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1 Inngangur 

Me" auknum umsvifum hins opinbera hafa kröfur um auki" réttaröryggi borgarans gagnvart 

stjórnvöldum gerst háværari. Fram a" setningu stjórns!slulaga nr. 37/1993 (hér eftir ssl.) var 

tali" a" hér gilti óskrá" réttarregla sem fæli í sér heimild til a" kæra ákvör"un lægra settra 

stjórnvalda til æ"ra settra stjórnvalda, væru slík stjórnvöld til á anna" bor". 1  $ví var 

lögfesting ákvæ"a í VII. kafla ssl. áhrifaríkt úrræ"i svo a" réttaröryggi og réttarvernd 

borgarans gagnvart stjórnvöldum væri tryggt a" #essu leyti.  

Í lögum má ví"a finna lögfest ákvæ"i sem lúta a" #ví a" ákvar"anir stjórnvalda ver"i 

kær"ar til æ"ra settra stjórnvalda, ákve"inna stjórnvalda og kærunefnda. $annig er til a" 

mynda lögákve"i" í sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998 (hér eftir svsl.) a" rá"uneyti", sem nú er 

innanríkisrá"uneyti", skuli úrskur"a um !mis vafaatri"i sem upp kunna a" koma vi" 

framkvæmd sveitarstjórnarmálefna sbr. 1. mgr. 103. gr. svsl. Samkvæmt 2. mgr. 103. gr. svsl. 

skal rá"uneyti" leitast vi" a" kve"a upp úrskur"i sína innan tveggja mána"a frá #ví a" mál 

berst #ví til úrskur"ar. Kæruheimild #essi takmarkast #ó af 78. gr. stjórnarskrár l!"veldisins 

Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) sem segir a" sveitarfélög skuli sjálf rá"a málefnum 

sínum eftir #ví sem lög ákve"a. Ákvæ"i" tryggir tilveru sveitarfélaga og sjálfræ"i #eirra.2 

Hva"a heimild hefur rá"uneyti sveitarstjórnarmála til #ess a" endursko"a e"a breyta 

ákvör"unum sveitarfélaga me" hli"sjón af 78. gr. stjskr. og heimildinni sem lögfest hefur 

veri" í 103. gr. svsl.? Hefur rá"uneyti" heimild til #ess a" breyta ákvör"unum sem byggja á 

frjálsu mati sveitarfélaganna e"a er a"eins form#áttur ákvör"unarinnar endursko"a"ur? Á 

undanförnun árum hafa verkefni veri" flutt frá ríki til sveitarfélaganna og má í #ví sambandi 

nefna málefni grunn- og leikskóla og málefni fatla"ra. Sveitarfélögum hafa veri" falin aukin 

verkefni og er #ví áleitin sú spurning hvort a" réttarvernd borgarans hafi bori" skar"an hlut 

frá bor"i, #ar sem ekki er beint bo"vald á milli sveitarfélaga og rá"herra. 

Í #essari ritger" ver"ur leitast vi" a" útsk!ra hva" felst í almennu heimildinni til kæru 

stjórnvaldsákvar"ana, sem lögfest hefur veri" í VII. kafla ssl. Auk #ess ver"a a"rar lögfestar 

kæruheimildir sko"a"ar. Í framhaldi af #ví ver"ur velt upp hva" raunverulega b!r a" baki 

sjálfstjórn sveitarfélaga og a" lokum sko"u" kæruheimildin sem lögfest hefur veri" í 103. gr. 

svsl. og hvernig heimildinni er beitt í framkvæmd. Stu"st ver"ur vi" álit umbo"smanns 

Al#ingis (UA) og úrskur"i sveitarstjórnará"uneytisins (ÚRS), auk #ess sem r!nt ver"ur í 

bækur og greinar sem birst hafa á prenti hér á landi.  

                                                
1 Al#t. 1992-1993, A-deild, bls. 3306 
2 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 145. 
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2 Stjórns!slukæra 

2.1 Almennt  

Íslensk stjórns!sla byggir á rá"herrastjórns!slu en sú tilhögun lei"ir af 2., 13. og 14. gr. stjskr. 

$!"ing #essa er sú a" liti" er á rá"herra sem æ"stu embættismenn sem fara me" stjórnarvöld, 

hver á sínu svi"i. Á grundvelli valdheimilda sinna, sem æ"sti ma"ur í sínu embætti, getur 

rá"herra breytt ákvör"unum lægra settra stjórnvalda a" eigin frumkvæ"i e"a í framhaldi af 

stjórns!slukæru.3 Gæta #arf #ó a" málsme"fer"arreglum stjórns!slulaga, sbr. 30. gr. ssl.    

Me" stjórns!slukæru er átt vi" #a" réttarúrræ"i #egar a"ili máls e"a annar sá sem kærurétt 

á sk!tur stjórnvaldsákvör"un til æ"ra stjórnvalds sem skylt er a" endursko"a ákvör"unina.4 

Almennt er heimilt a" bera ákvar"anir stjórnvalda undir dómstóla til a" fá #ær ógildar en 

kostir #ess a" bera mál undir æ"ra sett stjórnvöld eru #ó nokkrir í samanbur"i vi" a" bera slík 

mál undir dómstóla me" vísan til 60. gr. stjskr. Má í #ví samhengi nefna a" almennt fylgir 

minni kostna"ur og fyrirhöfn a" fá ákvar"anir endursko"a"ar hjá æ"ra settum stjórnvöldum. 

Dómstólar eru einnig tregari til a" endursko"a ákvar"anir stjórnvalda vegna hins frjálsa mats 

stjórnvalda vi" töku stjórnvaldsákvar"ana. Dómstólar fella stjórnvaldsákvar"anir almennt 

einungis úr gildi en æ"ra sett stjórnvöld geta fellt fyrri ákvör"un úr gildi og svo teki" n!ja 

ákvör"un í sta"inn.5  

Stjórns!slukæra #ykir sérstök #ar sem í henni felast eftirlitsheimildir, me"al annars í #águ 

borgaranna á grundvelli réttaröryggissjónarmi"a og svo stjórnunarheimildir æ"ra settra 

stjórnvalda #ar sem lægra sett stjórnvöld eru almennt bundin vi" ákvar"anir og fordæmi æ"ri 

settra stjórnvalda.6    

 

2.2 Form og efni kæru 

Hvorki er viki" a" formi né efni kæru í stjórns!slulögum en í greinarger" sem fylgdi 

frumvarpi #ví er var" a" stjórns!slulögum, er sagt a" ekki ver"i ger"ar sérstakar kröfur til 

forms ákæru. Ákvar"anir ver"a samkvæmt #essu kær"ar bæ"i munnlega og skriflega nema 

sérlög kve"i á um anna". Gengi" er út frá #ví a" #a" sé nægjanlegt fyrir a"ila máls a" l!sa 

yfir óánægju sinni me" tiltekna ákvör"un og stjórnvöld skuli #á á grundvelli 

lei"beiningarskyldunnar í 7. gr. ssl. og rannsóknarreglunnar í 10. gr. ssl. lei"beina a"ila og 

                                                
3 Róbert R. Spanó: „Stjórns!sluréttur“, bls. 110. 
4 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 251. 
5 Sama heimild. 
6 Starfsskilyr"i stjórnvalda, forsætisrá"uneyti" 1999, bls. 81. 
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ganga úr skugga um hvort hann hyggist kæra ákvör"unina.7 Í !msum sérlögum má hins vegar 

finna ákvæ"i #ar sem gert er skilyr"i a" stjórns!slukærur séu skriflegar. Slíkt ákvæ"i má 

me"al annars finna í 9. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 #ar sem segir a" skrifleg kæra eigi a" 

berast til áfr!junarnefndar samkeppnismála innan fjögurra vikna frá #ví a" a"ila máls var 

tilkynnt um ákvör"un Samkeppniseftirlitsins. Ekki kemur fram í greinarger"inni sem fylgdi 

breytingarlögum nr. 24/1994, #egar skilyr"i" um skriflega kæru rata"i í samkeppnislögin, um 

ástæ"ur #essa formkrafna.  

 

2.3 Úrskur"arskylda 

Stjórnvöld sem fá stjórns!slukæru til umfjöllunar geta ekki vikist undan #ví a" úrskur"a í 

málinu af #ví a" stjórnvaldinu #ykir #a" „óheppilegt“ e"a „óæskilegt“. Stjórns!slukæra 

leggur #ví ákve"na skyldu á stjórnvaldi" til a" úrskur"a í öllum málum sem #ví berast, 

uppfylli kæran öll önnur frekari skilyr"i.8 Í UA 29. október 1992 (577/1992) voru málavextir 

#eir a" A lag"i fram umsóknir til byggingarnefnda #riggja sveitarfélaga um vi"urkenningu á 

#ví a" mega hafa umsjón me" og bera ábyrg" á byggingarframkvæmdum sem múrarameistari 

í sveitarfélögunum #remur. Ni"ursta"a byggingarnefndanna #riggja var a" synja umsókn A. 

Forsendur fyrir synjuninni voru #ær a" A hef"i ekki tilskilda menntun. Umhverfisrá"uneyti" 

taldi, eftir kvörtun frá A, sig bresta vald til #ess a" úrskur"a hvort A hafi fullnægt skilyr"um 

byggingarregluger"ar sem ákvör"un synjunarinnar bygg"i á, er var"a"i vi"urkenningu 

i"nmeistara til #ess a" mega hafa umsjón me" og bera ábyrg" á byggingarframkvæmdum. En 

a" mati umhverfisrá"uneytisins #á höf"u byggingarnefndir fjalla" um slíkar löggildingar í 

mörg ár, hvort i"na"armenn hef"u tilskilin réttindi og menntun og taldi rá"uneyti" #ví 

órá"legt a" úrskur"a um slík mál. Umbo"sma"ur Al#ingis sag"i m.a. #etta í áliti sínu um 

#essa afstö"u rá"uneytisins:  

 
Vi" sk!ringu ákvæ"a um stjórns!slukæru ber einnig a" líta til #ess, a" #au fela annars 
vegar í sér rétt fyrir #ann, sem ályktunin var"ar, til #ess a" bera hana undir æ"ra 
stjórnvald til endursko"unar og hins vegar skyldu fyrir æ"ra stjórnvald a" úrskur"a í 
málinu, a" uppfylltum kæruskilyr"um. Allar takmarkanir á stjórns!slukæru, sem me"al 
annars er ætla" a" tryggja réttaröryggi borgaranna, ver"ur a" sk!ra #röngt og ver"a ekki 
bygg"ar á #eim sjónarmi"um umhverfisrá"uneytisins, a" órá"legt sé a" úrskur"a í málum 
sem #essum. 

