

kemur fram að með þessu ákvæði hafi verið ætlunin að tryggja nemendum einkarekinna 

framhaldsskóla sambærileg réttindi og þeim sem stunda nám við opinbera 
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framhaldsskóla.
91

 Í 3. mgr. 12. gr. kemur fram að viðurkenning einkarekins skóla felur 

ekki í sér skuldbindingu um fjárframlög úr ríkissjóði til viðkomandi skóla, en samkvæmt 

43. og 44. gr. laganna getur ráðherra gert þjónustusamninga við skóla sem hafa fengið 

viðurkenningu samkvæmt 12. gr. til 3-5 ára í senn og fá þeir þá fjárframlög í fjárlögum 

samkvæmt þeim.  

Samkvæmt 32. gr. laga um framhaldsskóla eiga allir þeir sem hafa lokið 

grunnskólanámi, hlotið jafngilda menntun eða náð 16 ára aldri rétt til þess að hefja nám 

við framhaldsskóla og eiga jafnframt rétt á að stunda framhaldsnám til 18 ára aldur. Er 

þetta ákvæði nýmæli hvað varðar rétt til framhaldsskólanáms en með því er lögð skylda á 

stjórnvöld til þess að veita þeim sem þess æskja menntun til 18 ára aldurs. Athygli vekur 

að við setningu laganna hefur sú leið verið farin að kveða á um réttindi til þess að hljóta 

menntun fram til ákveðins aldurs í stað þess að miða við ákveðið menntunarstig, eins og 

virðist yfirleitt vera miðað við þegar rætt er um réttinn til menntunar, sbr. umfjöllun í 

kafla 5.3.2. Er ljóst af ummælum í greinargerð að við samningu þessa ákvæðis hafi 

aðallega verið haft í huga ungt fólk og ákveðið uppeldis- og forvarnahlutverk haft að 

leiðarljósi. Í frumvarpinu segir:  

 

Með þeirri hugsun sem í frumvarpinu felst er verið að innleiða fræðsluskyldu sem leggst 

á stjórnvöld. Þar með er verið að tryggja að nemandi sem hugsanlega er ekki tilbúinn í langt 

bóknám eða starfstengt nám fái engu að síður þjálfun og mannrækt sem skilar sér í betri 

undirbúningi fyrir atvinnu og borgaralegar skyldur.   

Reynslan hefur sýnt að skipulegt starf með þessa óráðnu unglinga, reglufesta og markviss 

vinnubrögð skila sér oft í öflugum námsmönnum þó að síðar verði. Það hefur mikið 

forvarnagildi, ýmiss konar vandamál skilgreinast og úrlausnir eru fundnar.
92

 

 

Vissulega er staðreyndin sú að meirihluti þeirra sem stunda nám við framhaldsskóla 

hefja nám við 16 ára aldurinn, en rétt er þó að geta þess að rétturinn til menntunar er mun 

víðtækari en svo að hann nái aðeins til ákveðins aldurshóps. Eins og áður hefur verið 

vikið að þegar rætt var um réttinn til menntunar þá hefur almennt verið talið að í 76. gr. 

stjórnarskrárinnar felist líka réttur til framhaldsskólamenntunar. Því er hér ósvarað þeirri 

spurningu hvernig fer með réttindi þeirra sem eldri eru en vilja engu að síður ná sér í 

menntun á framhaldsskólastigi. Samkvæmt ákvæðinu eiga þeir rétt á að hefja nám í 

framhaldsskóla en fræðsluskylda ríkisins nær aðeins fram til 18 ára aldurs. Í frumvarpinu 
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er hinsvegar gert ráð fyrir að menntamálaráðherra, með samningum við einstaka 

menntaskóla; „tryggi að fyrir hendi verði svigrúm til að tryggja öllum sem eftir leita og 

rétt eiga námsvist í framhaldsskóla.“
93

 Virðist því vera gert ráð fyrir því að réttur 

nemenda til framhaldsskólanáms sé að einhverju leyti kominn undir þeim samningum 

sem menntamálaráðherra gerir við einstaka skóla. Verður vikið nánar að slíkum 

samningum síðar í þessari ritgerð. Athygli vekur að talað er um þá sem eftir leita og rétt 

eiga í framangreindum ummælum en það virðist vísa til þess að ekki eigi allir rétt til 

náms í framhaldsskólum. Er það athyglisvert í ljósi þess sem fyrr sagði um að 

framhaldsskólanám félli almennt undir menntun samkvæmt 2. mgr. 76. gr. stjskr. Verður 

þó hér að líta svo á að ríkið hafi sett þeim rétti ákveðin takmörk í lögum með því að 

kveða á um að hann nái aðeins til 18 ára aldurs.  

Á grundvelli 32. gr. laga um framhaldsskóla hefur verið sett reglugerð, nr. 1150/2008 

um innritun nemenda í framhaldsskóla. Þar kemur fram í 7. gr. að innritun nemenda sé á 

ábyrgð skólameistara viðkomandi skóla og að við mat á umsóknum skuli gæta samræmis 

og jafnræðis. Nemendur eiga rétt á eftirfarandi rökstuðningi fyrir synjun á skólavist auk 

þess sem slík synjun sætir kæru tilmenntamálaráðherra samkvæmt ákvæðum ssl., sbr. 7. 

gr. reglugerðarinnar.  

Í 2. mgr. 33. gr. segir að við ákvörðun skólameistara um rétt eða skyldu nemenda, 

samkvæmt 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga, svo sem brottvísun úr skóla í fleiri en einn 

skóladag eða að nemenda sé meinað að sækja kennslutíma í ákveðnu fagi eða námsgrein 

um nokkurt skeið, skuli fylgja reglum stjórnsýslulaga um málsmeðferð, en að ákvörðun 

skólameistara sé kæranleg til menntamálaráðherra eftir ákvæðum VII. kafla 

stjórnsýslulaga. Lögin gera því greinilega ráð fyrir því að við töku ákvarðana sem varða 

réttindi og skyldur nemenda skuli fara eftir stjórnsýslulögum og að slíkar ákvarðanir sæti 

kæru til menntamálaráðherra. Upptalningin sem kemur fram í ákvæðinu er augljóslega í 

dæmaskyni og er ljóst að áskilnaður þessi á einnig við um einkarekna framhaldsskóla, 

sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Skal hér því eitt yfir alla ganga, hvort sem þeir stunda nám við 

einkarekinn eða opinberan framhaldsskóla. Nánar verður vikið að þessu í næsta kafla en 

þar verður fjallað um ákvæði samninga við einkarekna framhaldsskóla.  
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6.3.1.3. Samningar við framhaldsskóla. 

Dæmi um samning sem gerður hefur verið við einkarekinn framhaldsskóla er 

þjónustusamningur frá febrúar 2008, sem menntamálaráðuneytið gerði við Menntafélagið 

ehf. um rekstur Tækniskólans sem varð til við samruna Fjöltækniskóla Íslands og 

Iðnskólans í Reykjavík. Í þeim samningi er að finna ýmis ákvæði sem víkja að réttindum 

nemenda en aðalákvæðið er að finna í 6. gr. samningsins en þar segir: 

 

     6. gr.  

    Réttindi nemenda 

Verksali birtir upplýsingar um fyrirkomulag náms í skólanámsskrá og kynnir nemendum 

próftökureglur skólans. Jafnframt hefur hann á vefsíðu sinni tæmandi upplýsingar um 

réttindi og skyldur nemenda, þ. á m. leiðbeiningar um málsskotsrétt þeirra innan 

stjórnkerfis skólans. Reglur um réttindi nemenda og skyldur skulu vera í samræmi við 

góða stjórnsýsluhætti eftir því sem nánar greinir í þeim kröfum sem koma fram í 11. kafla 

aðalnámsskrár framhaldsskóla – almennum hluta frá 2004 eða í sambærilegum ákvæðum 

í aðalnámskrá er kemur í stað hennar.  

 

Nemendur sem stunda nám við Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólann í Reykjavík við 

gildistöku samningsins eiga rétt til að ljúka skilgreindu námi skv. aðalnámsskrá 

framhaldsskóla. Um inntöku nemenda og aðrar stjórnsýsluákvarðanir skal fara að 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993, ákvæðum upplýsingalaga nr. 50/1996 og lögum um 

framhaldsskóla.
94

 

 

Í upphafi 11. kafla aðalnámsskrár fyrir framhaldsskólana frá 2004 kemur fram að leitast 

skuli við að leysa mál innan skóla og að ágreiningsmálum sem varða einstaka nemendur 

og ekki leysast skuli vísa til skólaráðs. Áður en nemanda verði refsað fyrir brot á 

skólareglum skuli veita honum viðvörun verði því við komið. Áminningar skuli vera 

skriflegar þar sem komi fram annarsvegar tilefni áminningar og þau viðurlög sem liggi 

við endurteknu broti og hinsvegar að nemanda sé gefinn kostur á að koma andmælum 

sínum gegn áminningu innan tiltekins tímafrests. Skólar skuli skrá feril mála þegar 

ágreiningsmál koma upp eða mál vegna brota á skólareglum. Sérstaklega skuli gæta 

ákvæða stjórnsýslulaga, upplýsingalaga, laga um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000.
95

 Er síðan fjallað um helstu ágreiningsmál sem upp geta 

komið og hvernig skuli fara með þau í númeruðum undirköflum, en þau eru; samskipti 
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nemenda og starfsfólks framhaldsskóla, misferli í prófum, ágreiningur um námsmat, brot 

á reglum um skólasókn og ágreiningur um námsframvindu.
96

 

Af ofangreindu er ljóst að við töku ákvarðana varðandi réttindi og skyldur nemenda 

eru einkaskólar bundir af stjórnsýslulögum að sama skapi og opinberir framhaldsskólar, 

enda gera lögin ráð fyrir því auk þess sem vísað er til þeirra í þjónustusamningum. Þar er 

einnig beinlínis vísað í aðalnámskrá þar sem er að finna frekar nákvæma útlistun á því 

hvernig málsmeðferð mismunandi ágreiningsmál fá innan skólanna og hvaða ákvarðanir 

sé heimilt að kæra til menntamálaráðherra. Verður að telja þetta nægilega skýran áskilnað 

um að einkaaðila beri að fylgja stjórnsýslureglum að því marki sem þeim hefur verið falið 

að taka ákvarðanir um réttindi og skyldur nemenda.  

 

6.3.1.4. Háskólar.  

Háskólar falla almennt utan við gildissviðs 76. gr. stjskr. samkvæmt ummælum í 

greinargerð við 14. gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995.
97

 Þrátt fyrir það hefur rétturinn 

til aðgangs að æðri menntun verið talinn felast í hinum ýmsu mannréttindasáttmálum sem 

Ísland er aðili að, sbr. umfjöllun í kafla 5.3.2 og verður því litið hér aðeins á það 

lagaumhverfi sem einkareknir háskólar á Íslandi búa við og hvaða álitamál vakna um 

gildi reglna stjórnsýsluréttarinns gagnvart þeim. Um háskólastigið gilda tvennskonar lög, 

annarsvegar lög um opinbera háskóla nr. 85/2008 sem taka, eins og nafn þeirra gefur til 

kynna, sérstaklega til opinberra háskóla, þ.e. Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri og 

annarra þeirra háskóla sem lúta yfirstjórn menntamálaráðherra og starfa samkvæmt 

lögunum samkvæmt auglýsingu þess efnis, sbr. 1. gr. laganna. Lög þessi eru sérlög sem 

taka aðeins til opinberra háskóla en um háskóla almennt gilda lög um háskóla nr. 

63/2006. Er þeim lögum ætlað að marka ramma utan um starfsemi háskóla, gæðaeftirlit 

með skólunum og samræmingu prófgráða.
98

 

Í II. kafla laga um háskóla nr. 63/2006, (háskólalög) er fjallað um rekstarform háskóla 

og viðurkenningu þeirra. Þar kemur fram að háskóla megi reka sem ríkisstofnun, 

sjálfseignarstofnun, hlutafélag eða samkvæmt öðru viðurkenndu rekstarformi, sbr. 1. mgr. 
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3. gr. laganna. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. veitir menntamálaráðherra skólum sem uppfylla 

skilyrði laganna viðurkenningu, en í henni felst ekki skuldbinding stjórnvalda til þess að 

veita viðkomandi skóla fé, sbr. lokamálslið 8. mgr. 3. gr.  

Ólíkt því sem gildir um grunnskóla og framhaldsskóla þá er ekki að finna 

kæruheimild til ráðherra í háskólalögunum, enda eru háskólar sjálfstæðar stofnanir, sbr. 

2. gr. laganna. Hinsvegar hefur verið farin sú leið að koma á fót annarsvegar málskoti 

innan skólanna, sbr. 4. mgr. 19. gr. laganna, auk þess sem komið er á fót áfrýjunarnefnd í 

kærumálum háskólanema með 20. gr. laganna. Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. fer um málskot 

til áfrýjunarnefndarinnar eftir VII. kafla stjórnsýslulaga, en máli verður ekki skotið til 

nefndarinnar nema hún feli í sér endanlega úrlausn um réttindi og skyldur nemanda. Þó er 

heimilt að skjóta til nefndarinnar álitamálum um hvort að málsmeðferð háskóla hafi verið 

í samræmi við lög og góða stjórnsýsluhætti. Athygli vekur að hvergi er vikið að því 

berum orðum í samræmi við hvaða lög málsmeðferð eigi að vera í þessu tilviki. Þó má 

skilja tilvísunina til „góðra stjórnsýsluhátta“, auk þess að um málskot til nefndarinnar fer 

eftir VII. kafla stjórnsýslulaga þannig að hér er verið að vísa til stjórnsýslulaga, enda ekki 

að finna neinar málsmeðferðarreglur um töku ákvarðana innan háskólanna í lögunum 

sjálfum. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að háskólalögum segir um þetta 

atriði:  

 

Með frumvarpinu er réttarstaða nemenda styrkt frá gildandi lögum á þann veg að 

háskólaráð, að fenginni umsögn samtaka nemenda í viðkomandi háskóla, setur reglur um 

réttindi og skyldur nemenda, þ.m.t. um málskotsrétt þeirra innan háskóla. Jafnframt er lagt 

til að hlutverk áfrýjunarnefndar í kærumálum háskólanema verði lögfest en nefndin 

úrskurðar í tilteknum málum þar sem námsmenn telja brotið á rétti sínum.
99

 

 

Hvergi er þó minnst á í hvaða tilfellum heimilt er að kæra ákvarðanir skóla. Í þessu 

samhengi er rétt að líta á 3. mgr. 2. gr. laganna en þar segir að háskólar hafi sjálfdæmi um 

starfsemi sína að öðru leyti en því sem kveðið er á um í lögum, reglum eða öðrum 

stjórnvaldsfyrirmælum sem sett eru á grundvelli þeirra. Hvergi er hins vegar í lögunum 

gerður áskilnaður um að háskólar skuli við ákvarðanir um réttindi og skyldur nemenda 

fylgja reglum stjórnsýslulaga. Í 4. mgr. 19. gr. er þó gert ráð fyrir því að háskólaráð skuli 

setja reglur um réttindi og skyldur nemenda, en ekki er gerð nánari grein fyrir því hvers 
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efnis þessar reglur skuli vera. Í e. lið 2. gr. reglna um viðurkenningu háskóla á grundvelli 

3. gr. laga nr. 63/2006 um háskóla, nr. 1076/2006, er að finna ákvæði sem veitir ákveðnar 

vísbendingar um hvað skuli felast í slíkum reglum en þar er kveðið á um reglur um 

inntökuskilyrði og um réttindi og skyldur nemenda. Kemur þar fram að reglur um réttindi 

og skyldur nemenda skulu taka mið af málsmeðferðarreglu 20. gr. laganna og skulu vera í 

samræmi við stjórnsýslulög, að því er opinbera háskóla varðar, en reglur annarra háskóla 

skulu vera í samræmi við málefnalega stjórnsýslu og meginreglur stjórnsýsluréttar, eftir 

því sem við getur átt. Spurningarnar sem hér vakna eru því annarsvegar hvaða reglur 

áfrýjunarnefndin leggur til grundvallar í úrskurðum sínum þegar nemendur telja á rétti 

sínum brotið og hinsvegar hvað sé miðað við þegar sagt er að nemandi geti borið undir 

nefndina hvort meðferð á skriflegu erindi hans hafi verið í samræmi við lög og góða 

stjórnsýsluhætti. Til þess að varpa betra ljósi á þetta álitaefni er rétt að líta betur á 

áðurnefnda áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema (hér eftir nefnd áfrýjunarnefnd). 

 

6.3.1.5. Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema.  

Í eldri lögum um háskóla, nr. 136/1997 var ekki að finna ákvæði sambærilegt því sem 

er í gildandi lögum um áfrýjunarnefndina. Þó var að finna í 3. tl. 5. gr. þeirra ákvæði sem 

lagði þá skyldu á ráðherra að hann skyldi setja reglur um málskotsrétt nemenda teldu þeir 

brotið á rétti sínum og að slíkar reglur gætu falið í sér ákvæði um að slík mál færu fyrir 

sérstaka áfrýjunarnefnd. Var slíkri nefnd komið á fót með reglugerð nr. 73/1999. Við 

setningu nýju laganna var ákveðið að lögfesta skipulag og hlutverk nefndarinnar með 20. 

gr. laganna. Menntamálaráðherra skipar áfrýjunarnefndina en í henni eiga sæti þrír menn 

sem skulu uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara. Skal einn vera tilnefndur af 

samstarfsnefnd háskólastigsins, einn af samtökum háskólanema og einn án tilnefningar 

og er hann jafnframt formaður hennar, sbr. 1. mgr. 20. gr.  Á grundvelli 5. mgr. 20. gr. 

hafa verið settar reglur nr. 1152/2006 um störf áfrýjunarnefndar í kærumálum 

háskólanema samkvæmt 20. gr. laga um háskóla nr. 63/2006 þar sem m.a. kemur fram 

hvaða ákvarðanir heimilt sé að kæra til hennar. Í 1. mgr. 1. gr. reglanna segir:  
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Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema úrskurðar í málum, þar sem námsmenn í 

ríkisháskólum og öðrum háskólum, sem hlotið hafa viðurkenningu menntamálaráðherra 

samkvæmt 3. gr. laga um háskóla nr. 63/2006, telja brotið á rétti sínum varðandi:  

a. framkvæmd prófa og námsmats, þ.m.t. fyrirlögn prófa, tilhögun 

einkunnagjafar, skipun prófdómara og birtingu einkunna, 

b. mat á námsframvindu, þ.m.t. rétt til endurtökuprófs, 

c. afgreiðslu umsókna um skólavist, þ.m.t. tilhögun mats á námi á milli skóla, 

d. brottvikningu nemanda úr skóla og beitingu annarra agaviðurlaga. 

 

Í 2. gr. kemur fram að áfrýjunarnefndin geti með úrskurðum sínum staðfest, breytt eða 

fellt úr gildi ákvarðanir háskólanna sem kærðar eru til hennar. Í 4.-6. gr. er síðan að finna 

reglur um málsmeðferð fyrir nefndinni en að öðru leyti fer málsmeðferð samkvæmt 

stjórnsýslulögum, sbr. 9. gr. reglanna.  

Í tveimur úrskurðum nefndarinnar
100

 hefur verið fjallað um stöðu nemenda í 

einkareknum háskólum. Í öðrum þeirra, úrskurði áfrýjunarnefndar í kærumálum 

háskólanema 23. júní 2008  (3/2008),  er fjallað um brottvikningu nemanda úr 

Háskólanum á Bifröst eftir að ætluð fíkniefni fundust á heimili hans við leit lögreglu. 

Málsatvik voru þau að við húsleit í nemendaíbúð kæranda fundust 0,3 gr. af hvítu 

duftefni sem lögregla taldi vera fíkniefni auk 8.000 breskra punda. Daginn eftir húsleitina 

fékk kærandi tölvupóst frá rektor háskólans þar sem honum var tilkynnt sú ákvörðun 

rektors að vísa kæranda úr skólanum auk þess sem honum var gert að rýma nemendaíbúð 

sína. Var honum gefið færi á því að koma fram athugasemdum sínum áður en mál hans 

yrði tekið fyrir á fundi háskólaráðs. Á fundi háskólaráðs lagði kærandi fram athugasemdir 

sínar auk þess sem hann benti á að við skýrslutöku hjá lögreglu hefði annar einstaklingur 

gefið sig fram sem eiganda þeirra ætluðu fíkniefna sem fundist hefðu í íbúð kæranda. 