 

                                                
7 Al#t. 1992-1993, A-deild, bls. 3306. 
8 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 256. 
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2.4 A"ild 

Stjórns!slulögin fá a"ila máls #au réttindi sem í lögunum felast. A"ili máls hefur almennt 

heimild til #ess a" kæra stjórnvaldsákvör"un9 til æ"ra setts stjórnvalds og kemur #á til 

sko"unar hverjir geta talist a"ilar máls. Stundum leikur enginn vafi á #ví hver telst a"ili máls 

en vi" ákve"nar a"stæ"ur er #a" ekki jafn augljóst. Ekki er til einhlít regla um hvenær a"ili 

telst eiga kærua"ild a" máli og meta #arf #ví hvert tilvik fyrir sig en almennt eru ekki settar 

#röngar skor"ur vi" kærua"ild heldur mi"a" vi" hvort a"ili eigi beinna, verulegra, sérstakra 

og lögvarinna hagsmuna a" gæta vi" úrlausn málsins.10 Eigi ma"ur #ví slíkra hagsmuna a" 

gæta má telja líklegt a" hann eigi a"ild a" tilteknu máli. $a" er #ó ekki algilt, vi" allar 

a"stæ"ur, en skilyr"in eru afar matskennd og skarast auk #ess töluvert. Fara #arf fram 

heildarmat á hagsmunum a"ila málsins vi" úrlausnarefni" og draga svo í framhaldi af #ví 

ályktun hvort telja beri hann a"ila málsins.11 Meta #arf #ví hversu verulegir hagsmunirnir eru 

og hversu nánir #eir eru úrlausn málsins.12 A"ili máls, á lægra stjórns!slustigi, á almennt 

a"ild a" sama máli á æ"ra stjórns!slustigi en hins vegar á hi" lægra setta stjórnvald ekki a"ild 

a" málinu hjá hinu æ"ra setta stjórnvaldi vi" stjórns!slukæru. A"ildarskortur lei"ir til 

frávísunar máls sé hann fyrir hendi. $a" væri óe"lilegt a" a"ili sem hef"i enga lögvar"a 

hagsmuni af úrlausn máls gæti fengi" bindandi úrskur", ákvör"un e"a dóm um lögmæti 

ákvör"unarinnar.13 

 

2.5 Réttaráhrif kær"ar ákvör"unar 

Í 1. mgr. 29. gr. ssl. er kve"i" á um a" stjórns!slukæra fresti ekki réttaráhrifum ákvör"unar. Í 

2. mgr. 29. gr. ssl. er fjalla" um undantekningu frá #eirri reglu en ákvæ"i" segir a" æ"ra 

stjórnvaldi sé heimilt a" fresta réttaráhrifum kær"rar ákvör"unar me"an kæra er til me"fer"ar, 

ef sérstakar ástæ"ur mæla me" slíku. Nau"synlegt #ótti a" hafa slíka heimild í lögunum #ar 

sem kæruheimild gæti or"i" gagnslaus í sumum tilvikum ef ekki væri hægt a" fresta 

réttaráhrifum kær"rar ákvör"unar.14 Sem dæmi um slík tilvik væru til a" mynda ákvar"anir 

um veitingu byggingarleyfa. Ef ekki væri hægt a" stö"va hugsanlegar byggingarframkvæmdir 

me" kær"ri ákvör"un gæti #a" leitt til tjóns fyrir alla a"ila máls væri leyfi" sí"ar fellt úr gildi. 

                                                
9 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 44: „Stjórnvald kve"ur einhli"a á um rétt og/e"a skyldu tiltekins a"ila í 
ákve"nu máli í skjóli stjórns!sluvalds.“ Lögfræ"ior"abók, bls. 419: „Formleg ákvör"un stjórnvalds sem tekin er 
í skjóli stjórns!sluvalds og er beint, millili"alaust út á vi", a" tilteknum a"ila e"a a"ilum.“  
10 Páll Hreinsson: „A"ili stjórns!slumáls“, bls. 389. 
11 Páll Hreinsson: „A"ili stjórns!slumáls“, bls. 395. 
12 Al#t. 1992-1993, A-deild, bls. 3306. 
13 Ólafur Jóhannesson: Stjórnarfarsréttur, bls. 169. 
14 Al#t. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
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$ar sem ákvör"un um frestun réttaráhrifa stjórnvaldsákvör"unar er önnur 

stjórnvaldsákvör"un, ber a" fylgja stjórns!slulögum vi" töku #eirrar ákvör"unar. Stjórnvaldi 

ber a" kynna a"ilum máls a" krafa hafi komi" fram um frestun réttaráhrifa og leyfa #eim 

a"ilum a" koma sínum sjónarmi"um á framfæri og kynna sér máli" á"ur en ákvör"un er tekin 

í málinu.15  

 

2.6 Málsme"fer" í kærumálum 

Vi" me"fer" máls hjá stjórnvaldi ber #ví a" fylgja málsme"fer"arreglum stjórns!slulaga, sbr. 

1. mgr. 30. gr. Greinin kve"ur á um a" fylgja skuli ákvæ"um II.-VI. og VIII. kafla laganna 

eftir #ví sem vi" getur átt. $a" sem í #essu felst er a" stjórnvald skal hafa í huga reglur um 

sérstakt hæfi og hinar almennu reglur laganna, s.s. jafnræ"isregluna, rannsóknarregluna, 

málshra"aregluna, me"alhófsregluna og andmælarétt a"ila máls.  

 $a" er gildandi meginregla a" me"fer" kærumála skuli vera vanda"ri en almenn me"fer" 

máls hjá stjórnvöldum. $au sjónarmi" sem liggja #ví til grundvallar eru a" #au úrræ"i sem 

standa almenningi til bo"a vi" a" fá ákvar"anir stjórnvalda endursko"a"ar, grundvallast á 

sjónarmi"um um auki" réttaröryggi, réttarvernd borgaranna og hi" aukna hagræ"i sem hl!st 

af slíkri málsme"fer".16 Væri meginreglan ekki virt er ekki víst a" réttaröryggi og réttarvernd 

borgaranna væri nægilega trygg" vi" me"fer" kærumála fyrir hinu æ"ra setta stjórnvaldi.   

 

2.7 Lögfestar kæruheimildir 

Me" setningu stjórns!slulaga var lögfest sú óskrá"a réttarregla a" ákvar"anir lægra settra 

stjórnvalda séu almennt kæranlegar til æ"ra settra stjórnvalda.17 Reglan byggir á #eirri 

hugmyndafræ"i a" ákvar"anir lægra settra stjórnvalda séu endursko"a"ar af æ"ra settum 

stjórnnvöldum, me" hli"sjón af stigskiptingu stjórns!slunnar svo a" æ"ra sett stjórnvöld sinni 

eftirlitshlutverki sínu gagnvart hinu lægra setta stjórnvaldi. 18  Sem dæmi um slíkt eru 

ákvar"anir er var"a réttindi og skyldur einstakra nemenda í grunnskólum en slíkar ákvar"anir 

eru kæranlegar til rá"herra, sbr. 1. mgr. 47. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Samkvæmt. 

2. mgr. 47. gr. sömu laga #á getur sveitarstjórn, ákve"i" í sam#ykkt um stjórn og stjórns!slu 

sveitarfélagsins, a" fyrst skuli beina kæru til skólanefndar e"a annars tiltekins a"ila innan 

stjórns!slu sveitarfélagsins, á"ur en hægt er a" kæra ákvör"un skv. 1. mgr. 47. gr. Almennt 

                                                
15 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 275. 
16 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 277. 
17 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 251. 
18 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 252. 
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ver"a ákvar"anir lægra settra stjórnvalda kær"ar til æ"ra settra stjórnvalda á grundvelli 26. gr. 

ssl. en frá #ví eru nokkrar undantekningar, s.s. ákvar"anir sjálfstæ"ra ríkisstofnanna, 

sjálfstæ"ra stjórns!slunefnda og sveitarstjórna ver"a ekki kær"ar til annarra stjórnvalda nema 

fyrir #ví sé bein lagaheimild.19 

Á grundvelli 26. gr. ssl. hefur #a" veri" lögfest a" ákvar"anir lægra settra stjórnvalda 

ver"a almennt kær"ar til æ"ra settra stjórnvalda. Oft getur #ó leiki" vafi á #ví hvort 

kæruheimild sé fyrir hendi og líta #arf til laga e"a venja #egar meta á hvort heimildin sé til 

sta"ar. Lög kve"a gjarnan sk!rt á um a" kæruheimild sé til sta"ar en stundum #arf a" grípa til 

lögsk!ringa vi" mat á hvort a" stjórnvöld séu lægra sett gagnvart ö"rum. Á grundvelli 

lei"beiningarskyldunnar í 2. tölul. 2. mgr. 20. gr. ssl. hvílir sú skylda á stjórnvöldum a" 

lei"beina a"ilum um kæruheimildina, sé hún fyrir hendi, kærufresti, kærugjöld og hvert beina 

skuli kæru.20  

Sjálfstæ"ar ríkisstofnanir eru #ær stofnanir sem er skipa" til hli"ar vi" hin almennu 

stjórnarvöld. Rá"herra hefur almennt ekki beint bo"vald yfir slíkum stofnunum og ákvar"anir 

teknar innan #eirra eru almennt ekki kæranlegar til rá"uneytisins. Rá"herra getur ekki gefi" 

slíkum stofnunum bindandi fyrirmæli nema hafa til #ess sérstaka lagaheimild. Kve"i lögin, 

sem stofnunin er sett á fót me", ekki á me" afgerandi hætti a" stofnunin sé sjálfstæ" ver"ur 

almennt a" telja a" hún sé lægra sett stjórnvald gagnvart rá"herra. Meginreglan er sú a" 

rá"herra fari me" yfirstjórn hver á sínu svi"i nema #a" sé sérstaklega undanskili" me" 

lögum.21 Dæmi um sjálfstæ"a ríkisstofnun af #essu tagi er Se"labanki Íslands, en í 1. gr. laga 

um Se"labanka Íslands nr. 36/2001 segir a" Se"labanki Íslands sé sjálfstæ" stofnun í eigu 

ríkisins. Í 1. málsl. 1. mgr. 23. gr. laga um Se"labanka Íslands segir a" se"labankastjóri beri 

ábyrg" á rekstri bankans og fari me" ákvör"unarvald í öllum málefnum hans sem ekki eru 

falin ö"rum. 

Sjálfstæ"ar stjórns!slunefndir eru #ær nefndir sem skipa" er til hli"ar vi" hi" almenna 

stjórns!slukerfi. Slíkar nefndir eru almennt settar á me" lögum og hefur rá"herra ekki 

bo"vald yfir slíkum nefndum, getur hvorki gefi" #eim bein fyrirmæli og úrlausnum 

nefndanna ver"ur heldur ekki skoti" til rá"herra nema fyrir #ví sé bein lagaheimild. Dæmi um 

slíkar nefndir eru ríkistollanefnd, úrskur"arnefnd um félags#jónustu og áfr!junarnefnd 

                                                
19 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 260. 
20 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 262-263. 
21 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 260. 
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samkeppnismála. Ákvar"anir #essara nefnda bera oft yfirbrag" dómstóla og eru ekki 

kæranlegar til rá"herra.22    

Fjalla" ver"ur um sveitarstjórnir og kæruheimildina sem felst í 103. gr. sveitarstjórnarlaga 

í 3. og 4. kafla #essarar ritger"ar en líkt og um sjálfstæ"ar ríkis- og stjórns!slunefndir #á er 

ekki beint bo"vald á milli sveitarstjórna og rá"uneyti sveitarstjórnarmála vegna sjálfstæ"is 

sveitarfélaga, sbr. 78. gr. stjskr. 

$a" sem liggur helst til grundvallar #eirra úrræ"a sem standa almenningi til bo"a vi" 

endursko"un á ákvör"unum stjórnvalda eru sjónarmi"in um #a" hagræ"i sem hl!st af slíkri 

me"fer", réttaröryggissjónarmi" og réttarvernd borgaranna. Sk!ra ber ákvæ"i laga #a" rúmt 

a" #au nái #eim markmi"um sem liggja til grundvallar #essara réttarúrræ"a en allar lögfestar 

takmarkanir á kæruheimildum ber a" túlka #röngt.23  

Í 1. mgr. 26. gr. ssl. segir a" heimilt sé a" kæra stjórnvaldsákvar"anir. $etta #!"ir a" #ær 

ákvar"anir sem ekki fela í sér endalok máls ver"a ekki kær"ar fyrr en máli hefur veri" loki" 

me" formlegri stjórnvaldsákvör"un. Ákvar"anir sem lúta a" formhli" mála sem teknar eru vi" 

vinnslu stjórnvaldsákvör"unarinnar eru #ví ekki kæranlegar fyrr en stjórnvaldsákvör"unin 

liggur endanlega fyrir, sbr. 2. mgr. 26. gr. ssl. Frá #essu eru lögfestar tvær undantekingar í 

stjórns!slulögunum. Í 4. mgr. 9. gr. ssl. segir a" dragist afgrei"sla máls óhæfilega #á sé 

heimilt a" kæra #a" til #ess stjórnvalds sem ákvör"un í málinu ver"ur kær" til. Í 2. mgr. 19. 

gr. ssl. kemur fram a" kæra megi synjun e"a takmörkun a"ila máls a" a"gangi a" gögnum til 

#ess stjórnvalds sem ákvör"un í málinu ver"ur kær" til. 