Þrátt fyrir það fékk kærandi síðar sama dag tölvupóst frá rektor þess efnis að háskólaráð 

hefði staðfest ákvörðun rektors um brottvikningu hans. Kærandi kærði í framhaldinu 

ákvörðunina til áfrýjunarnefndar í kærumálum háskólanema. Taldi hann ákvörðunina 

ekki standast reglur stjórnsýsluréttar en samkvæmt reglum nr. 1067/2006 um 

viðurkenningu háskóla bæri Háskólanum á Bifröst að fara að meginreglum 

stjórnsýsluréttar þegar teknar væru ákvarðanir um réttindi og skyldur nemenda. Því til 

stuðnings vísaði kærandi til 2. mgr. 20. gr. laga um háskóla þar sem vísað sé til 
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stjórnsýslulaga varðandi málskot til áfrýjunarnefndarinnar auk þess sem Háskólinn á 

Bifröst njóti fjárframlaga úr ríkissjóði. Taldi kærandi að brottvikning hans væri brot á 

lögmætisreglu stjórnsýsluréttarinns þar sem ákvörðun rektors hafi ekki verið í samræmi 

við 51. gr. reglugerðar fyrir Háskólann á Bifröst, sem hún átti að byggja á, en í henni kom 

fram að rektor gæti vikið nemenda úr skólanum gerðist hann sekur um brot gegn lögum 

eða reglum skólans. Samkvæmt tölvubréfi rektors hafi ákvörðun hans verið byggð á því 

að varsla fíkniefna væri brot á lögum en það skilyrði hafi ekki verið fyrir hendi þegar 

ákvörðun rektors var staðfest af háskólaráði enda hafi annar einstaklingur þá gengist við 

því að eiga ætluð fíkniefni. Kærandi hafi því ekki gerst sekur um brot á lögum og því hafi 

ákvörðunin verið ólögmæt. Auk þess hafi kærandi frá öndverðu neitað sök en samkvæmt 

grundvallarreglum refsiréttar er sakborningur sem neitar sök ekki talinn hafa gerst 

brotlegur við lög fyrr en kveðið hafi verið á um sekt hans með endanlegum dómi. Þar af 

leiðandi hafi rektor brostið heimild til þess að taka ákvörðun um brottvísun hans á 

grundvelli þess að hann hafi gerst brotlegur við lög. Háskólaráð hafi einnig brostið 

heimild til þess að staðfesta ákvörðun rektors þar sem þegar sú ákvörðun var tekin hafi 

annar aðili gengist við því að eiga ætluð fíkniefni og því hafi skilyrði 51. gr. 

reglugerðarinnar um að kærandi hafi gerst brotlegur við lög ekki verið fyrir hendi. Auk 

þessu taldi kærandi að brotið hefði verið gegn rannsóknarreglu, sbr. 10. gr. ssl., 

jafnræðisreglu og meðalhófsreglu stjórnsýslulaganna og þannig brotið á mikilvægum 

réttindum hans m.a. til náms sbr. 65. gr. og 2. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar. Kærði hélt 

því fram að frásögn þess sem hafði sagst eiga fíkniefnin væri ótrúverðug auk þess að þó 

að kærandi hafi ekki átt fíkniefnin hafi vörslur hans verið óumdeildar enda hefðu efnin 

fundist í skúffu í íbúð hans auk þess sem hann beri ábyrgð á því að gestir hans fari að 

lögum og reglum skólans. Við töku ákvörðunarinnar hafi verið farið í öllu eftir reglum 

háskólans enda hafi kæranda verið gefið tækifæri til þess að koma athugasemdum sínum 

á framfæri áður en málið var tekið fyrir hjá háskólaráði auk þess sem hann fékk tækifæri 

til þess að tjá sig munnlega á fundi háskólaráðs eins og gert er ráð fyrir í 51. gr. 

reglugerðar um Háskólann á Bifröst. Auk þess hafi stjórnsýslureglna verið gætt í hvívetna 

við töku ákvörðunarinnar.  

Í niðurstöðu sinni vísar nefndin m.a. til 2. gr. e-liðar reglna um viðurkenningu háskóla 

nr. 1067/2006 en þar segi að reglur um réttindi og skyldur nemenda skuli taka mið af 
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málsmeðferðarreglu 20. gr. laga um háskóla og að því er ríkisrekna háskóla varði skuli 

taka mið af stjórnsýslulögum, en hvað aðra skóla varði skuli reglur þeirra vera í samræmi 

við málefnalega stjórnsýslu og meginreglur stjórnsýsluréttar, eftir því sem við geti átt. Á 

grundvelli þessa slær nefndin því föstu að Háskólinn á Bifröst sé bundinn af 

meginreglum stjórnsýsluréttar við töku ákvarðana sem varða réttindi og skyldur 

nemenda. Nefndin tekur síðan fram að þau viðurlög sem kærandi var beittur hafi verið 

þau mest íþyngjandi sem völ var á og þrátt fyrir að játa verði rektor og háskólaráði 

ákveðið svigrúm við val á viðurlögum þurfi ákvörðun að vera byggð á málefnalegum 

sjónarmiðum og stjórnsýslureglur hafðar í heiðri. Þegar ákvörðun rektors, og síðar 

háskólaráðs, hafi verið tekin hafði rannsókn á aðild kæranda að umræddu máli varla verið 

hafin og hafði t.d. ekki enn verið tekin af honum formleg lögregluskýrsla. Þó hafi legið 

fyrir að annar einstaklingur hafi gengist við því að eiga fíkniefnin, sem reyndist vera 

kókaín. Sú skýrsla, auk yfirlýsingar kæranda um að hann kannaðist ekki við efnin hefðu 

því átt að gefa háskólaráði tilefni til þess að rannsaka betur aðild kæranda að meintu 

fíkniefnamisferli betur og gefið tilefni til þess að beita vægari úrræðum en beitt var. Taldi 

nefndin því að rannsóknarregla og meðalhófsregla stjórnsýsluréttar hefðu verið brotnar 

og ákvörðunin því felld úr gildi.  

Í öðru máli, úrskurði áfrýjunarnefndar í kærumálum háskólanema  í máli nr. 1/2004 

(ódagsettur), var kærandi nemandi við Listaháskóla Íslands, en hann kærði þar 

samkeppni sem haldin hafði verið innan skólans þar sem sigurvegarinn fékk að leika með 

Sinfóníuhljómsveit Íslands. Krafðist hann þess að viðurkennt væri að Listaháskólinn 

hefði ekki gætt jafnræðis milli kæranda og annarra nemenda við undirbúning og 

framkvæmd samkeppninnar. Kærandi hafði upphaflega skotið málinu til umboðsmanns 

Alþingis en hann vísaði því frá þar sem málið hafði ekki komið til kasta 

áfryjunarnefndarinnar. Nefndin vísaði málinu fyrst í stað frá þar sem það hafði ekki verið 

afgreitt af öllum skilgreindum stjórnvöldum innan Listaháskólans. Eftir að áfrýjunarnefnd 

Listaháskólans hafði vísað málinu frá þar sem málið ætti ekki undir úrskurðarvald hennar 

var málið aftur sent til áfrýjunarnefndarinnar sem ekki gat séð að málið hefði fengið 

fullnaðarafgreiðslu innan Listaháskólans og var því beint til lögmanns kæranda að 

endursenda skólanum erindið svo rösktudd og endanleg niðurstaða fengist þar innan 

skólans. Listaháskólinn sendi þá nefndinni bréf þar sem kom fram sú afstaða að stjórn 
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skólans hefði fjallað um málið á fyrri stigum. Á sama tíma hafði lögmaður kæranda sent 

erindið umboðsmanni Alþingis sem sendi nefndinni þrjár spurningar af því tilefni sem 

vörðuðu m.a. um það til hvaða ákvarðana háskólanna úrskurðarvald nefndarinnar tæki til. 

Í svari nefndarinnar varðandi verksvið hennar kom fram að í 1. mgr. 1. gr. reglna nr. 

73/1999 segði að undir verksvið nefndarinnar féllu ákvarðanir sem vörðuðu námsmat, 

mat á námsframvindu og afgreiðsla umsókna um skólavist. Þar séu einnig talin upp dæmi 

um hvert þessara atriða.  Síðan segir orðrétt:  

 

Áfrýjunarnefndin hefur litið svo á að upptalning dæma um framangreind atriði sé ekki 

tæmandi. Ennfremur hefur nefndin litið svo á að við skýringu kæruheimilda verði að líta 

til þess markmiðs reglanna og þess ákvæðis laganna sem þær byggja á, að tryggja skuli 

réttaröryggi háskólanema.Verði því að skýra þau hugtök sem komi fram í 1. mgr. rúmt.  

 

Umboðsmaður lauk afskiptum sínum af málinu í kjölfar svarbréfs nefndarinnar og tók 

hún síðar ákvörðun um að fjalla efnislega um málið eftir að lögmaður kæranda tilkynnti 

henni að hann hefði ekki lokið málinu fyrir henni.  

Málsatvik voru þau að vorið 2003 var haldin samkeppni meðal nemenda um að fá að 

spila með Sinfóníuhljómasveit Íslands, en vísað var til keppninnar í lýsingu á áfanga í 

kennsluskrá Listaháskólans. Kærandi hélt því fram að þar sem vísað var til keppninnar í 

kennsluskrá væri hún á vegum Listaháskólans en skólinn mótmælti því og hélt fram að 

hún hefði ekki verið hluti af námskrá. Keppni þessi byggði á samstarfssamningi skólans 

og Sinfóníuhljómsveitar Íslands um að nemendur fengju að spreyta sig með 

hljómsveitinni. Keppnin fór fram fyrir dómnefnd sem komst að þeirri niðurstöðu að fjórir 

nemendur fengju að spila með hljómsveitinni og var kærandi ekki einn þeirra. 

Ágreiningur aðila snérist um hvort að nemendum hefði verið sagt að þeir fengju að spila 

með hljómsveitinni en kærandi hélt því fram að það hefði verið ákvörðunarástæða þegar 

hún ákvað að hætta í Tónlistarskóla Reykjavíkur og hefja nám við Listaháskóla Íslands. 

Deilan snérist hinsvegar fyrst og fremst um hvort að jafnræðis hafi verið gætt milli 

keppanda við undirbúning og framkvæmd keppninnar. Kærandi hélt því fram að þegar 

hún ákvað að hætta í námi við Tónlistaskóla Reykjavíkur og hefja nám við 

Listaháskólann hafi það verið vegna þess að nemendum hefði verið sagt að þeir fengju 

tækifæri til þess að spila með Sinfóníuhljómsveit Íslands á útskriftarári. Þessu hafi síðar 

verið breytt á þann veg að nemendur fengju að keppa um rétt til að spila með 
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hljómsveitinni. Kærandi hélt fram að skólinn hefði átt að tryggja jafna stöðu nemenda í 

keppninni þar sem keppnin var á vegum skólans. Taldi hún sig ekki hafa staðið jafnfætis 

öðrum nemendum m.a. vegna fyrirkomulags keppninnar og eðlismismunar á hljóðfærum 

sem keppendur léku á. Einnig taldi hún að jafnræðis hafi ekki verið gætt við úthlutun á 

æfingatíma og aðstöðu keppenda til að undirbúa sig fyrir keppnina. Skólinn mótmælti 

þessu og taldi keppnina ekki vera hluta af formlegu námi við skólann og hafi ekki haft 

áhrif á námsmat nemenda og ætti því ekki undir úrskurðarvald áfrýjunarnefndarinnar. 

Nefndin taldi hinsvegar að við ákvörðun á verksviði hennar yrði að líta til rúmrar 

túlkunar enda væri markmið þeirra ákvæða sem reglur um nefndina byggðu á, að tryggja 

sem best réttaröryggi háskólanema. Þá sé hlutverk stjórnsýslulaganna einnig að tryggja 

réttaröryggi borgaranna. Taldi hún því að líta verði svo á að þegar vafi sé uppi um túlkun 

á heimild til þess að kæra úrskurð stjórnvalds beri að skýra hann kæranda í hag og beita 

rýmri lögskýringu. Taldi nefndin því að álitamál þetta ætti undir hana þar sem það skipti 

nemanda miklu að ná árangri í keppni sem þessari enda hlýtur slíkt að jafnast á við góða 

einkunn á ferilskrá þrátt fyrir að hún flokkaðist ekki sem formlegt námsmat. Nefndin taldi 

einnig ljóst að keppnin hefði verið á vegum skólans þar sem hún var ætluð nemendum 

hans, kynnt í kennsluskrá, skólinn skipaði dómnefnd hennar og stjórn hans setti reglur 

keppninnar. Síðan segir orðrétt:  

 

Hvort sem þátttaka í keppninni var metin til eininga eður ei, var viðfangsefnið þess eðlis að 

skyldur skólans í því sambandi teljast sambærilegar því og að um námsefni væri að ræða. 

Listaháskóla Íslands ber að fara að stjórnsýslulögum að því er varðar réttindamál nemenda 

og hefur því skyldur þegar slík keppni er skipulögð og framkvæmd.  

 

Var það því niðurstaða nefndarinnar að ekki hafi verið gætt fyllsta jafnræðis meðal 

nemenda við undirbúning og framkvæmd keppninnar.  

Athygli vekur að í báðum þeim álitum sem reifuð voru að framan virðist ekki vera 

neinn vafi um það að skólarnir séu bundir af stjórnsýslulögum að því er varðar ákvarðanir 

um réttindi og skyldur nemenda skólans. Er það athyglisvert þar sem hvergi er að finna 

beinan áskilnað um að einkareknir háskólar skuli fylgja stjórnsýslureglum heldur aðeins 

sagt að þeir skuli setja sér starfsreglur um réttindi og skyldur nemenda þar sem skuli vera 

í samræmi við málefnalega stjórnsýslu og meginreglur stjórnsýslulaga, eftir því sem við 

getur átt, sbr. 20. gr. laga um háskóla. Síðara álitið gengur heldur lengra þar sem þar er 
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beinlínis slegið föstu að við ákvarðanir um réttindi og skyldur nemenda sé skólinn 

bundinn af stjórnsýslulögum á grundvelli þess að skólinn sé rekinn af almannafé og falli 

undir þágildandi lög um háskóla nr. 136/1997 en athygli vekur að í þeim lögum var ekki 

að finna ákvæði sambærilegt 20. gr. núgildandi háskólalaga. Þó er vísað til 3. gr. 

samnings milli Listháskóla Íslands og menntamálaráðuneytisins þar sem segir að taka 

skuli mið af stjórnsýslu- og upplýsingalögum við inntöku nemenda og töku ákvarðana 

sem varða réttindi þeirra og skyldur. Hinsvegar er ekkert í lögunum sem skyldar skólann 

til þess að fylgja stjórnsýslulögum eins og löggjöf var háttað þegar þessi úrskurður gekk.  

Ekki verður hinsvegar séð að álitamál varðandi skyldu einkarekinna háskóla til þess 

að fylgja stjórnsýslulögum við ákvarðanir um réttindi og skyldur nemenda hafi komið til 

kasta dómstóla hér á landi eða umboðsmanns Alþingis.  

 

6.3.1.6. Samningar um kennslu við einkarekna háskóla.  

Í þessu samhengi er rétt að líta stuttlega á dæmi um það hvernig ákvæðum um réttindi og 

skyldur nemenda í einkareknum háskóla er háttað í samningum milli ríkisins og skólans.  

 Í samningi menntamálaráðuneytisins við Háskólann í Reykjavík sem undirritaður var 

9. nóvember 2006 er á nokkrum stöðum vikið að réttindum nemenda. Í 3. mgr. 2. gr.sem 

fjallar um verkefni skólans kemur fram að skólinn skuli setja reglur um inntökuskilyrði 

og birta þær opinberlega. Skólinn skuli gæta jafnræðis við inntöku nemenda í skólann, 

sbr. 6. gr. laga um háskóla. Í 4. mgr. 2. gr. kemur fram að reglur um réttindi nemenda og 

skyldur skuli vera í samræmi við góða stjórnsýsluhætti eftir því sem greinir í þeim 

kröfum sem menntamálaráðuneytið gerir við veitingu viðurkenningar samkvæmt 3. gr. 

laga um háskóla.
101

 Er hér verið að vísa í e. lið 2. gr. reglna nr. 1076/2006 um 

viðurkenningu háskóla á grundvelli 3. gr. laga um háskóla þar sem eins og áður segir er 

fjallað um að reglur um réttindi og skyldur nemenda skulu taka mið af 

málsmeðferðarreglu 20. gr. og að reglur einkaskóla skuli vera í samræmi við málefnalega 

stjórnsýslu og meginreglur stjórnsýsluréttar, eftir því sem við getur átt. Í 1. mgr. 5. gr. 

samningsins kemur síðan fram að skólinn skuli birta upplýsingar um fyrirkomulag náms 

og kennsluskrá á vefsíðu sinni auk þess að kynna nemendum sínum próftökureglur 

skólans. Skólinn skuli einnig hafa á vefsíðu sinni tæmandi upplýsingar um réttindi og 

                                                 
101

 Samningur menntamálaráðuneytisins við Háskólann í Reykjavík frá 9. nóvember 2006.  
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skyldur nemenda, þ.á.m. leiðbeiningar um málskotsrétt innan skólans. Á heimasíðu 

skólans eru birtar bæði reglur um inntökuskilyrði, náms- og prófareglur sem og reglugerð 

um skólann.  

Í 3. gr. kemur fram að ætli skólinn að innheimta skólagjöld skuli birta upplýsingar um 

þau opinberlega. Hækki hann gjöldin umfram almennar verðlagsbreytingar eða leggi á ný 

gjöld skuli það tilkynnt nemendum með góðum fyrirvara og vera stutt málefnalegum 

rökum.  

Af ofangreindu má sjá að í samningnum er reynt að tryggja með sem bestum hætti 

réttindi nemendanna að því er varðar réttindi þeirra og skyldur.  

6.3.2.  Starfsmannamál.  

Rétt er að minnast hér stuttaralega á að þrátt fyrir að svo virðist sem litið sé á að við 

ákvarðanir er varða réttindi og skyldur nemenda eru einkareknir skólar almennt bundnir 

af reglum stjórnsýsluréttar gildir slíkt einungis um nemendur. Hvað varðar aðrar 

ákvarðanir sem skólarnir taka í störfum sínum, s.s. í starfsmannamálum, þá falla slíkar 

ákvarðanir almennt utan gildissviðs stjórnsýslulaga, upplýsingalaga og laga um 

umboðsmann Alþingis. Þessu til stuðnings má nefna UA 29. febrúar 2000 (2830/1999) 

sem varðaði ráðningu í starf deildarstjóra myndlistadeildar Listaháskóla Íslands. 

Umboðsmaður gerði þar grein fyrir starfssviði sínu og að það gæti aðeins náð til 

einkaaðila að því marki sem þeim hafi verið falið opinbert vald til þess að taka ákvarðanir 

um réttindi eða skyldur manna í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl. Taldi hann að þrátt fyrir að 

skólinn væri að miklu leyti fjármagnaður af opinberu fé á grundvelli þjónustusamnings 

við menntamálaráðuneytið væri skólinn ekki stjórnvald á vegum ríkis eða sveitarfélags í 

skilningi 1. mgr. 3. gr. laga nr. 85/1997 við málsmeðferð og ákvörðun um ráðningu í störf 

innan skólans, enda væri um einkaréttarlegan aðila að ræða. Þær opinberu réttarreglur 

sem giltu um starfsemi skólans byggðu á þágildandi lögum um háskóla nr. 136/1997 og 

eftirlit menntamálaráðherra með henni byggði á þeim almennu valdheimildum sem 

ráðuneytinu væru fengnar til þess að hafa eftirlit með gæðum allrar háskólamenntunar 

burtséð frá því hver veitir hana. Valdheimildirnar næðu þó ekki til yfirstjórnar eða 

daglegs reksturs skólans. Taldi því umboðsmaður að málið ætti ekki undir starfssvið hans 

samkvæmt 3. gr. laga nr. 85/1997 enda yrði ekki talið að heimild skólans til að ráða til sín 

starfsmenn fæli í sér opinbert vald til töku ákvarðana um réttindi og skyldur  manna.  
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Af ofangreindu áliti er ljóst að opinberar reglur ná ekki til innra skipulags einkaaðila, 

s.s. ákvarðana í starfsmannamálum, enda felur það ekki í sér beitingu á opinberu valdi af 

þeirra hálfu. Falla slíkar ákvarðanir því utan umfjöllunarefnis þessarar ritgerðar.  

 

6.3.3. Öldrunarþjónusta.  

Helstu ákvæði um réttindi aldraðra til þjónustu á vegum hins opinbera er að finna í lögum 

um málefni aldraðra, nr. 125/1999. Einnig er að finna ákvæði um aðstoð við aldraða í 

lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, (félagsþjónustulögin) þá sérstaklega 

í X. kafla sem fjallar um rétt aldraðra til aðstoðar sveitarfélagsins til þess að þeir geti búið 

sem lengst í heimahúsum, en í því felst að sveitarfélagið skal m.a. sjá um að veita 

heimaþjónustu, félagsráðgjöf, heimsendingu matar og tómstundastörf, sbr. 38. gr. og 40. 

gr. laganna. Auk þessa eiga aldraðir rétt til allrar annarrar þjónustu sem lögin kveða á um, 

s.s. félagslega ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, félagslega heimaþjónustu og réttar til félagslegs 

leiguhúsnæðis. Í 2. mgr. 38. gr. er að finna ákvæði sem heimilar sveitastjórn að framselja 

stjórn öldrunarmála til sérstaks öldrunarmálaráðs, á grundvelli heimildar í lögum um 

málefni aldraðra, en það breytir þó í engu um rétt aldraðra samkvæmt lögunum, þ.á.m. 

um málsmeðferð og málskot. 