 

2.8 Kærufrestur 27. gr. stjórns!slulaga 

Hinn almenni kærufrestur stjórns!slunnar kemur fram í 1. mgr. 27. gr. ssl. en #ar segir a" 

kæra skuli borin fram innan #riggja mána"a frá #ví a" a"ila máls var tilkynnt um 

stjórnvaldsákvör"un, nema lög mæli á annan veg. Meginrökin a" baki #essari framkvæmd 

eru, skv. greinarger"inni er fylgdi frumvarpinu sem var" a" stjórns!slulögum, sú a" skapa 

eigi festu í stjórns!sluframkvæmdinni. Me" setningu kærufresta er reynt a" koma í veg fyrir 

a" veri" sé a" kæra gömul mál sem erfitt geti veri" a" uppl!sa. $etta fléttast saman vi" 

málshra"aregluna í 9. gr. ssl. #ar sem ákvar"anir og stjórns!slumál skuli vera til lykta leidd 

svo fljótt sem unnt er.24 

                                                
22 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 261. 
23 Páll Hreinsson: Stjórns!slulögin, bls. 264-265. 
24 Al#t. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
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Mæli sérlög fyrir um lengri e"a styttri kærufrest #á gilda #au ákvæ"i eins og fram kemur í 

ni"urlagi 1. mgr. 27. gr. ssl. Í greinarger" sem fylgdi #ví frumvarpi er var" a" 

stjórns!slulögum er teki" fram a" ekki er æskilegt a" hafa styttri kærufrest í sérlögum nema 

br!n #örf veri" talin á.  

 

3 Sjálfstjórn sveitarfélaga 
3.1 Almennt  

Í hverju sveitarfélagi skal vera sveitarstjórn sem kjörin er samkvæmt ákvæ"um laga um 

kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998, sbr. 8. gr. svsl. Sveitarstjórnin fer me" stjórn 

sveitarfélagsins samkvæmt ákvæ"um sveitarstjórnarlaga og annarra laga, skv. 9. gr. sömu 

laga. Sveitarstjórnir hafa í einni e"a annari mynd veri" til nánast frá landnámi. Rekja má 

uppruna #essarar grundvallareiningar í íslenskri stjórnskipan til #eirra l!"ræ"ishef"a sem 

landnámsmennirnir fluttu me" sér #egar #eir settust a" hér á landi.25  

Í dag skiptast flest ríki me" einum e"a ö"rum hætti upp í einhvers konar sveitarfélög, 

fylki, s!slur e"a héru". Hugmyndafræ"in sem liggur slíkri skiptingu a" baki er sú a" reynt 

hefur veri" a" færa ákvör"unarvald á !msum svi"um nær borgurunum en ella væri, lægi allt 

ákvör"unarvald hjá mi"st!r"u ríkisvaldi, sem í stærri ríkjum er oft órafjarri #eim vandamálum 

sem til lausnar eru. Me" #essum hætti geta íbúar á tilteknu svæ"i haft áhrif á stjórnun hins 

opinbera í málefnum sem standa #eim nær, vi" töku !missa ákvar"ana.26 Borgararnir ver"i 

virkari í stefnmótun og ákvar"anatöku í hagsmunamálum sem snerta #á beint.27 Sveitarfélög 

hér á landi eru sta"bundin og sinna sínum verkefnum innan #eirra marka sem #eim hafa veri" 

falin me" lögum en #essi sömu sveitarfélög rá"a málefnum sínum á eigin ábyrg" sbr. 1. mgr. 

1. gr. svsl. Allir íbúar landsins tilheyra sveitarfélagi en sú a"ild byggist á #ví hvar skrá" 

lögheimili #eirra er á hverjum tíma, sbr. 3. mgr. 1. gr. svsl.  

Sveitarfélög hafa marg#ættum skyldum a" gegna sem eru !mist lögbundnar og 

ólögbundnar. Í #essum lögbundnu verkefnum birtist sjálfstjórn sveitarfélaganna sem sk!rast. 

Löggjafinn markar ákve"inn ramma utan um verkefni en sveitarfélagi" tekur ákvar"anir um 

útfærslu verkefnanna. Flest verkefni sem sveitarfélög sinna eru lögbundin en #a" sem átt er 

vi" eru #au verkefni sem löggjafinn hefur mælt fyrir a" sé hluti af verkefnum sveitarfélaga.28 

Verkefni sveitarfélaga eru margvísleg má #ar nefna leik-, grunn- og tónlistarskóla ásamt #ví 

                                                
25 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 11. 
26 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 150-151. 
27 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 155. 
28 Trausti Fannar Valsson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 261. 
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a" sinna !mis konar félags#jónustu. Í #ví samhengi er rétt a" nefna barnaverndarmál, 

margvíslega #jónustu vi" fatla"a og aldra"a og ákvör"un um grei"slu félags- og 

húsaleigubóta, sbr. lög um málefni fatla"s fólks nr. 59/1992, lög um húsaleigubætur nr. 

138/1997 og lög um félags#jónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Sveitarfélög sinna einnig 

ólögbundnum verkefnum og hafa til #ess heimildir, sbr. 2. og 3. mgr. 7. gr. svsl.29 Me" 

ólögbundnum verkefnum er átt vi" #au verkefni sem sveitarfélög hafa teki" upp hjá sjálfum 

sér án #ess a" almenni löggjafinn hafi mælt fyrir um slík verkefni.30 

 

3.2 78. gr. stjórnarskrárinnar og tilvist sveitarfélaga 

Í 1. mgr. 78. gr. stjskr. stendur: „Sveitarfélög skulu sjálf rá"a málefnum sínum eftir #ví sem 

lög ákve"a.“ Sveitarfélögum er me" ákvæ"inu marka"ur stjórnskipulegur grundvöllur en ekki 

er fjalla" nánar hva"a hlutverki sveitarstjórnir eigi a" gegna, einungis a" löggjafinn eigi me" 

lagasetningu a" marka #a" hlutverk nánar. Almennt er gengi" út frá #ví vi" afmörkun 

ákvæ"isins a" sveitarfélög eigi a" rá"a málefnum sínum sjálf, #.e. hafa sjálfstjórn, eftir #ví 

sem lög ákve"a og setja skor"ur vi".31 Einnig er hægt a" álykta me" ofangreindu ákvæ"i a" 

sveitarfélög eigi a" sinna einhverjum tilteknum verkefnum.32 $egar sko"a á 78. gr. stjskr. og 

hva" í henni felst ver"ur a" gera #a" útfrá #remur grunnatri"um sem felast í ákvæ"inu. 

 Í fyrsta lagi felur 78. gr. stjskr. í sér stefnuyfirl!singu um a" landinu skuli vera skipt upp í 

sveitarfélög. Ákvæ"i" tryggir jafnframt #a" a" ríki" sé stigskipt #.e. í ríki og sveitarfélög. 

Ljóst er a" ríki" getur ekki alfari" lagt ni"ur ni"ur starfsemi allra sveitarfélaga nema me" 

stjórnarskrárbreytingu. Hins vegar er ekki tryggt a" verkefni sveitarfélaga taki engum 

breytingum frá einum tíma til annars á grundvelli ákvæ"isins.33  

 Í ö"ru lagi lei"ir af ákvæ"inu, #ar sem segir „[s]veitarfélög skulu sjálf rá"a“, a" 

sveitarfélög skulu hafa ákve"na sjálfstjórn í !msum málum. $a" sem felst í #essu er a" íbúar 

sveitarfélags hafa rétt til a" kjósa sér fulltrúa í æ"stu stjórn sveitarfélagsins sem #eir búa í. 

$essir fulltrúar taka ákvar"anir er var"a rétt íbúanna í #eim málefnum sem vi"kemur 

nærsamfélaginu. Slík tilhögun er #á andstæ" #ví a" fulltrúar mi"st!r"s ríkisvalds taki 

ákvar"anir um málefni sem #eir hafi hugsanlega lítinn e"a minni skilning á en #eir sem eru 

nær úrlausnarefninu, #.e. íbúar sveitarfélagsins.34 

                                                
29 Trausti Fannar Valsson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 262. 
30 Trausti Fannar Valsson: „Ólögbundin verkefni sveitarfélaga“, bls. 87. 
31 Trausti Fannar Valsson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 242. 
32 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 173. 
33 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 172. 
34 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 173. 
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 Í #ri"ja lagi segir í ákvæ"inu a" sveitarfélög skuli sjálf rá"a „málefnun sínum eftir #ví 

sem lög ákve"a“. Löggjafinn hefur allfrjálsar hendur um hvernig málefnum sveitarfélaga er 

skipa" á grundvelli #essa. Löggjafinn ákvar"ar t.d. hva"a málefni skulu fengin 

sveitarstjórnum og skiptingu sveitarfélaganna. 35 Samkvæmt #essu lúta sveitarfélög 

fyrirmælum frá hinum almenna löggjafa og takmarkast heimildir hins almenna löggjafa til a" 

fela ö"rum stjórnvöldum eftirlit á störfum sveitarfélaga ekki af fyrirmælum 78. gr. stjskr. $a" 

mætti segja a" í 78. gr. stjskr. felist talsvert íhlutundarvald hins almenna löggjafa enda séu 

#ær heimildir bygg"ar á lögum. Telja ver"ur #ó a" almenni löggjafinn geti ekki gengi" svo 

langt í framselja vald til annarra stjórnvalda til íhlutunar e"a stjórnunar á málefnum 

sveitarfélaga a" áhrifa gæti í sjálfstæ"ri ákvar"anatöku sveitarfélagsins.36  

 Sú stjórns!slutilhögun sem felst í 78. gr. stjskr. ver"ur a" óbreyttri stjórnarskrá ekki lög" 

ni"ur. Ákvæ"i" tryggir tilvist sveitarfélaga og tryggir einnig a" #au eigi a" vera fleiri en eitt. 

Lei"ir #etta af e"li sveitarfélaga, sem sta"bundin stjórnvöld innan íslenska ríkisins, sem taka 

sta"bundnar ákvar"anir.37 Telja ver"ur a" almenni löggjafinn geti ekki ákve"i" a" leggja 

ni"ur öll sveitarfélög, nema tvö, me" lagasetningu ef horft er til tilhögun samgangna og 

sta"hátta hér á landi.38   

  

3.3 Inntak, umfang og takmörkun á sjálfstjórn sveitarfélaga 

Eins og or"alag 1. mgr. 78. gr. stjskr. ber me" sér #á rá"a sveitarfélög málefnum sínum sjálf. 

Inntak #eirra málefna ræ"st af lagasetningu á hverjum tíma. $etta lei"ir til #ess a" kanna #arf 

löggjöfina á hverjum tíma til #ess a" skilgreina nánar inntak og umfang sveitarfélaga og 

hva"a verkefni #au eiga a" hafa me" höndum.. Löggjafinn hefur marka" ramma um starfsemi 

sveitarfélaga, t.d. me" sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998, lögum um tekjustofna sveitarfélaga 

nr. 4/1995 og lögum um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998. Lög #essi gilda fyrir öll 

sveitarfélög.  