Þegar úrræði samkvæmt félagsþjónustulögunum þrýtur taka við framangeind lög um 

málefni aldraðra, en þau taka fyrst og fremst til stofnanaþjónustu fyrir aldraða, þ.e. 

hjúkrunarheimila og dvalarheimila. Markmið þeirra er að aldraðir eigi völ á þeirri 

heilbrigðis- og félagsþjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á því 

þjónustustigi sem sem eðlilegast er miðað við þörf hins aldraða. Markmiðið sé að aldraðir 

geti búið sem lengst í heimahúsum en stofnanaþjónusta sé tryggð sé hennar þörf, sbr. 1. 

gr. laganna. Verður í þessari umfjöllum fyrst og fremst litið á stofnanaþjónustu við 

aldraða, en hún getur verið tvennskonar, annarsvegar vistun í hjúkrunarrými og hinsvegar 

vistun á dvalarheimili, sambýli eða íbúðum fyrir aldraða sem ekki geta annast 

heimilishald sjálfir, samkvæmt 14. gr. laganna. Uppbygging slíkra stofnana er að miklu 

leyti greidd af Framkvæmdarsjóði aldraðra en um hann er fjallað í 9. gr. laganna. Þar 

kemur fram að hlutverk sjóðsins sé að stuðla að uppbyggingu og efla öldrunarþjónustu 

um allt land, en fjármagni sjóðsins skal m.a. verja til byggingar þjónustumiðstöðva og 

dagvista samkvæmt 13. gr., stofnana fyrir aldraða samkvæmt 14. gr. og að mæta kostnaði 



 70 

við endurbætur og breytingar á húsnæði sem notað er til þjónustu fyrir aldraða, sbr. 2. 

mgr. 9. gr. laganna. Athygli vekur að í 3. mgr. 9. gr. laganna, eftir breytingu sem gerð var 

á henni með 2. gr. laga nr. 38/2004, kemur fram að sjóðnum er heimilt að greiða þann 

hluta húsaleigu sem telst til stofnkostnaðar vegna leigu á hjúkrunarheimili fyrir aldraða 

sem samþykkt hefur verið að byggja á kostnað annarra aðila en ríkisins hafi ekki verið 

veittur styrkur úr Framkvæmdasjóðnum eða frá ríkinu til byggingar heimilisins. Telst 

húsaleiga þessi ígildi stofnkostnaðar. Er hér því beinlínis gert ráð fyrir aðkomu hins 

opinbera í stofnkostnaði við uppbyggingu á stofnunum fyrir aldraða hvort sem slíkt er 

gert með styrkjum eða með húsaleigu seinna meir og burtséð frá því hvort að það eru 

einkaaðilar eða opinberir aðilar sem sjá um byggingu eða rekstur stofnunarinnar, en það 

er í samræmi við hið lögbundna hlutverk ríkisins við að tryggja úrræði þeim sem ekki 

geta haldið heimili sjálfir vegna aldurs. Framkvæmdasjóður aldraðra fær tekjur sínar með 

sérstöku gjaldi sem lagt er á þá sem skattskyldir eru að undanteknum þeim sem eru yngri 

en 16 ára og eldri en 70 ára, sbr. 10. gr. laganna.  

 

6.3.3.1   Dvalarheimili.  

Í 14. gr. laganna er nánar fjallað um stofnanir fyrir aldraða og þá þjónustu sem skal 

veita þar. Í 1. tl. 1. mgr. 14. gr. segir að á dvalaheimilum, sambýlum og sérhönnuðum 

íbúðum fyrir aldraða skuli vera varsla allan sólarhringinn, öryggiskerfi í hverri íbúð og 

völ á ýmiskonar þjónustu, s.s. mat, þvotti, þrifum og félags- og tómstundastarfi. Aðstaða 

skuli vera fyrir hjúkrun, læknishjálp og endurhæfingu, en þjónusta sem hver og einn fái 

skuli byggð á mati á þörfum hins aldraða og byggjast á hjálp til sjálfshjálpar. Um kostnað 

af dvalarheimilum er fjallað í V. kafla laga um málefni aldraðra, 6. mgr. 48. gr. laga um 

almannatryggingar, nr. 100/2007 og reglugerð nr. 1216/2008 um daggjöld dvalarheimila 

og dagvista og húsnæðisgjald vegna viðhalds öldrunarstofnana fyrir árið 2009. Auk 

stofnkostnaðar, kostnaðar vegna breytinga og endurbóta á húsnæði sem greitt er af 

Framkvæmdarsjóði aldraðra greiðir Tryggingastofnun dvalarheimilum daggjöld 

samkvæmt framangreindri reglugerð, en þau eru á 8.624 kr. á dag skv. 1. gr. 

reglugerðarinnar og húsnæðisgjald vegna viðhalds á húsnæði sem er 2.746 kr. á hvern m
2
 

á ári skv. 3. gr. reglugerðarinnar. Er því hér um að ræða talsverða greiðsluþátttöku 

ríkisins í rekstrarkostnaði dvalarheimila. Auk þess taka vistmenn þátt í kostnaði við dvöl 
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sína á dvalarheimilum hafi þeir tekjur yfir 34.659 kr. á mánuði. Af þessu er ljóst að 

greiðslur til dvalarheimila koma að miklu leyti frá ríkinu auk þess sem að 

greiðsluþátttaka hins aldraða er ákveðin með reglugerð en ekki með samningum milli 

hans og stofnunar líkt og væri ef um væri að ræða aðila sem að fullu væri rekinn í 

einkaréttarlegu umhverfi.  

 Áður en einstaklingur vistast á dvalarheimili skal hann fá mat á þörf fyrir dvalarrými 

samkvæmt reglugerð 543/2008, um mat á þörf aldraðra fyrir dvalarými, sem sett er með 

stoð í 15. gr. en hún fjallar um vistunarmat aldraðra vegna vistunar þeirra á stofnunum 

fyrir aldraða. Í 1. gr. reglugerðarinnar kemur fram að óheimilt sé að bjóða einstaklingi 

búsetu í dvalarrými nema að undangengnu mati á þörf hans fyrir dvalarrými samkvæmt 

reglugerðinni. Matið er framkvæmt af félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðingi sem ráðherra 

skipar til þess að annast mat á þörf fyrir dvalarrými í sínu heilbrigðisumdæmi, sbr. 

reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 785/2007, en þeir skulu m.a. tryggja að fagleg 

sjónarmið ráði ferðinni við matið, samkvæmt 2. gr. reglugerðarinnar.  

Umsóknum um mat á þörf fyrir dvalarrými skal skila inn til félagsþjónustunnar í því 

sveitarfélagi sem viðkomandi er búsettur og skal fagmenntaður starfsmaður 

félagsþjónustunnar kynna sér aðstæður viðkomandi og ganga úr skugga um að hann fái 

eða standi til boða öll sú þjónusta sem hann á rétt á samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga, og að sú þjónusta nægi honum ekki til þess að búa áfram heima áður en 

umsókn er send áfram til matsaðilanna, sbr. 4. og 5. gr. reglugerðarinnar. Er með þessu 

tryggt að einstaklingur geti búið sem lengst í heimahúsi, eftir atvikum með þeirri þjónustu 

sem hann á rétt á frá sveitarfélaginu. Séu hinsvegar öll stuðningsúrræði sveitarfélagsins 

fullreynd og ljóst að umsækjandi getur ekki haldið heimili án frekari aðstoðar er umsókn 

send áfram til matsaðila sem afla eftir atvikum frekari upplýsinga um aðstæður 

umsækjanda og skrá þær í rafræna vistunarmatsskrá, samkvæmt 5. gr., sem reiknar út 

ákveðinn stigafjölda samkvæmt nánar skilgreindum forsendum.
102

 Þegar niðurstaða 

matsins liggur fyrir skal umsækjanda kynnt niðurstaðan og sé hún sú að hann hafi ekki 

þörf fyrir dvalarrými skal rökstyðja þá niðurstöðu. Sé umsækjandi ósáttur við niðurstöðu 

matsins getur hann kært niðurstöðuna til félags- og tryggingamálaráðuneytisins, 
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 Umrædd vistunarmatsskrá er hýst af Landlæknisembættinu, sjá nánar vefsíðu Landlæknisembættisins, 

http://landlaeknir.is 
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samkvæmt 3. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar. Sé niðurstaðan hinsvegar á þann veg að hann 

hafi þörf fyrir dvalarrými skal fulltrúi félagsþjónustu sveitarfélagsins þar sem 

umsækjandi býr kynna honum hvaða kostir standa honum til boða og koma óskum hans 

um dvalarstað til matsaðila, sbr. 6. gr. Þegar kemur hinsvegar að endanlegri ákvörðun um 

úthlutun einstakra dvalarrýma er hún í höndum stjórnar viðkomandi stofnunar, en þegar 

dvalarrými losnar fær stofnunin upplýsingar um þrjá einstaklinga sem hafa verið metnir í 

þörf fyrir dvalarrými og óskað eftir að vistast á viðkomandi stofnun. Skal stjórn stofnunar 

síðan bjóða einum þessara þriggja rýmið og tilkynna það viðkomandi einstaklingi, 

félagsþjónustunni og matsaðilum, samkvæmt 9. og 10. gr. reglugerðarinnar, sbr. einnig 

15. gr. laga um málefni aldraðra.  

Af ofangreindu er ljóst að hér er í raun um tvær ákvarðanir að ræða áður en 

einstaklingur vistast á dvalarheimili. Í fyrsta lagi er ákvörðun um hvort að viðkomandi sé 

í þörf fyrir dvalarrými en sú ákvörðun sætir kæru til félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins eins og áður var minnst á. Í öðru lagi er um að ræða 

ákvörðun stjórnar stofnunnar þegar hún velur hverjum þeirra þriggja sem hún hefur 

fengið upplýsingar um úr vistunarmatsskrá hún býður laust dvalarrými. Er hér um að 

ræða ákvörðun sem varðar mikil réttindi hins aldraða en hvergi er vikið að því á hvaða 

sjónarmiðum viðkomandi stjórn á að byggja ákvörðun sína. Ekki er heldur hér um að 

ræða að einstaklingur geti fengið ákvörðun endurskoðaða sé hann ósáttur við hana eða 

hvernig að henni var staðið. Í 1. mgr. 18. gr. laga um málefni aldraðra kemur fram að 

eigendur stofnunar skipa stjórn hennar. Eins og staðan er í dag er meirihluti dvalarheimila 

í eigu félagasamtaka eða rekin sem sjálfseignarstofnanir, en minnihluti þeirra er í eigu 

ríkis eða sveitafélaga. Sem dæmi má taka að í Reykjavík er aðeins eitt dvalarheimili í 

eigu Reykjavíkurborgar á meðan fjögur, sem einnig eru með yfirgnæfandi meirihluta 

rýma, eru í rekin af einkaaðilum.
103

 Miðað við hið hefðbundna sjónarmið um að það sé sá 

sem tekur ákvörðun, en ekki hvers efnis hún er, sem ræður því hvort um sé að ræða 

stjórnvaldsákvörðun eða ekki, þá myndi þessi ákvörðun almennt falla utan þeirrar 

skilgreiningar með þeim afleiðingum að stjórnir stofnana væru t.d. ekki bundnar af því að 

leggja til grundvallar málefnaleg sjónarmið eða gæta jafnræðis við töku ákvörðunar um 

                                                 
103

 Samkvæmt munnlegum upplýsingum frá Vilborgu Ingólfsdóttur, sviðstjóra velferðarsviðs félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins.  
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úthlutun rýmis þegar um er að ræða dvalarheimili sem rekin eru af einkaaðilum. Sé 

hinsvegar um að ræða dvalarheimili sem rekið er af ríki eða sveitarfélögum gilda 

stjórnsýslureglur um sömu ákvörðun. Er þetta frekar bagalegt þar sem ljóst er að 

einstaklingar sem sækjast eftir því að vistast á dvalarheimili geta haft mismunandi miklar 

þjónustuþarfir og því býður þetta t.d. upp á það að stjórnir dvalarheimila kjósi frekar að 

bjóða „léttari“ einstaklingum rými heldur en þeim sem þurfa meiri þjónustu, til að spara í 

rekstrinum. Spurningin sem hér vaknar því er hvort að rök standi til þess að ákveðnar 

grunnreglur stjórnsýsluréttar, s.s. jafnræðisreglan og reglan um málefnaleg sjónarmið, 

gildi um þessar ákvarðanir þrátt fyrir að þær séu teknar af einkaaðilum. Verður vikið 

nánar að þessu álitamáli síðar í umfjölluninni.  

 

6.3.3.2.   Hjúkrunarheimili 

Samkvæmt 2. tl. 1. mgr. 14. gr. laga um málefni aldraðra geta stofnanir fyrir aldraða 

einnig verið hjúkrunarheimili eða hjúkrunarrými á öldrunarstofnunum sem eru ætluð 

öldruðum einstaklingum sem eru of lasburða til að dveljast á stofnunum samkvæmt 1. tl. 

sömu greinar. Þar skuli veitt hjúkrunar- og læknisþjónusta og endurhæfing og skal 

þjónustan vera byggð á einstkalingsbundnu mati á heilsufarslegum og félagslegum 

þörfum hins aldraða, sbr. 2. tl. 1. mgr. 14. gr.  

Um vistun í hjúkrunarrými gildir reglugerð nr. 1000/2008 um vistunarmat vegna 

hjúkrunarrýma, en hún er sett með stoð í 16. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007, 

en í henni segir að engan megi vista í hjúkrunarrými nema að undangengnu vistunarmati. 

Eru reglur um vistunarmat fyrir hjúkrunarrými um margt sambærilegar þeim sem gilda 

um mat á þörf fyrir dvalarrými.  Í 11. gr. kemur þó fram að sætti umsækjandi sig ekki við 

framgang matsins eða niðurstöðu þess getur hann vísað málinu til umsagnar landlæknis.   

Það sem sérstaklega vekur athygli varðandi stofnanir fyrir aldraða er að framlag 

ríkisins til þeirra byggir ekki á samningum heldur á settum lögum og reglugerðum. Þegar 

dvalar- eða hjúkrunarheimili er byggt skal sækja um framkvæmdar- og rekstarleyfi fyrir 

starfseminni, skv. 16. gr. laga um málefni aldraðra. En eftir að stofnun hefur hafið rekstur 

fær hún greitt samkvæmt framangreindu án þess að gerður hafi verið sérstakur samningur 

um greiðsluþátttöku ríkisins þar sem útlistuð eru réttindi og skyldur samningsaðila, bæði 

gagnvart hvor öðrum, eða hvaða skyldur þjónustuveitandi ber gagnvart þeim sem þar 
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dvelja. Hinsvegar fylgja núorðið með framkvæmdar- og rekstarleyfum svonefnd 

skilmálablöð, sbr. 1. mgr. 16. gr. laganna, þar sem koma fram ýmis atriði er varða 

þjónustuna, skiptingu stofnkostnaðar ofl. Aftur á móti kemur ekkert fram í lögunum hvað 

skuli koma fram í þessum skilmálablöðum og því alls óvíst hvaða skuldbindingargildi 

þau raunverulega hafa gagnvart einkareknum öldrunarstofnunum. Hér er ekki um að ræða 

samning heldur eru þetta skilmálar sem ríkið setur vegna framlaga úr Framkvæmdarsjóði 

aldraðra. Eru þeir bæði einhliða og íþyngjandi og verður því varla séð, í ljósi 

lögmætisreglunnar, að þeir séu skuldbindandi fyrir stofnun án þess að efni þeirra byggist 

á skýrri lagaheimild. Eins og áður hefur komið fram er frekar óskýr afmörkun á því hvaða 

þjónustu skuli veita inni á þessum stofnunum í 14. gr. laganna. Það hefur hinsvegar sýnt 

sig að það er talsvert upp og ofan bæði hvaða þjónusta það er sem veitt er inni á hinum 

ýmsu stofnunum og hvort að þjónusta sú sem boðið er upp á inni á stofnununum er talin 

innifalin í þeim gjöldum sem ríki og vistmenn greiða til hennar. Var þetta m.a. það sem 

umboðsmaður tók fyrir nýlega í UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 

5044/2007) en þar telur hann m.a. að ekki sé búið að taka nægjanlega afstöðu til þess í 

löggjöf hvert lágmarksinntak þjónustu samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjskr. skuli vera.  

 

6.3.3.3.  UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007). 

Í bréfi umboðsmanns UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 

5044/2007), til félags- og tryggingamálaráðherra og heilbrigðisráðherra tekur hann til 

umræðu mikið af álitaefnum sem varða málefni aldraðra og þar á meðal ýmislegt sem 

tengist þeim álitaefnum sem eru til umfjöllunar í þessari ritgerð. Þar gerir hann m.a. 

sérstaklega að umfjöllunarefni hvernig búið er um ákvarðanir sem varða aðgengi að 

þjónustu og kostnaðarhlutdeild aldraðra vegna hennar þegar stofnanaþjónusta er veitt 

utan opinberra stofnana, en ríkið, eftir atvikum með þátttöku sveitarfélaga, greiðir fyrir 

þjónustuna. Verður ekki farið í að rekja efni bréfsins í heild sinni hér, heldur raktir 

sérstaklega þeir kaflar þess sem snerta það efni sem hér er til umræðu, þ.e. réttarstaða 

hins aldraða gagnvart einkaaðila sem hefur verið falið að veita lögbundna þjónustu við 

aldraða.  

Í fyrsta lagi tekur umboðsmaður til umfjöllunar 1. mgr. 76. gr. stjskr. og þá skyldu 

sem hún leggur á Alþingi að það taki afstöðu til þess í löggjöf hvaða rétt menn skuli eiga 
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til félagslegrar aðstoðar, m.a. vegna elli. Af því leiði að löggjafanum beri að setja skýrar 

reglur um inntak þeirrar aðstoðar sem einstaklingar eiga rétt á, hvort sem hún er í formi 

þjónustu eða fjárframlaga. Sé sérstaklega mikilvægt að lög séu skýr um réttindi aldraðra 

og eftir atvikum hvaða kæru- og endurskoðunarheimildir séu fyrir hendi séu þeir ósáttir 

við ákvarðanir sem að þjónustunni snúa, þar sem þeir eigi oft erfiðara með að standa 

sjálfir vörð um rétt sinn vegna félags- og heilsufarslegra aðstæðna.  

Í öðru lagi fjallar hann þar um stjórnsýslureglur og málefni aldraðra, en þar víkur 

hann m.a. að því hvaða tilkall aldraður einstaklingur eigi til þess að ríki eða sveitarfélög 

veiti honum viðeigandi búsetuúrræði þegar hann getur ekki lengur haldið heimili sjálfur 

sökum öldrunar eða sjúkdóma. Bendir umboðsmaður á að lög um málefni aldraðra kveða 

hvorki á um skyldu ríkis eða sveitarfélaga til þess að byggja eða reka stofnanir fyrir 

aldraða né kveða þau á um rétt einstaklinga til þess að vistast á slíkum stofnunum. Það sé 

undir ákvörðun stjórnar stofnunar komið hverjir vistist á stofnun, þó þannig að valfrelsi 

þeirra eru settar skorður hvað varðar það að aðeins megi vista þá sem hafa verið metnir í 

þörf fyrir viðkomandi úrræði. Einnig tekur hann fram að mismunandi rekstarform, og 

eftir atvikum samningar sem ríkið hefur gert við rekstraraðila dvalar- og 

hjúkrunarheimila, leiði til þess að munur sé á hvaða þjónustu hinn aldraði á kost á inni á 

hinum ólíku stofnunum þrátt fyrir að aðstæður einstaklinga séu sambærilegar í lagalegu 

tilliti. Í því samhengi verði að hafa í huga að ríkið greiðir fyrir þjónustuna auk þess sem 

vistmönnum sé með lögum gert að taka þátt í kostnaði við þjónustuna með tekjutengdum 

greiðslum. Varpar hann í framhaldinu fram spurningum um gildissvið hinna óskráðu 

grundvallarreglna við töku ákvarðana sem varða þjónustuna, s.s. jafnræði um aðgengi að 

þjónustunni og inntaki hennar og meðalhóf í úrræðum stofnunar gagnvart vistmönnum, 

eða að stofnun þurfi að byggja ákvarðanir sínar á málefnalegum sjónarmiðum. Einnig sé 

álitamál hvert hinn aldraði geti leitað ef hann er ósáttur við ákvarðanir varðandi þjónustu 

sem honum stendur til boða. Tók umboðsmaður sérstaklega til skoðunar í þessu samhengi 

starfsleyfi og samninga tveggja heimila sem honum hafði borist erindi um, en þau voru  

dvalar- og hjúkrunarheimilið Grund og hjúkrunarheimilið Skjól. Í tilfelli Grundar kom í 

ljós við fyrirspurn umboðsmanns að ekki var til framkvæmdar- eða rekstarleyfi fyrir 

heimilið en þó fannst bréf þar sem fram kom staðfesting heilbrigðisráðuneytisins á að 

Grund í Reykjavík hafi leyfi til þess að reka þjónustuhúsnæði fyrir 125 manns en 
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hjúkrunarrými fyrir 160. Í svari ráðuneytisins kom einnig fram að við setningu laga nr. 