 Löggjafinn hefur einnig sett lög sem taka til sveitarfélaga en gilda einnig um önnur 

stjórnvöld. Sem dæmi um slíka löggjöf eru stjórns!slulög, uppl!singalög nr. 50/1996 og lög 

um persónuvernd og me"fer" persónuuppl!singa nr. 77/2000. Lög sem #essi takmarka 

                                                
35 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 173. 
36 Trausti Fannar Valsson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 258-259. 
37 Trausti Fannar Valsson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 254. 
38 Trausti Fannar Valsson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 255. 
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sjálfstjórn sveitarfélaga me" #ví a" setja ákve"inn ramma um starfsemi #eirra me" #ví a" 

hafa samræmda löggjöf um land allt en slík löggjöf #arf a" uppfylla sk!rleikasjónarmi".39  

 Dæmi um lög #ar sem löggjafinn hefur eftirláti" sveitarfélögum heimild til #ess a" sinna 

!msum málum me" #eim hætti sem sveitarfélagi" k!s má nefna lög um grunnskóla nr. 

91/2008 en #ar segir í 1. málsl. 5. gr. a" rekstur almennra grunnskóla sé á ábyrg" og kostna" 

sveitarfélaga. Í næstu málsli"um sömu greinar segir svo: 

 
Sveitarfélög bera ábyrg" á heildarskipan skólahalds í grunnskólum sveitarfélagsins, 
#róun einstakra skóla, húsnæ"i og búna"i grunnskóla, sérúrræ"um grunnskóla, 
sérfræ"i#jónustu, mati og eftirliti, öflun og mi"lun uppl!singa og á framkvæmd 
grunnskólastarfs í sveitarfélaginu. Sveitarfélög setja almenna stefnu um grunnskólahald í 
sveitarfélaginu og kynna fyrir íbúum #ess. Sveitarstjórn skal koma á samstarfi leikskóla 
og grunnskóla annars vegar og grunnskóla og framhaldsskóla hins vegar.  

 

Málefni grunnskólanna er #ví skyldubundi" verkefni sveitarfélaganna #rátt fyrir a" #au 

hafi a" miklu leyti frjálsar hendur hvernig sú útfærsla er. 

$rátt fyrir a" sveitarfélög séu sjálfstæ" vi" töku ákvar"ana án afskipta ríkisvaldsins #á er 

#ví valdi settar skor"ur me" almennri lagasetningu Al#ingis. Sveitarfélög afmarkast af 

landsvæ"i sínu og getur löggjafinn ekki fali" einu sveitarfélagi a" taka ákvar"anir um málefni 

annars sveitarfélags, til dæmis.40 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. svsl. #á skiptist landi" í sta"bundin 

sveitarfélög sem rá"a sjálf málefnum sínum á eigin ábyrg". Samkvæmt  #essu eru sveitarfélög 

sta"bundin og sinna #ví verkefnum innan ákve"inna landfræ"ilegra marka sem #eim hafa 

veri" mörku".41 Af #essu lei"ir a" sveitarfélög, sem starfa á ákve"num lögmæltum svæ"um, 

geta ekki teki" ákvar"anir er var"a önnur sveitarfélög. Ef málefni var"ar tvö mismunandi 

sveitarfélög #arf löggjafinn a" mæla fyrir um hvernig samræma eigi slík mál. Dæmi um slíka 

tilhögun er a"alskipulag sveitarfélaga og fyrirkomulag #eirra, #ar sem tvö e"a fleiri 

a"liggjandi sveitarfélög mætast. Skipulagslög nr. 123/2010 taka á #essum vanda en í 2. mgr. 

29. gr. #eirra segir a" sveitarstjórnir beri ábyrg" á a" gera a"alskipulag fyrir sveitarfélagi". Í 

34. gr. sömu laga segir a" takist sveitarstjórnum samliggjandi sveitarfélaga ekki a" leysa 

ágreining um atri"i sem samræma #arf í a"alskipulagi #eirra skal, a" frumkvæ"i 

sveitarfélaganna e"a Skipulagsstofnunnar, sérstakri nefnd fali" a" gera tillögu a" skipulagi 

sem er sameiginlegt fyrir #essi sveitarfélög a" #ví er ágreiningsatri"in var"ar. Takist 

nefndinni, sem skipu" er tveimur mönnum frá sitthvoru sveitarfélaginu og einum manni frá 

                                                
39 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 175. 
40 Jóhann Tómas Sigur"sson: „Sjálfstjórn sveitarfélaga“, bls. 175. 
41 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 17. 
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Skipulagsstofnun, sbr. 2. mgr. 34. gr. skipulagslaga, ekki a" komast a" ni"urstö"u er málinu 

vísa" til rá"herra, sbr. 4. mgr. 34. sömu laga, til úrskur"ar. A"alskipulag #essara a"liggjandi 

sveitarfélaga er sí"an samræmt úrskur"i rá"herra. Me" #essu takmarkast ákvör"unarvald 

sveitarfélags um hvernig a"alskipulagi sínu er hátta" af rétti annars sveitarfélags til #ess 

sama.  

 Á grundvelli hinnar óskrá"u lögmætisreglu stjórns!sluréttarins #á ver"a sveitarstjórnir a" 

starfa innan #ess lagaramma sem löggjafinn hefur marka" sveitarfélögum og takmarkast 

sjálfstjórnarréttur sveitarfélaganna af #essum sökum. Ákvar"anir ver"a me" ö"rum or"um a" 

byggjast á settum lögum annars vegar og mega ekki vera andstæ"ar settum lögum hins 

vegar.42  

 

4 Úrskur"arvald rá"uneytis sveitarstjórnarmála 

4.1 Almennt 

Í 1. mgr. 103. gr. svsl. er kve"i" á um a" rá"uneyti er fer me" málefni sveitarfélaga, nú 

innanríkisrá"uneyti", skuli úrskur"a um !mis vafaatri"i sem upp kunna a" koma vi" 

framkvæmd sveitarstjórnarmálefna. Á grundvelli #essa ákvæ"is er unnt a" kæra ákvar"anir, 

úrlausnir og a"ra háttsemi sveitarfélaganna til rá"uneytisins. Einnig er hægt a" draga #á 

ályktun a" ákvar"anir nefnda, rá"a og stjórna sveitarfélagsins séu kæranlegar til 

rá"uneytisins. Í greinarger" sem fylgdi frumvarpi #ví er var" a" stjórns!slulögum er kve"i" á 

um a" hi" frjálsa mat sveitarstjórnarinnar sæti ekki endursko"un rá"uneytisins vegna 

reglunnar um sjálfstjórn sveitarfélaga, sbr. 78. gr. stjskr. $a" sætir hins vegar endursko"un 

rá"uneytisins „hvort a" ákvör"un sé lögmæt, #.e. hvort sveitarstjórn hafi gætt réttrar 

málsme"fer"ar, hvort ákvör"un eigi sér sto" í lögum e"a er bygg" á lögmætum 

sjónarmi"um.“ 43  Í #essu felst a" #rátt fyrir a" innanríkisrá"uneyti" fari me" málefni 

sveitarfélagsins, sbr. 2. gr. svsl, #á er rá"uneyti" ekki æ"ra sett stjórnvald gagnvart 

sveitarfélögum og hefur #ar af lei"andi ekki yfirstjórnunarheimildir í skilningi 

stjórns!sluréttarins.44 

 

4.2 Almenn og sérstök kæruheimild 

Í 1. mgr. 103. gr. svsl. er a" finna almenna kæruheimild hva" var"ar !mis vafaatri"i sem upp 

koma í málefnum og framkvæmd sveitarstjórna. Ef vafi leikur á #ví hvort beita eigi hinni 

                                                
42 Starfsskilyr"i stjórnvalda, forsætisrá"uneyti" 1999, bls. 17-18. 
43 Al#t. 1992-1993, A-deild, bls. 3307. 
44 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 19. 
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almennu heimild í sveitarstjórnarlögunum e"a hvort kæra eigi ákvar"anir sveitarfélaga, til 

annarra stjórnvalda, samkvæmt sérstakri kæruheimild er meginreglan sú, skv. reglunni um lex 

specialis, a" sérstakar kæruheimildir ganga framar hinni almennu kæruheimild. 45  Me" 

hli"sjón af reglunni ver"ur a" sk!ra ákvæ"i" á #á lei" a" rá"uneyti sveitarstjórnarmála 

úrskur"i í öllum málum sem ekki hefur veri" fali" ö"rum stjórnvöldum e"a kærunefndum. 

Rá"uneyti" hefur vísa" málum frá á grundvelli #ess a" hafa ekki úrskur"arvald í tilteknum 

málum vegna fyrirmæla í sérlögum. Dæmi um slíkt eru ákvæ"i laga um ábú" nr. 80/2004 en 

#au lög heyra stjórnskipulega undir landbúna"arrá"uneyti", sbr. 3. gr. #eirra laga. $essi 

tilhögun kemur fram í eftirfarandi úrskur"i rá"uneyti sveitarstjórnamála en í ÚRS 19. maí 

2000 (2000:132) var kær" sú ákvör"un hreppsnefndar M!rdalshrepps a" hafna kaupskyldu á 

hluta af mannvirkjum og ö"rum framkvæmdum og umbótum á Dyrhólum í M!rdalshreppi. 

Deilt var um hvort hreppsnefnd M!rdalshrepps hafi broti" gegn skyldum sínum samkvæmt 

ábú"arlögum og snerist ágreiningur milli kæranda og sveitarfélagsins um a" hve miklu leyti 

ábú"arlögin leg"u skyldur í #essum efnum á sveitarfélagi". Rá"uneyti", sem var á #essum 

tíma félagsmálará"uneyti", sag"i svo: 

 
Samkvæmt 1. mgr. 103. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 skal félagsmálará"uneyti" 
úrskur"a um !mis vafaatri"i sem upp kunna a" koma vi" framkvæmd 
sveitarstjórnarmálefna. Samkvæmt #essu nær úrskur"arvaldi" yfir formlegu atri"in vi" 
töku ákvör"unar, sbr. sveitarstjórnarlög og stjórns!slulög, en ekki efnisinnihald, #.e. 
atri"i sem byggjast á frjálsu mati sveitarstjórnarinnar. A" auki á rá"uneyti" ekki 
úrskur"arvald um ákvar"anir sveitarstjórna ef slíkt vald er fali" ö"rum rá"uneytum e"a 
stofnunum me" lögum. Meint brot hreppsnefndar M!rdalshrepps í máli #essu á 
málsme"fer"arreglum stjórns!slulaga tengjast beint hinum efnislega ágreiningi, #.e. hvort 
og a" hve miklu leyti um er a" ræ"a kaupskyldu sveitarfélagsins samkvæmt 
ábú"arlögum. Félagsmálará"uneyti" hefur ekki úrskur"arvald um túlkun ábú"arlaga en 
stjórnskipulega heyra #au lög undir landbúna"arrá"uneyti". Er #ví óhjákvæmilegt a" vísa 
erindi y"ar frá félagsmálará"uneytinu. 