38/2004, um breytingu á lögum um málefni aldraðra, hefði verið ákveðið að útbúa 

fyrrnefnd skilmálablöð vegna reksturs og uppbyggingar á dvalar- og hjúkrunarrýmum. 

Skilmálablöðin fylgi framkvæmda- og rekstrarleyfum og stofnunin sé bundin af þeim en 

ráðuneytið gangi út frá því að eldri heimili, sem ekki hafi fengið útgefið framkvæmda- og 

rekstrarleyfi beri einnig að fara að skilmálunum. Í tilfelli Skjóls var til útgefið rekstarleyfi 

en ekki hafði verið gerður þjónustusamningur. Í svarbréfi ráðuneytisins til umboðsmanns 

segir síðan: 

 

Hins vegar ber Skjóli að starfa á grundvelli laga um málefni aldraðra og laga um 

almannatryggingar og reglugerða sem þeim tengjast og varða rekstur og þjónustu 

öldrunarstofnana. Skilyrði sem bundin eru í lögum og reglugerðum eru tilgreind í 

svokölluðum skilmálablöðum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins sem eru meðal 

gagna sem liggja til grundvallar umsóknum um framkvæmdar- og rekstarleyfi til byggingar 

og reksturs hjúkrunar-, dvalar- og dagvistarheimilum fyrir aldraða, svo og til úthlutunar úr 

Framkvæmdarsjóði aldraðra. 

 

Rétt er að vekja athygli á því að þau bréfaskipti sem ráðuneytið vísaði til varðandi 

rekstrarleyfi Skjóls voru frá árunum 1995 og 1987 en skilmálablöðin komu ekki til 

sögunnar fyrr en árið 2004 samkvæmt svarbréfi ráðuneytisins vegna Grundar. 

Umboðsmaður tekur ekki afstöðu til þess hvort að sú ályktun ráðuneytisins, að stofnanir 

sem starfi á grundvelli eldri framkvæmda- og rekstarleyfa séu bundnir af umræddum 

skilmálablöðum, eigi við lög að styðjast, eða hvort skilmálablöðin séu skuldbindandi fyrir 

öldrunarstofnanir yfirhöfuð. Um skilmálablöðin segir hann hinsvegar eftirfarandi:  

 

Ég tel mér ekki unnt að leggja annan skilning í svör ráðuneytisins en að það telji umrædd 

skilmálablöð geti a.m.k. að einhverju leyti falið í sér nánari útfærslu og kvaðir um inntak 

þjónustunnar og þá samhliða skýrari viðmið um eftirlit stjórnvalda með henni. Hvað sem 

líður heimildum stjórnvalda til að kveða á um þessi atriði í skilmálum á grundvelli 

núgildandi lagaákvæða og efni þessara skilmála að öðru leyti, þá tel ég þá tilhögun sem 

ráðuneytið lýsir enn og aftur vera tilefni til að ítreka þau sjónarmið sem hér hafa verið rakin 

um skyldu löggjafans til að taka afstöðu hvaða þjónusta borgurunum skuli veitt samkvæmt 

1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar og þá hvert lágmarksinntak þjónustunnar skuli vera. Fæ ég 

ekki séð hvernig stjórnvöld geti almennt uppfyllt þá skyldu sem leiðir af stjórnarskránni að 

þessu leyti með því að ákveða inntak þjónustunnar í samningum ef ekki er fyrir að fara 

einhverjum beinum fyrirmælum í lögum um lágmark hennar. 

 

Auk þeirra sjónarmiða sem lýst er hér að framan um skyldu löggjafans samkvæmt 

stjórnarskránni þá verður jafnframt að hafa í huga að samningar sem stjórnvöld gera við 

einkaaðila eða félagasamtök um að reka ákveðna þjónustu fyrir aldraða kunna í ýmsum 
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tilvikum að vera misvísandi um þá réttarvernd sem einstaklingar kunna þegar að njóta á 

grundvelli núgildandi laga þegar teknar eru ákvarðanir um hvort þessa þjónustu skuli veita. 

 

 

Virðist umboðsmaður slá því föstu að 1. mgr. 76. gr. leggi þá skyldu á ríkið að skýrlega 

sé tekin afstaða til þess í löggjöf hvaða þjónustu aldraðir eigi rétt á inni á stofnunum og 

að ekki sé nægjanlegt að afmarka slíka þjónustu í samningum við þá sem þjónustuna 

veita án þess að lögin afmarki lágmark þeirrar þjónustu. Hann tekur hinsvegar ekki 

afstöðu til þess í bréfinu hvort að 1. mgr. 76. gr. leiði til þess að einkaaðila beri í 

einhverjum tilfellum að gæta málefnalegra sjónarmiða og jafnræðis við veitingu 

þjónustunnar.  

Eftir því sem best verður séð hafa ekki önnur mál varðandi réttindi aldraðra til 

þjónustu inni á stofnunum komið til kasta dómstóla eða annarra úrskurðaraðila hér á 

landi.  

 

6.4. Afleiðingar þess að réttindin eru ekki nægjanlega tryggð í löggjöf.  

Sú spurning sem óhjákvæmilega vaknar í framhaldinu af umfjölluninni hér að framan er 

hvaða úrræði séu fyrir hendi fyrir þá einstaklinga sem þjónustunnar njóta ef réttindi þeirra 

eru ekki virt, t.d. þegar um ólögmæta brottvísun úr skóla er að ræða. Í stjórnsýslurétti eru 

hin hefðbundnu úrræði ógilding ákvörðunar
104

 og eftir atvikum skaðabætur hafi hin 

ólögmæta ákvörðun valdið þeim sem ákvörðun beinist að fjárhagslegu tjóni.
105

 

Spurningin sem hér vaknar er hvort dómstólum sé heimilt að ógilda ákvarðanir eða kveða 

á um skaðabótaskyldu einkaaðila á grundvelli þess að brotið hafi verið gegn 

stjórnsýslureglum. Þetta álitamál hefur ekki enn komið til kasta dómstóla hér á landi að 

því er best verður séð. Er þetta álitamál í raun tvíþætt. Í fyrsta lagi um hvernig fer með 

ógildingu ákvörðunar einkaaðila á grundvelli þess að hann hafi brotið á rétti þess sem 

þjónustunnar nýtur. Í öðru lagi þarf að líta til þess hvernig fer með slíkar ákvarðanir og 

hugsanlega skaðabótaábyrgð ef ekki er nægjanlega tryggt að einkaaðilanum beri að fara 

að slíkum reglum. 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 111-112. 
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 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 129-134. 
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6.4.1. Ógilding ákvarðana einkaaðila.  

Hafi einkaaðila verið falið vald til þess að taka stjórnvaldsákvarðanir fer það líklegast að 

miklu leyti eftir því hvernig lagaumhverfi utan um viðkomandi þjónustu er, hvernig fer 

með hugsanlega ógildanlegar ákvarðanir. Eins og fram hefur komið áður þá er á 

grundvelli lögmætisreglunnar hæpið að álykta að einkaaðilar geti verið bundnir af 

stjórnsýslureglum nema þeim sé gert það skylt með lögum. Sé nægjanlega tryggt í þeim 

lögum sem um þjónustuna fjalla að rekstraraðilum sé skylt að fara að reglum 

stjórnsýsluréttar þá ætti að fara um þær ákvarðanir sem hann tekur á sama hátt og um 

hvert annað stjórnvald sé að ræða og dómstólar geti þar með fjallað um hugsanlegt 

ólögmæti ákvarðana einkaaðilans. Eiga þá líklega sömu sjónarmið við varðandi 

ógildingarannmarka á ákvörðun og gildir um stjórnvaldsákvarðanir yfirleitt.  

 

6.4.2. Ógilding ákvarðana þegar ekki er ljóst hverjar eru skyldur einkaaðila.  

Sé hinsvegar ekki nægjanlega skýrt í lögum þeim og reglum sem um þjónustuna gilda 

hvort einkaaðila sé skylt að fara að stjórnsýslureglum við ákvarðanatöku sína verður 

málið flóknara. Verður þá fyrst að svara þeirri spurningu hvort að ákvörðunin sé þess 

eðlis að um sé að ræða ákvörðun sem fallið getur undir hugtakið stjórnvaldsákvörðun, 

sbr. það sem rakið var hér framar í kafla 2.2.4. Ef svo er þá er spurning hvort að hægt sé 

að krefjast þess að ákvörðun einkaaðilans verði ógilt þrátt fyrir að ekki liggi ljóst fyrir að 

honum hafi borið skylda samkvæmt lögum til þess að fylgja opinberum reglum. Ekki 

hefur reynt á slíkt álitamál fyrir dómstólum eða öðrum úrskurðaraðilum hér á landi eftir 

því sem best verður séð. Hinsvegar má telja líklegt að skaðabótaskylda gæti skapast á 

hendur ríkinu enda hlýtur það á endanum að vera á ábyrgð þess að lagaumhverfið sé 

þannig úr garði gert að tryggt sé að réttindi borgaranna séu ekki fyrir borð borin þrátt 

fyrir að ríkisvaldið ákveði að framselja vald sitt til töku ákvarðana varðandi veitingu 

þjónustu til einkaaðila.  

 

6.5. Niðurstöður.  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um það hvort, og þá að hvaða marki, reglur 

stjórnsýsluréttarins gilda um starfsemi einkaaðila sem falið hefur verið að veita 

borgurunum lögbundna þjónustu samkvæmt samningum við ríkið. Til að vel sé þarf að 
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vanda til gerðar þjónustusamninga sem þjónustan byggir á, til þess að enginn sé í vafa um 

réttindi sín og skyldur í réttarsambandinu, hvort sem um er að ræða ríki, einkaaðila eða 

notendur þjónustunnar. Sú staða að þjónustusamningar séu yfirhöfuð ekki gerðir er 

bagaleg í ýmsu tilliti og til þess fallin að skapa óöryggi allra sem að koma. Þó verður að 

gæta þess að lagaheimild sé alltaf fyrir hendi fyrir gerð samnings, sérstaklega ef hann 

felur í sér einhverskonar framsal á valdi til töku stjórnvaldsákvörðunar.  