 

4.3 Form og efni kæru 

Ekki er ger" krafa um form á kærum til rá"uneytisins en almennt er mi"a" vi" a" kæran sé 

skrifleg og #ar tilgreind málsatvik og kæruefni.46 Á heimasí"u rá"uneytisins47 má finna 

ey"ubla" sem kærua"ili fyllir út #egar kæra á. Á ey"ubla"inu er teki" fram a" „æskilegt“ er 

a" kæran berist á útgefnu ey"ubla"i. Reitir ey"ubla"sins tilgreina #a" sem koma skal fram í 

kærunni, t.d. uppl!singar um kæruefni, hva"a ákvör"un á a" kæra, hvers sé krafist, 

                                                
45 Starfsskilyr"i stjórnvalda, forsætisrá"uneyti" 1999, bls. 91. 
46 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 260. 
47 Vefsí"a innanríkisrá"uneytisins, http://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni-raduneytis/sveit_eydublod/ 
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rökstu"ningur fyrir kröfunni, hvort kæruefni" sé til me"fer"ar hjá dómstólum e"a ö"rum 

stjórnvöldum og listi yfir skrár og önnur gögn sem fylgja eigi kærunni.   

 

4.4 Hva"a ákvar"anir ver"a kær"ar? 

Í 103. gr. svsl. kemur fram a" rá"uneyti" skuli úrskur"a um !mis vafaatri"i vi" framkvæmd 

sveitarstjórnarmálefna. Sko"a #arf m.a. hva" felst í or"inu „vafaatri"i“ #egar lagt er til 

grundvallar hvort kæra megi tiltekna ákvör"un hjá rá"uneyti sveitarstjórna. Umbo"sma"ur 

Al#ingis hefur sagt í UA 1. desember 2003 (3777/2003) a" „[b]ein or"sk!ring [103. gr. svsl.] 

lei"ir til #ess a" félagsmálará"uneyti" hefur úrskur"arvald um lögmæti #eirra ákvar"ana sem 

sveitarfélög taka og eru li"ur í framkvæmd #eirra verkefna sem #au sinna, sbr. 7. gr. 

sveitarstjórnarlaga.“  

Telja ver"ur a" fullna"arákvar"anir hjá sveitarfélögum komi til sko"unar rá"uneytisins. 

$a" stjórnvald sem tekur upphaflegu ákvör"unina ver"ur einnig a" hafa til #ess löglegar 

heimildir, sbr. 44. gr. svsl.48 Í UA 1. desember 2003 (3777/2003), sem er sama mál og vísa" 

var til hér a" ofan, var deilt um #á ákvör"un Leikskóla Reykjavíkur og leikskólará"s 

Reykjavíkur a" veita A og B áminningu vegna a"búna"ar á daggæslu sem #ær ráku. Leitu"u 

A og B til rá"uneytis sveitarstjórnarmála eftir a" leikskólará" Reykjavíkur taldi ekki tilefni til 

athugasemda vi" áminninguna. Rá"uneyti" taldi ekki forsendur til a" taka kæruna til 

umfjöllunar á grundvelli 103. gr. svsl. og sag"i a" almennt væri ákvæ"i" túlka" #röngt og 

hef"i fyrst og fremst veri" beitt var"andi ágreiningsmál um framkvæmd sveitarstjórnarlaga og 

laga um kosningar til sveitarstjórna og #ví gæti málefni daggæslunnar ekki talist til 

sveitarstjórnarmálefna.  Í sta" #ess a" taka kæruna til me"fer"ar og ljúka málinu me" 

úrskur"i, gaf rá"uneyti" út álit. Umbo"sma"ur rakti ákvæ"i sveitarstjórnarlaga og taldi a" svo 

#röng túlkun á 103. gr. svsl. ætti sér ekki sto" í or"alagi ákvæ"isins og taldi a" daggæsla félli 

undir „sveitarstjórnarmálefni“. Ef dagmó"ir hef"i nægjanlegra hagsmuna a" gæta #á gæti hún 

skoti" ágreiningi um lögmæti ákvar"ana sveitarfélags um málefni hennar til rá"uneytis 

sveitarstjórnarmála. Hef"i rá"uneytinu #ví veri" skylt a" taka kæruna til úrskur"ar, sbr. 103. 

gr. svsl. en ekki ljúka málinu me" áliti. Telja ver"ur a" umbo"sma"ur komist hér a" sérstakri 

ni"urstö"u í áliti sínu. En lesa má úr álitinu a" heimildin til kæru sveitarstjórnamálefna sé 

fremur ví"tæk og einskor"ist #ví ekki vi" stjórnvaldsákvar"anir í skilningi 2. mgr. 1. gr. ssl.  

$etta hefur rá"uneyti sveitarstjórnarmála m.a. sta"fest í ÚRS 16. mars 2011 (2009:77) en 

#ar ger"i Íslenska gámafélagi" (ÍG) #ær kröfur a" ákvæ"i samkomulags milli ÍG og 

                                                
48 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 261. 
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Sorpstö"var Su"urlands og Sorpu yr"u l!st ólögmæt. A"ilar deildu í málinu um #a" hvort 

álitaefni" rúma"ist innan kæruheimildarinnar í 103. gr. svsl. og #ví hvort taka mætti máli" til 

me"fer"ar. Rá"uneyti" sag"i í ni"urstö"u sinni um #etta tiltekna álitaefni a" #a" væri 

lögbundi" hlutverk rá"uneytisins a" úrskur"a um lögmæti ákvar"ana sveitarfélaga sem eiga 

nægjanlegra hagsmuna a" gæta nema anna" lei"i af lögum, berist rá"uneytinu kæra #ess 

efnis. Sí"an segir í úrskur"inum: 

 
Í framkvæmd hefur veri" liti" svo á a" eftirlitsheimild rá"uneytisins, skv. 103. gr. 
sveitarstjórnarlaga, taki ekki a"eins til stjórnvaldsákvar"ana, enda hefur umbo"sma"ur 
Al#ingis komist a" #eirri ni"urstö"u í álitum sínum a" #ótt ákvör"un sú sem er 
grundvöllur ágreinings a"ila teljist ekki hafa veri" stjórnvaldsákvör"un í merkingu 1. gr. 
[ssl], heldur hafi fali" í sér samning einkaréttarlegs e"lis, #á gildi um me"fer" málsins 
óskrá"ar meginreglur stjórns!sluréttar. Slíkar reglur geta m.a. snert undirbúning og 
rannsókn máls og skyldu stjórnvalds til a" byggja ákvar"anir sínar á málefnalegum 
sjónarmi"um og gæta jafnræ"is milli borgaranna. Telur umbo"sma"ur Al#ingis a" sú 
meginregla stjórns!sluréttar a" störf stjórnvalda grundvallist á málefnalegum 
sjónarmi"um hafi ví"tækara gildissvi" en svo a" hún taki einungis til 
stjórnvaldsákvar"ana, [...]. $ví er ljóst a" vi" me"fer" stjórns!sluvalds er stjórnvald ávallt 
bundi" af málsme"fer"arreglum stjórns!sluréttar. Ber #ví a" fara vel me" #a" vald sem 
#a" hefur í krafti stö"u sinnar, en #a" er grundvallaratri"i a" athafnir stjórnvalds séu 
ávallt lögmætar og málefnalegar. 
 

 Á grundvelli #essa taldi rá"uneyti" rétt a" taka máli" til me"fer"ar.  
 

Stjórnvaldsákvar"anir, #.e. ákvar"anir sem teknar eru í skjóli stjórns!sluvalds, koma til 

sko"unar rá"uneyti sveitarstjórnarmála #ó a" #a" einskor"ist ekki stjórnvaldsákvar"anir líkt 

og á"ur hefur komi" fram. Ákvar"anir sem eru alfari" einkaréttarlegs e"lis eru almennt ekki 

kæranlegar. Frá #ví er #ó sú undantekning a" rá"uneyti sveitarstjórnarmála geti teki" !msar 

formreglur til endursko"unar, sbr. sérstakt hæfi sveitarstjórnarmanns skv. 19. gr. svsl., hvort 

formreglur stjórns!slulaganna hafi veri" uppfylltar og hvort ákvar"anir sveitarstjórnar hafi 

veri" málefnalegar í málum sem eru einkaréttarlegs e"lis.49 Í ÚRS 7. febrúar 2001 (2001:12) 

barst rá"uneytinu kæra vegna sölu á eignarhluta Reykhólahrepps í jör"inni Brekku í Gufudal. 

Greindar voru tvær ástæ"ur fyrir #ví a" ákvör"un hreppsnefndar væri kær" til rá"uneytisins. 

Önnur ástæ"an var meint vanhæfi sveitarstjóra og hin var sú a" hagsmunir sveitarfélagsins 

hafi veri" fyrir bor" bornir vi" me"fer" málsins, me" #ví a" selja utansveitarmönnum 

umræddan jar"arhluta. Rá"uneyti" taldi a" #a" gæti eingöngu fjalla" um fyrri málsástæ"una 

en a" ákvæ"i jar"alaga mæltu fyrir um a" jar"anefnd og sveitarstjórn mátu hvort sí"ara 

skilyr"i" væri uppfyllt og væru a"ilar ekki sammála gætu #eir skoti" #eim ágeiningi til 

landbúna"arrá"herra. Ástæ"a #ess a" rá"uneyti" taldi sig geta fjalla" um vanhæfi 
                                                
49 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 262 - 263. 
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sveitarstjórans bygg"ist á #ví a" a"ild Reykhólahrepps a" málinu var grundvöllu" á 

eignarrétti hreppsins á jar"arhlutanum og fór ákvör"un um sölu hans samkvæmt 

sveitarstjórnarlögum. Rá"uneyti" taldi var"andi hi" meinta vanhæfi sveitarstjórans a" 

sveitarstjórinn hafi ekki veri" vanhæfur skv. 19. gr svsl.  

 Líkt og á"ur hefur komi" fram #á sætir hi" frjálsa mat sveitarstjórna ekki endursko"un af 

rá"uneytinu heldur hvort a" ákvör"unin sé lögmæt og málefnaleg. $etta hefur #á #!"ingu a" 

endursko"unin l!tur a" hinum formlega #ætti ákvör"unarinnar en ekki a" efnisinnihaldi, #.e. 

#ví sem l!tur a" hinu frjálsa mati sveitarstjórna.50 Rá"uneyti" hefur vísa" frá #eim málum 

telji #a" sig ekki hafa úrskur"arvald í slíkum málum. Í ÚRS 15. janúar 1997 (1997:14) var 

óska" eftir #ví a" rá"uneyti sveitarstjórnarmála úrskur"a"i í máli #ar sem a"ildarsveitarfélög 

Laugarbakkaskóla höf"u ekki komi" sér saman um forsendur fyrir kostna"arskiptingu vegna 

byggingar í#róttahúss og kennsluhúsnæ"is. Rá"uneyti" komst svo a" or"i í úrskur"i sínum:   

 

Sveitarfélög hafa sjálfsákvör"unarrétt í eigin málum sbr. 78. gr. stjórnarskrárinnar og 1. 
mgr. 1. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986. Úrskur"arvald félagsmálará"uneytisins 
samkvæmt 1. mgr. 119. gr. [nú 103. svsl.] sveitarstjórnarlaga er um “!mis vafaatri"i sem 
upp kunna a" koma vi" framkvæmd sveitarstjórnarmálefna”. Úrskur"arvaldi" nær #ví 
yfir formlegu atri"in vi" töku ákvör"unarinnar, sbr. sveitarstjórnarlög og stjórns!slulög, 
en ekki efnisinnihald, #.e. atri"i sem byggjast á frjálsu mati sveitarstjórnarinnar. 

 

 Mál sem var"a hæfi sveitarstjórnarmanna koma oft til me"fer"ar hjá rá"uneytinu en a"rar 

reglur um hæfi gilda í sveitarstjórnarréttinum. Ekki eru ger"ar jafn strangar kröfur til hæfis 

sveitarstjórnarmanna og ger"ar eru í stjórns!slulögunum. Fram kemur í athugasemdum me" 

19.gr. frumvarps #ess er var" a" sveitarstjórnarlögum, a" ástæ"ur #essa væru #ær a" mörg 

sveitarfélög væru of fámenn til #ess a" standa undir slíkum kröfum. Hins vegar hafa kröfur 

um hæfi sveitarstjórnarmanna aukist mjög eftir setningu sveitarstjórnarlaganna. $rátt fyrir 

#essar athugasemdir hefur umbo"sma"ur Al#ingis og rá"uneyti" horft í auknum mæli til 

stjórns!slulaganna og hæfisreglna sem #ar gilda, #egar hæfiskröfur eru ger"ar í málefnum 

sveitarfélaga og reglurnar sem koma #ar fram í 3. gr. haf"ar til hli"sjónar.51 Umbo"sma"ur 

Al#ingis hefur í UA 31. mars 2003 (3521/2001) sagt a" 19. gr. svsl. væri lágmarksregla um 

sérstakt hæfi #eirra sem starfa vi" stjórns!slu sveitarfélaga og gegnir a" #ví leyti sama 

hlutverki og hæfisreglur í II. kafla stjórns!slulaga. Rá"a yr"i me" sk!rum hætti af 

lögsk!ringargögnum a" #a" hafi veri" ætlun löggjafans a" víkja frá sérstökum hæfisreglum 

stjórns!sluréttarins svo mögulegt væri a" vi"urkenna gildi undantekninga frá hæfisreglunum 

                                                
50 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 264. 
51 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 66. 
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sem #ar koma fram. $á hefur rá"uneyti sveitarstjórnarmála liti" til sömu hæfisreglna í ÚRS 2. 

júlí 2010 (2009:33) en #ar var óska" eftir #ví a" rá"uneyti" úrskur"a"i m.a. um hæfi eins 

fundarmanns á fundi sveitarstjórnar M!rdalshrepps, #ar sem fjalla" var um tillögu um 

breytingu á veglínu #jó"vegar nr. 1 sem taka átti upp í a"alskipulag M!rdalshrepps. Óumdeilt 

var a" veglínan lá um land sveitarstjórnarmannsins $. Rá"uneyti" sag"i ekki liggja fyrir hvort 

$ myndi hafa fjárhagslegan ávinning af breytingu vegstæ"isins vegna lagningar veglínunnar 

en ekki yr"i liti" fram hjá #ví a" hagsmunir $ væru sérstakari en annarra íbúa sveitarfélagsins 

í #essu máli og hvort sem breytingin hef"i í för me" sér ver"r!rnun jar"a hennar e"a 

ver"mætaaukningu #á leiddi slíkt til #ess a" ætla mætti a" viljaafsta"a $ kynni a" mótast af 

slíkum hagsmunum og #á yr"i a" telja verulega í skilningi 19. gr. svsl. $ var talin vanhæf af 

rá"uneytinu í ljósi #essara hagsmuna og rá"uneyti" beindi #ví til M!rdalshrepps a" taka 

máli" aftur til me"fer"ar.  

 

4.5 Úrskur"arskylda og úrskur"ir rá"uneytisins 

Ef stjórns!slukæra berst rá"uneyti sveitarstjórnarmála er ljóst a" rá"uneyti" ver"ur a" taka 

kæruna til me"fer"ar á grundvelli skyldunnar a" úrskur"a í öllum málum sem #ví berast, 

uppfylli kæran öll skilyr"i stjórns!slukæru #.e.a.s. Sum mál geta #ó !mist átt undir önnur 

stjórnvöld skv. sérlögum. Eftir atvikum getur e"li málsins veri" slíkt a" einungis dómstólar 

geta fjalla" um álitaefni" s.s. fjárhæ" ska"abóta og bótaskyldu. 

 Liti" er svo á a" rá"uneyti" geti sta"fest ni"urstö"ur sveitarstjórna, ógilt #ær a" hluta e"a í 

heild sinni. Ekki er tali" a" rá"uneyti" geti teki" n!ja ákvör"un í sta"inn. $etta byggir á 1. 

mgr. 78. gr. stjskr. um sjálfstjórn sveitarfélaga og 1. mgr. 1. gr. svsl. sem segir a" sveitarfélög 

skulu rá"a málefnum sínum sjálf á eigin ábyrg". 52  Í ÚRS 22. ágúst 2003 

(FEL03070047/1001) var fjalla" um synjun Reykjavíkurborgar á a" veita Tónskóla 

Hörpunnar (TH) í Reykjavík fjárstu"ning á grundvelli laga nr. 75/1985. TH kraf"ist #ess m.a. 

a" njóta sambærilegra rekstrarstyrkja og a"rir tónlistarskólar í borginni. Í úrskur"i 

rá"uneytisins sag"i a" á grundvelli 103. gr. sveitarstjórnarlaga #á hef"i #a" eingöngu heimild 

til a" sta"festa e"a ógilda ákvar"anir sveitarstjórnar, sbr. 78. gr. stjórnarskrárinnar um 

sjálfsstjórn sveitarfélaga. Ákvæ"i" væri a" #ví leyti #rengra en leiddi af heimild æ"ra 

stjórnvalds til a" taka n!ja efnisákvör"un í sta" ákvör"unar lægra setts stjórnvalds #egar um 

er a" ræ"a stjórns!slukæru skv. ákvæ"um stjórns!slulaga. Hafi rá"uneyti" #ví ekki heimild til 

                                                
52 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 270. 
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a" taka n!ja efnisákvör"un, í sta" #eirrar sem tekin var af Reykjavíkurborg og um væri fjalla" 

í #essu máli. $essum li" kærunnar var #ví vísa" frá rá"uneytinu.   

Sé ákvör"un ógild í heild sinni e"a a" hluta #á getur rá"uneyti" lagt fyrir sveitarstjórnina, 

í tilteknum málum, a" taka n!ja ákvör"un og bæta úr #eim formgöllum sem taldir eru á 

málsme"fer"inni.53 Í ÚRS 6. október 2005 var deilt um tilhögun skólaaksturs og hæfi 

ákve"inna sveitarstjórnarmanna til töku ákvar"ana í málinu vegna náinna tengsla #eirra vi" 

úrlausnarefni". Raki" var í úrskur"inum a" hæfisreglur sveitarstjórnarlaga séu nokku" vægari 

en reglur stjórns!slulaga og #rátt fyrir a" sveitarfélagi" væri fámennt #á hef"i veri" unnt a" 

kve"a saman ályktunarhæfa hreppsnefnd #ótt hún væri ekki fullskipu" enda voru 

sveitarstjórnarmennirnir bá"ir taldir vanhæfir a" mati rá"uneytisins til töku ákvör"unarinnar. 

$essi annmarki leiddi til #ess a" ógilda bar ákvör"un hreppsnefndarinnar um tilhögun 

skólaakstursins og lagt fyrir nefndina a" taka máli" aftur til löglegrar me"fer"ar.  

 

4.6 A"ild – Actio Popularis 

Ekki er teki" fram í 103. gr. svsl. hverjir geti átt a"ild a" kærumálum til rá"uneytisins en 

ákvæ"i" hefur veri" tali" r!mra en ákvæ"i stjórns!slulaga. Er a"ildin talin r!mri um bæ"i 

kærurétt sveitarstjórnarmanna 54  til rá"uneytisins og í sumum tilvikum íbúum 

sveitarfélagsins. 55  Hins vegar ver"ur a" líta til #ess hvort a"ilar hafi almennt beinna, 

einstaklegra og verulegra hagsmuna a" gæta af úrlausn máls. Í ÚRS 2. september 2002 (FEL 

02010110) #á snérist kæran um synjun Reykjavíkurborgar á a" veita Tónskóla Hörpunnar 

(TH) í Reykjavík fjárstu"ning á grundvelli laga nr. 75/1985. TH kraf"ist #ess a" njóta 

sambærilegra rekstrarstyrkja og a"rir tónlistarskólar í borginni. Foreldrar nemenda í skólanum 

lög"u fram kæru vegna mismununar sem #au töldu vi"gangast hjá Reykjavíkurborg gagnvart 

börnum í tónlistarnámi í Reykjavík. Engin krafa var ger" af hálfu Reykjavíkurborgar um skort 

á a"ildarhæfi foreldranna, en rá"uneyti" fjallar hins vegar um #a" í úrskur"i sínum. 

Rá"uneyti" sag"i a" vi" afmörkun á inntaki kæruheimildarinnar #urfi a" skilgreina hva"a 

einstaklingar njóti a"ilastö"u í stjórns!slumáli. Yfirleitt #á leiki ekki vafi á #ví hverja telja 

megi a"ila máls en me"al skilyr"a sem koma til sko"unar er hvort ma"ur eigi verulegra og 

                                                
53 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 272. 
54 Sjá ÚRS 28. júlí 2006 (FEL06030091) #ar sem minnihluti bæjarstjórnar Hverager"isbæjar kær"i samning sem 
meirihluti bæjarstjórnarinnar haf"i gert vi" verktakafyrirtæki um uppbygginu á landssvæ"i í eigu 
sveitarfélagsins. Deilt var um hvort minnihlutinn ætti a"ild a" málinu. Sag"i um #etta atri"i í úrskur"inum a" 
a"ild a" stjórns!slukæru til rá"uneyti sveitarstjórnarmála hafi í framkvæmd veri" túlka" fremur rúmt. Sty"jist 
#a" vi" áralanga framkvæmd a" kjörnir fulltrúar geti átt a"ild a" slíkum kærumálum. $ví var ekki fallist á a" 
vísa frá kærunni vegna a"ildarskorts.   
55 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 268. 
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einstaklegra hagsmuna a" gæta umfram a"ra, og hvort hagsmunirnir tengist hluta"eigandi 

máli. $egar virt var sta"a foreldranna var komist a" #eirri ni"urstö"u a" #eir gátu ekki talist 

a"ilar #essa máls #ar sem ákvör"un Reykjavíkurborgar beindist a" TH en ekki a" nemendum 

e"a foreldrum #eirra. Hagsmunir foreldranna tengdust ekki me" beinum hætti #ví 

úrlausnarefni hvort Reykjavíkurborg hafi veri" heimilt a" synja TH um fjárstu"ning #ar sem 

hagsmunir foreldranna bygg"ust á #ví a" fjárstu"ningurinn gat hugsanlega leitt til lægri 

skólagjalda til handa dóttur #eirra en hagsmunir skólans fólust í a" styrkja rekstrargrundvöll 

TH.  Máli foreldranna var #ví vísa" frá vegna a"ildarskorts.  

Vi" athugun á #ví hver geti talist a"ili máls #á ver"ur a" telja a" lágmarkskrafan sé sú a" 

kærandi sé íbúi sveitarfélagsins e"a hafi annarra lögvarinna hagsmuna a" gæta innan 

sveitarfélagsins, t.d. a" a"ilinn sé jar"areigandi innan marka #ess. Í ÚRS 2. júlí 2010 

(2009:33) ósku"u nokkrir íbúar sveitarfélagsins M!rdalshrepps, ásamt einum ö"rum manni 

sem var ekki íbúi sveitarfélagsins, eftir #ví a" rá"uneyti" úrskur"a"i um hæfi fundarmanna á 

fundi sveitarstjórnar M!rdalshrepps og einnig á fundi skipulags- og byggingarnefndar 

M!rdalshrepps. Rá"uneyti" sag"i í úrskur"i sínum a" einn kærenda væri ekki skrá"ur eigandi 

a" jör" í M!rdalshreppi né væri lögheimili hans skrá" í sveitarfélaginu. $ví gæti hann ekki 

talist til a"ila máls og var kröfum hans vísa" frá rá"uneytinu af #eim sökum.  