Einnig var vikið að því hvaða vandamál skapast við afmörkun þess hvaða ákvarðanir 

teljast vera stjórnvaldsákvarðanir í skilningi stjórnsýslulaganna þegar um er að ræða 

veitingu þjónustu. Eins og vikið var að í kafla 5.3.1 þar sem fjallað var um inntak 1. mgr. 

76. gr. stjórnarskrárinnar, er margskonar þjónusta sem ríkið veitir sem fellur þar undir. 

Því skapast ákveðin vandamál þegar afmarka skal hvenær verið sé að taka ákvarðanir um 

réttindi einstaklinga og skyldur í þjónustustarfsemi og hvenær ákvörðun lúti eingöngu að 

framkvæmd þjónustunnar. Verður því að telja að þar leggist ákveðin skylda á löggjafann 

að kveða skýrlega á um hver réttur manna sé í þeirri löggjöf sem gildir á viðkomandi 

sviðum. Hefur umboðsmaður Alþingis vikið að þessu m.a. í UA 10. júní 2008 

(4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007).  

Þegar litið er á tvö svið þar sem talsvert er um að einkaaðilum sé falið að veita 

lögbundna þjónustu má glögglega sjá hvaða máli það skiptir að löggjafinn taki skýrlega 

af skarið um hvernig skuli háttað réttindum og skyldum einstaklinga í samskiptum sínum 

við þá einkaaðila sem fengið hefur verið opinbert vald með samningum. Á sviði 

menntamála er mikið til tekið af skarið í þeim lögum sem gilda um hvert skólastig fyrir 

sig hvernig fer með þær ákvarðanir sem teknar eru af einkaaðilum. Ganga þar 

grunnskólalög einna lengst með því að leggja að jöfnu opinbera skóla og einkaskóla hvað 

varðar gildissvið laganna og skýrlega er tekið af skarið um hvaða ákvarðanir teljast 

stjórnvaldsákvarðanir, en um töku þeirra skulu gilda allar reglur stjórnsýsluréttar auk þess 

sem þær sæta kæru til menntamálaráðuneytisins. Lög um framhaldsskóla eru einnig 

sæmilega skýr að þessu leyti. Hvað varðar háskólastigið virðist það vera fyrst og fremst 

áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema sem hefur tekið af skarið um að reglur 

stjórnsýsluréttarins gildi fullum fetum um ákvarðanir sem einkareknir háskólar taka og 

varða réttindi og skyldur nemenda, sbr. þau álit sem rakin voru hér að framan. Aftur á 

móti eru lögin ekki alveg jafn afdráttarlaus í sinni afstöðu, en meðan ekki hefur reynt á 
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sambærileg álitamál fyrir dómstólum stendur sú túlkun laganna sem áfrýjunarnefndin 

hefur lagt til grundvallar.  

Þegar málefni aldraðra eru skoðuð í samanburði við málefni skólanna er greinilegt að 

mikið ósamræmi er á milli þess hvaða réttarvernd lögin á þessum tveimur sviðum veita 

notendum þjónustunnar. Í lögunum um málefni aldraðra vantar talsvert mikið upp á að 

skilgreint sé skýrlega hvað felist í þeirri þjónustu sem aldraðir eiga rétt á og hvernig skuli 

fara með ágreiningsmál þar að lútandi. Er það sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að 

nokkuð skýrlega virðist tekið af skarið um að hvaða skyldur ríki og notendur bera 

varðandi greiðslur fyrir þá þjónustu sem veitt er. Einnig er mikil réttaróvissa um stöðu 

þeirra einkareknu stofnanna sem veita öldrunarþjónustu vegna skorts á samningum sem 

kveða á um ýmsa mikilvæga þætti í réttarsambandinu. Eins og umboðsmaður Alþingis 

benti á í UA 10. júní 2008 (4552/2005, 4593/2005, 4888/2006 og 5044/2007) er það 

sérstaklega bagalegt í ljósi þess að notendur þjónustunnar standa oft höllum fæti sökum 

líkamlegrar, andlegrar og/eða félagslega bágrar stöðu. Hópar sem standa höllum fæti í 

samfélaginu þurfa sérstaklega á því að halda að skýrt sé tekið af skarið um hvaða leiðir til 

úrbóta þeim séu færar telji þeir að þeir séu hlunnfarnir á einhvern hátt eða að brotið sé á 

réttindum þeirra. Er því ljóst að lögin þarf að bæta að þessu leyti og að gera þarf átak í að 

gerðir séu þjónustusamningar við þær einkareknu stofnanir sem veita þjónustu á þessu 

sviði.  
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7. Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið reynt að varpa ljósi á það álitaefni að hvaða marki 

stjórnsýslureglurnar eiga við um einkaaðila sem falið hefur verið að veita þjónustu sem 

ríkinu ber skylda til þess að sjá um að standi borgurunum til boða. Var fyrst litið til 

gildissviðs helstu reglna sem gilda almennt á sviði stjórnsýsluréttar, og að hvaða marki 

þær geta átt við starfsemi einkaaðila. Þar skiptir meginmáli að afmarka hvaða ákvarðanir 

séu stjórnvaldsákvarðanir, enda gilda stjórnsýslureglurnar aðeins um þann þátt starfsemi 

einkaaðila sem felur í sér beitingu opinbers valds til töku slíkra ákvarðana. 

Var því næst litið til þess í hvaða tilfellum opinberum aðilum er heimilt að fela 

einkaaðilum að annast störf sín og framkvæma vald sitt, en slíkt er aðeins heimilt á 

grundvelli skýrrar lagaheimildar, feli slíkt valdframsal í sér að einkaaðilum sé falið að 

taka ákvarðanir um réttindi manna og skyldur. Var þar einnig litið til þeirra reglna sem 

gilda um kæruheimildir í þeim tilvikum sem vald hefur verið framselt. Þá er fjallað um 

einkaframkvæmd og þjónustusamninga sem er mikilvægt tæki í höndum hins opinbera 

við einkaframkvæmd, en með þeim getur ríkið afmarkað með nákvæmari hætti en tíðkast 

í lögum, hvert skuli vera verkefni það sem einkaðila er falið að annast, hvernig hann skuli 

standa að því og hvernig fari með réttindi og skyldur þeirra sem þjónustunnar njóta svo 

fátt eitt sé nefnt. Var bent á að vöntun á slíkum samningum, þar sem einkaaðilum er falið 

að veita þjónustu, getur leitt til mikillar réttaróvissu sem bitnar einna helst á þeim sem 

nýta sér þjónustuna.  

Þá var skoðað hvaða réttindi eru fólgin í 76. gr. stjskr. og tekin fyrir tvennskonar svið 

opinberrar þjónustu, annars vegar menntun og hins vegar stofnanaþjónusta fyrir aldraða. 

Sást þar skýrlega munur á því hversu vel hafði verið hugað að réttindum notenda 

þjónustunnar í löggjöf, en hvað varðar menntakerfið var nokkuð skýrt, hvort sem um var 

að ræða grunn-, framhalds- eða háskóla, hvaða ákvarðanir töldust stjórnvaldsákvarðanir 

og hvaða reglur giltu um töku þeirra, hvort sem um var að ræða einkarekna eða opinbera 

skóla. Eiga því nemendur að vera nokkurn veginn jafnsettir með rétt sinn til vandaðrar og 

góðrar málsmeðferðar þegar teknar eru ákvarðanir um réttindi þeirra og skyldur innan 

skólakerfisins. Einnig virtist hafa verið vandað til þess að gera samninga þar sem kveðið 
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var á um réttindi og skyldur samningsaðila gagnvart hvor öðrum, sem og gagnvart þeim 

sem þjónustuna notuðu.  

Annað var uppi á teningnum þegar litið var á stofnanaþjónustu fyrir aldraða. Vantar 

þar talsvert upp á að réttindi notenda séu nægjanlega tryggð, hvort sem er í löggjöf eða í 

þeim samningum sem ríkið hefur gert við einkaaðila um veitingu þjónustunnar. Er þar 

ekki nægjanlega skilgreint í löggjöf hvert skuli vera lágmarksinntak þeirrar þjónustu sem 

hinn aldraði á rétt á, og þar af leiðandi erfiðara að skilgreina hvaða ákvarðanir það eru 

sem varða réttindi hans og skyldur og gætu því talist stjórnvaldsákvarðanir. Þegar við 

bætist vöntun á þjónustusamningum, á sviði þar sem einkaaðilum hefur í miklum mæli 

verið falið að veita þá lögbundnu þjónustu sem ríkinu ber að sjá til þess að sé til staðar, er 

ljóst að mikil réttaróvissa getur skapast um réttindi notenda þjónustunnar. Hefur verið 

reynt að bæta úr þessu með skilmálablöðum sem nú fylgja framkvæmda- og 

rekstrarleyfum öldrunarstofnana, en skuldbindingargildi þeirra gagnvart hinum 

einkareknu stofnunum er á reiki.   

Þegar um er að ræða þjónustu á borð við þá sem skoðuð hefur verið hér að framan, 

má sjá að nokkur atriði skipta hér máli. Í fyrsta lagi er um að ræða þjónustu sem ríkinu 

ber að tryggja að sé fyrir hendi og allir eigi rétt á að njóta á jafnréttisgrundvelli. Í öðru 

lagi eiga þessi svið það sammerkt að stærstur hluti kostnaðar við þjónustuna er greiddur 

af opinberu fé. Þrátt fyrir það er ekkert því til fyrirstöðu að ríkið feli einkaaðilum að sjá 

um nánari framkvæmd slíkrar þjónustu. Hinsvegar er óeðlilegt ef að slíkt leiðir til þess að 

réttarstaða notenda geti verið mismunandi einungis á grundvelli þess hvort að 

viðkomandi nýtur þjónustunnar hjá einkaaðila eða opinberum aðila. Á það sérstaklega við 

um þegar notendur hafa ekki val um það af hvorum aðilanum þeir þiggja þjónustuna.  

Af samanburði þessara tveggja sviða er ljóst að til þess að tryggja að réttindi 

einstaklinga skerðist ekki við það að einkaaðilum sé falið að annast þá þjónustu sem þeir 

eiga rétt á, þarf að vera fyrir hendi vönduð löggjöf sem útlistar það hvaða þjónustu fólk á 

rétt á. Er það því fyrst og fremst á ábyrgð löggjafans að gæta að því að svo sé, sem og að 

þau ráðuneyti sem ábyrgð beri á viðkomandi málaflokki gæti að því að vandaðir og skýrir 

samningar séu gerðir við þá einkaaðila sem falið er að veita þjónustuna.  
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