Í #eim málum sem var"a alla íbúa sveitarfélagsins, s.s. ákvar"anir sveitarstjórnar í 

sambandi vi" fjárlagager" og mál sem var"a a"alskipulag, 56  hefur rá"uneyti" túlka" 

a"ildarhugtaki" afar rúmt. Svo rúmt a" reglan um „actio popularis“57 hefur jafnvel veri" talin 

eiga vi". 58  Í ÚRS 7. apríl 2003 (FEL03010096/1001) var kær" sú ákvör"un 

Reykjavíkurborgar (R) a" sta"festa ábyrg" á lántökum Landsvirkjunar vegna 

virkjanaframkvæmda vi" Kárahnjúka. R kraf"ist #ess í umsögn sinni a" málinu yr"i vísa" frá 

rá"uneytinu vegna #eirrar reglu sem gildi í stjórns!sluréttinum a" sá einn geti átt a"ild a" 

málum sem á beinna, einstaklegra og lögvarinna hagsmuna a" gæta vi" úrlausn máls. 

Rá"uneyti" féllst á #a" me" R a" kærandi gæti varla talist a"ili máls í skilningi 

stjórns!slulaga en taldi a" #a" samr!mdist ekki langri venju sem myndast haf"i um málskot 

vi" túlkun á kæruheimildinni sem fælist í 103. gr. svsl. Var m.a. liti" til #ess a" ákvar"anir 

                                                
56 Sjá ÚRS 2. júlí 2010 (2009:33) en #ar sag"i „Í úrskur"i félagsmálará"uneytisins uppkve"num #ann 7. apríl 
2003 (FEL03010096) kemur fram sú afsta"a rá"uneytisins a" réttur íbúa til a" leita til rá"uneytisins #egar #eir 
telja ákvar"anir sveitarstjórnar fari í bága vi" ákvæ"i laga sé einn af hornsteinum l!"ræ"is á sveitarstjórnarstigi. 
$ví sé varhugavert a" túlka #ann rétt of #röngt #ví vi" #a" minnkar #a" a"hald sem íbúar geta veitt sveitarstjórn. 
Á grundvelli #essa hefur a"ild a" málum um a"alskipulag m.s. veri" túlku" rúmt.“ 
57 Lögfræ"ior"abók, bls. 1: „$a" a" hver sem er á málshöf"unarrétt, hvort heldur fyrir dómstólum e"a 
stjórnvöldum.“ 
58 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 269. 
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sveitarstjórna hafi margvísleg áhrif á íbúa vi"komandi sveitarfélags án #ess a" beinlínis væri 

hægt a" benda á einstaklega, beina og lögvar"a hagsmuni einstaklinga á a" fá ákvör"un 

hnekkt. Bent var á ákvar"anir sveitarfélaga sem vör"u"u fjárhag sveitarfélagsins en allir íbúar 

sveitarfélags hef"u af #ví lögvar"a hagsmuni a" sveitarstjórn r!r"i ekki fjárhag #ess svo a" 

sveitarfélagi" gæti ekki uppfyllt kröfur lögbundinna verkefna. Rá"uneyti" sag"i svo um #etta 

álitaefni:  

 
Réttur íbúa til a" leita til rá"uneytisins #egar #eir telja a" ákvar"anir sveitarstjórnar fari í 
bága vi" ákvæ"i laga er einn af hornsteinum l!"ræ"is á sveitarstjórnarstigi. Varhugavert 
er a" túlka #ann rétt of #röngt #ví vi" #a" minnkar #a" a"hald sem íbúar geta veitt 
sveitarstjórn. Me" vísan til #essa og #eirrar venju sem myndast hefur um málskotsrétt 
íbúa sveitarfélaga til rá"uneytisins eru ekki skilyr"i til a" fallast á kröfu 
Reykjavíkurborgar um a" stjórns!slukærunni ver"i í heild sinni vísa" frá rá"uneytinu. 

 

4.7 Málsme"fer" 

Ekki er kve"i" á um sérstakar málsme"fer"arreglur í sveitarstjórnarlögunum og gildir #ví 30. 

gr. ssl. um málsme"fer" í kærumálum. Me" hli"sjón af #ví gilda reglurnar sem koma fram í 

II-VI. og VIII. kafla stjórns!slulaga fullum fetum, sbr. 1. mgr. 1. gr. ssl. en hæfisreglur 19. gr. 

svsl. gildi #egar vi" á, sbr. 2. mgr. 2. gr. ssl. sem segir a" #egar um sérstakt hæfi 

sveitarstjórnarmanna og annarra #eirra sem starfa vi" stjórns!slu sveitarfélaga ræ"ir, #á fari 

eftir sveitarstjórnarlögum.  

 

4.8 Ska"abætur 

Í 103. gr. svsl. er rá"uneyti sveitarstjórnarmála ekki veitt heimild til #ess a" ákvar"a 

ska"abætur telji a"ilar máls á sér broti" og a" #eir hafi or"i" fyrir tjóni. Kröfum á #ann veg 

hefur almennt veri" vísa" frá og vísa" til #ess a" um einkaréttarlegar kröfur sé a" ræ"a sem 

lúti reglum ska"abótaréttarins og dómstólar eigi a" fjalla um slík mál.59 Kom #etta álitaefni til 

úrskur"ar í ÚRS 22. ágúst 2003 (FEL03070047/1001) en mál #etta snerist um synjun 

Reykjavíkurborgar á a" veita Tónskóla Hörpunnar (TH) í Reykjavík fjárstu"ning á grundvelli 

laga nr. 75/1985. Í málinu var m.a. lög" fram sú krafa a" rá"uneyti" ger"i Reykjavíkurborg 

skylt a" bæta TH #a" tjón sem skólinn haf"i or"i" fyrir vegna #essarar synjunar. Rá"uneyti" 

sag"i svo í úrskur"i sínum um #essa tilteknu kröfu: 

 
Eins og framan greinir hefur félagsmálará"uneyti einungis heimild til a" sta"festa e"a 
ógilda ákvar"anir sveitarstjórnar, sbr. 103. gr. sveitarstjórnarlaga.  $ví ver"ur ekki hjá #ví 

                                                
59 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 272. 
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komist a" vísa framangreindri kröfu kæranda frá, enda er um a" ræ"a einkaréttarlega 
kröfu á milli a"ila sem félagsmálará"uneyti" hefur ekki heimild til a" úrskur"a um. $a" 
er hlutverk dómstóla a" skera úr um hvort athafnir e"a athafnaleysi Reykjavíkurborgar 
hafi valdi" kæranda ska"abótaskyldu tjóni. 

 

 $rátt fyrir a" rá"uneytinu sé ekki heimilt a" taka n!jar ákvar"anir í sta"inn fyrir ógiltar 

ákvar"anir #á hefur rá"uneyti" tali" í sumum málum ástæ"u til #ess a" benda 

sveitarstjórnum, í úrskur"um sínum, á a" leita lei"a til #ess a" rétta stö"u a"ila máls án #ess 

#ó a" taka afstö"u til #ess hva"a lei"ir fara skuli.60 

 

4.9 Kærufrestur 

Ekki er kve"i" á um neinn kærufrest í 103. gr. svls. og gildir #á hinn almenni kærufrestur í 1. 

mgr. 27. gr. ssl., sbr. 1. mgr. 1. gr. ssl. $ar er gert rá" fyrir a" a"ili máls skuli bera kæru upp 

vi" stjórnvöld innan #riggja mána"a frá #ví a"ila máls hefur veri" tilkynnt 

stjórnvaldsákvör"unin.61 Kærufrestur rofnar #egar a"ili fer fram á endurupptöku máls, sbr. 4. 

mgr. 27. gr. ssl. Fari a"ili fram á rökstu"ning fyrir ákvör"uninni, skv. 21. gr. ssl., #á byrjar 

kærufrestur ekki a" lí"a fyrr en sá rökstu"ningur hefur veri" tilkynntur a"ila máls, sbr. 3. mgr. 

27. gr. ssl.  

 Berist kæra a" li"num kærufresti ber a" vísa málinu frá nema uppfyllt séu anna" tveggja 

skilyr"a skv. 1. mgr. 28. gr. ssl. $a" fyrra er a" afsakanlegt ver"i tali" a" kæran hafi ekki 

borist fyrr og hi" sí"ara er a" veigamiklar ástæ"ur mæli me" #ví a" kæran ver"i tekin til 

me"fer"ar. Í 2. mgr. 28. gr. ssl. er fortakslaus regla sem segir a" kæru skuli ekki sinnt ef 

meira en ár er li"i" frá #ví a" ákvör"un hefur veri" tilkynnt a"ila máls. Í ÚRS 15. febrúar 

2011 (2009:76) var deilt um #á ákvör"un borgarrá"s Reykjavíkur a" synja a"ila, RA, um skil 

á útbo"sló"um og synja endurgrei"slukröfu hans. Reykjavíkurborg benti á a" RA var tilkynnt 

um ákvör"un borgarrá"s, me" bréfi dags. 28. maí 2009, #.e. sama dag og hin kær"a ákvör"un 

var tekin. Kæran var hins vegar dagsett tveimur mánu"um eftir a" kærufresturinn rann út, #.e. 

21. október 2009, og #ví bæri a" vísa kærunni frá, sbr. 28. gr. stjórns!slulaga. Rá"uneyti" 

sag"i hins vegar í úrskur"i sínum a" ljóst væri a" hinn almenni kærufrestur skv. 

stjórns!slulögum væri li"inn og kæmu #ví undantekningarákvæ"i 28. gr. ssl til sko"unar. 

                                                
60 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 272. 
61 Sjá m.a. UA 29. maí 2001 (3055/2000) en #ar segir a" sveitarfélög hafi almennt sjálfstæ"a stö"u gagnvart 
ö"rum stjórnvöldum og #urfi a" mæla sérstaklega fyrir um #a" í lögum ef koma á, á fót eftirliti stjórnvalda me" 
sveitarfélögum og #ví ver"i heimild til kæru ákvar"ana sveitarstjórna ekki leidd af  26. gr. ssl. Ennfremur sag"i 
umbo"sma"ur a" #ó 26. gr. ssl. sé ekki grundvöllur kæru á milli sveitarfélags og rá"uneytis sveitarfélaga #á 
„lei"ir #a" ekki út af fyrir sig til #ess a" önnur ákvæ"i stjórns!slulaga um stjórns!slukærur eigi ekki vi" um 
málskot á grundvelli tilvitna"s ákvæ"is sveitarstjórnarlaga.“ $ví ger"i umbo"sma"ur engar athugasemdir vi" a" 
rá"uneyti sveitarstjórnarmála bygg"i frávísun sína á 27. og 28. gr. ssl.  
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Úrskur"urinn rekur a" RA hafi ekki fengi" lei"beiningar um kæruheimild sína eins og 

stjórnvöldum væri skylt, sbr. 2. mgr. 20. gr. ssl. Bá"ir a"ilar voru óvissir um hvort 

kæruheimild væri til sta"ar e"a ekki. Sí"an segir í álitinu: 

 
Ljóst er a" sko"a #arf hvert og eitt tilvik sérstaklega #egar meti" er hvort 
undantekningarákvæ"i 28. gr. stjórns!slulaga eigi vi". Rá"uneyti" telur ljóst a" 
Reykjavíkurborg uppfyllti ekki skyldu sína var"andi lei"beiningu skv. 20. gr. 
stjórns!slulaga og skiptir #á ekki máli #ó a" borgin hafi tali" a" kæruheimild væri ekki 
fyrir hendi.  $á er einnig til #ess a" líta a" um mikla fjárhagslega hagsmuni er a" ræ"a 
fyrir a"ila og #ví br!nt fyrir hann a" fá úrskur" rá"uneytisins í málinu. Me" vísun til 
framangreinds er #a" mat rá"uneytisins a" skilyr"i 1. mgr. 28. gr. stjórns!slulaga séu 
uppfyllt.  

 

 Vanræksla á #ví a" tilkynna og lei"beina a"ilum máls um hugsanlegar kærulei"ir getur 

leitt til #ess a" mat fari fram á #ví hvort kærufrestur sé li"inn e"a ekki komi upp slík tilvik. 

Til eru dæmi um slíkt t.d. a" #ví er var"ar starfsmannamál.62 

 

4.10 Úrskur"arfrestur skv. 2. mgr. 103. gr. sveitarstjórnarlaga  

Vi" setningu n!justu sveitarstjórnarlaganna var or"alagi 2. mgr. 103. gr. breytt. Í fyrra 

or"alagi sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986, var kve"i" á um a" a" rá"uneyti" skyldi kve"a upp 

úrskur"i sína innan tveggja mána"a. Eftir breytingu er kve"i" á um a" „rá"uneyti" [skuli] 

leitast vi" a" kve"a upp úrskur" innan tveggja mána"a frá #ví a" #ví berst mál til úrskur"ar.“ 

Í greinarger" me" lögum nr. 45/1998 var breyting á #essu ákvæ"i sk!r" svo a" eftir gildistöku 

stjórns!slulaga, hef"i kærumálum til félagsmálará"uneytisins fjölga" en einnig hef"i umfang 

#eirra aukist. Tveggja mána"a fresturinn var #ví ekki lengur raunhæfur svo unnt væri a" afla 

gagna og kve"a upp úrskur" í sumum tilfellum.63 Af or"alagi ákvæ"isins er ljóst a" löggjafinn 

hefur dregi" úr #eirri fortakslausu skyldu rá"uneytisins a" úrskur"a í málum innan tveggja 

mána"a frá #ví a" mál berst #eim heldur eigi #eir a" leitast vi" a" svo ver"i. Mat ver"ur #ví 

a" fara fram hvort máli" sem er til umfjöllunar sé svo umfangsmiki" a" rá"uneyti" geti ekki 

kve"i" upp úrskur" sinn innan tímarammans e"a málafjöldinn sem rá"uneyti" hefur til 

umfjöllunar séu svo mikill a" fari" ver"i fram úr tímafrestinum. Á grundvelli 3. mgr. 9. gr. 

ssl. #á skal sk!ra a"ilum máls frá #ví ef mál tefst, ástæ"ur tafanna og hvenær ákvör"unar sé 

a" vænta. Í UA 24. mars 2009 (5434/2008) segir: „$rátt fyrir #etta svigrúm ber rá"uneytinu 

alltaf a" hafa #a" a" markmi"i a" reyna a" afgrei"a mál innan tveggja mána"a frestsins frá 

#ví a" #ví berst máli" til úrskur"ar.“  
                                                
62 Sesselja Árnadóttir: Sveitarstjórnarlögin, bls. 270. 
63 Al#t. 1997-1998, A-deild, bls. 1988. 
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4.11 Eftirlitshlutverk Umbo"smanns al#ingis me" sveitarstjórnum 

1. mgr. 3. gr. laga um umbo"smann Al#ingis nr. 85/1997 segir a" starfssvi" umbo"smanns 

Al#ingis (hér eftir UA) taki til bæ"i stjórns!slu ríkis og sveitarfélaga. Í fyrri lögum um 

umbo"smann Al#ingis nr. 13/1987 var starfsvi" hans takmarka" a" #ví leyti a" hann tók ekki 

mál til me"fer"ar nema ákvar"anir væru kæranlegar til annarra stjórnvalda á vegum ríkisins. 

Allar a"rar ákvar"anir og athafnir sveitarstjórna sem voru ekki kæranlegar til annarra 

stjórvalda ríkisins féllu #ví utan starfsvi"s hans. Eftirlitshlutverk UA me" stjórns!slu 

sveitarfélaga er a" meginstefnu til ekki frábrug"i" hinu hef"bundna eftirliti me" stjórns!slu 

ríkisins. Hins vegar setur 78. gr. stjskr. og sú sjálfstjórn sem ákvæ"i" tryggir einhverjar 

skor"ur vi" #essu eftirlitshlutverki. Í fyrsta lagi má nefna a" #egar sveitarstjórn tekur 

matskenndar, pólitískar ákvar"anir #á endursko"ar UA #ær ekki, byggi sveitarstjórnin á 

lögmætum sjónarmi"um vi" töku ákvör"unarinnar. Í ö"ru lagi eftirláti lög sveitarstjórnum 

vald til a" ákvar"a n!tingu á tekjustofnum sveitarfélagsins, #á séu #ær ákvar"anir ekki 

endursko"a"ar haldi sveitarstjórnin sig innan ramma laganna og ákvör"unin sé bygg" á 

lögmætum sjónarmi"um.64   

 Eftirlitshlutverk UA takmarkast einnig af 3. mgr. 6. gr. laga um umbo"smann Al#ingis en 

#ar segir a" ef skjóta megi máli til æ"ra stjórnvalds #á sé ekki unnt a" kvarta til 

umbo"smanns fyrr en æ"ra stjórnvald hefur fellt úrskur" sinn í málinu. $etta ákvæ"i er byggt 

á #ví a" stjórnvöld skuli hafa tækifæri til #ess a" lei"rétta hugsanlegar rangar ákvar"anir sínar 

á"ur en kvarta" sé til a"ila utan stjórns!slu ríkis og sveitarfélaga.65 

 

5 Liti" til framtí"ar  
Fyrir liggja á heimasí"u innanríkisrá"uneytisins drög a" n!jum sveitarstjórnarlögum sem 

áhugavert er a" sko"a fyrir nokkurra hluta sakir. Í drögunum a" n!ja frumvarpinu, sem birt 

hefur veri" á vef rá"uneytisins66 er ger" sú tillaga a" kærufrestur ver"i einn mánu"ur, sbr. 2. 

mgr. 111. gr. draganna. Í greinarger"inni me" frumvarpi sem var" a" stjórns!slulögum segir 

a" ekki sé æskilegt a" hafa styttri kærufrest en 3 mánu"i, í sérlögum nema br!n #örf ver"i 

talin á. Áhugavert væri a" sko"a röksemdirnar sem liggja #ar a" baki en greinarger"in hefur 

ekki enn veri" lög" fyrir á Al#ingi né heldur koma #ær fram á vefsí"u rá"uneytis 

sveitarstjórnarmála.  Ver"i ákvæ"i" óbreytt í sam#ykktu lögunum #á hefur átt sér sta" 

                                                
64 Al#t. 1996-1997, A-deild, bls. 2328.  
65 Al#t. 1996-1997, A-deild, bls. 2326 - 2327. 
66 Vefsí"a innanríkisrá"uneytisins, http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/24395 
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réttarsker"ing fyrir a"ila máls sem kæra vilja ákvar"anir sveitarstjórna me" styttingu 

kærufrestsins a" einhverju leyti.    

 Einnig er lagt til í drögunum a" rá"herra hafi ekki eftirlit me" ákvör"unum sveitarfélaga í 

starfsmannamálum, um ger" kjarasamninga né stjórns!slu sem fram fer á vegum 

sveitarfélaganna. Margir úrskur"ir á vef rá"uneytisins hafa falli" um starfsmannamál en 

greinilegt er a" gir"a á fyrir #etta eftirlit ef #esi drög ver"a a" lögum í óbreyttri mynd. Færa á 

me" #essu málin í #a" horf sem gildir í málefnum almennra ríkisstarfsmanna. Dæmi um slík 

mál eru t.d. ÚRS 18. nóvember 2009 (2009:58) sem fjalla"i um lögmæti uppsagnar í 

sveitarfélaginu Vogum. $ar taldi A a" sér haf"i veri" sagt upp án undangenginnar áminningar 

og #ví hef"i uppsögnin veri" ólögmæt. Rá"uneyti" taldi a" ef kjarasamningar kve"i á um a" 

skylt sé a" áminna starfsmann skriflega á"ur en honum er sagt upp, #egar ástæ"u uppsagnar 

er a" rekja til starfsmannsins sjálfs, #á væri ljóst a" starfsmanni ver"i ekki sagt upp nema 

hann hafi á"ur veri" áminntur. Skortur á áminningu me" #eim hætti sem sag"i í 

kjarasamningi leiddi til #ess a" uppsögnin var talin ólögmæt. $a" kom #ví ekki til sko"unar í 

málinu hvort uppsögnin haf"i veri" málefnaleg e"a ekki enda haf"i málsme"fer"arreglum 

ekki veri" fylgt. Önnur mál sem lúta a" svipu"u álitaefni eru ÚRS 5. maí 2009 (2008:65) sem 

fjalla"i um lögmæti rá"ningar a"sto"arskólastjóra í Reykjavíkurborg, ÚRS 17. mars 2009 

(2009:1) sem átti sér sta" í Borgarbygg" og fjalla"i um lögmæti rá"ningar og ÚRS 16. 

október 2008 (2008:39) sem tók á málsme"fer" vi" rá"ningu svi"stjóra. Fyrstu tvö málin 

féllu á #ann veg a" rá"ningin var talin ógild en í sí"ast nefnda málinu var rá"ningin talin gild. 

 Í drögunum hefur veri" lagt til a" lögfesta reglu sem talin er gilda nú #egar, #.e. a" 

rá"uneyti" geti ógilt ákvar"anir sveitarstjórna í heild e"a a" hluta en ekki teki" n!jar 

ákvar"anir í sta"inn, sbr. 114. gr. Í 2. mgr. sömu greinar er lagt til a" lögfesta reglu sem gildir 

í stjórns!slulögum, en ekki í sveitarstjórnarlögum, um a" rá"uneyti" geti vi" sérstakar 

a"stæ"ur fresta" réttaráhrifum kær"ar ákvör"unar me"an mál eru til me"fer"ar hjá 

rá"uneytinu. Er slíkt ákvæ"i hugsa" til #ess a" koma í veg fyrir tjón sem gæti hlotist ver"i 

kær"a ákvör"unin ógilt.    

Í framhaldi af #essu má velta #ví upp hvort kerfi" sem sett hefur veri" á fót hér á landi sé 

flóki" fyrir hinn almenna borgara. Sesselja Árnadóttir segir í bók sinni Sveitarstjórnarlögin a" 

ví"a í nágrannalöndunum hafi veri" farin sú lei" a" setja á stofn stjórns!sludómstól sem 

úrskur"i e"a dæmi í málum innan stjórns!slunnar og komi" hafi til tals hér á landi a" stofna 

slíkan dómstól. Yr"i honum skipa" vi" hli" almennu dómstólanna og hann dæmdi í málum 

sem vör"u"u stjórns!sluna einvör"ungu. Slíkur dómstóll væri mikil bragarbót fyrir núverandi 

kerfi vegna hinna fjölmörgu kæru- og úrskur"arnefnda sem settar hafa veri" á fót á 
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undanförnum árum en hinn almenni borgari á oft erfitt me" a" átta sig á hvert beina skuli 

kærum af #essum sökum. Stjórns!sludómstóll færi gó"a lei" me" leysa slíkan vanda.   

 

6 Lokaor" 
Í ritger" #essari var fyrst fjalla" um hva" fælist í almennun lögfestum 

stjórns!slukæruheimildum, hvert form og efni slíkra kæra ætti a" vera og hverjir geta talist 

a"ilar máls. Sí"an var viki" a" kærufrestum og hvernig málsme"fer" almennrar 

stjórns!slukæru ætti a" vera samkvæmt stjórns!slulögum.  

 Í framhaldi af #ví var 1. mgr. 78. gr. stjskr. sko"u" og komist a" #eirri ni"urstö"u a" 

sveitarfélög skuli sjálf rá"a málefnum sínum eftir #ví sem lög ákve"a. Me" ákvæ"inu er 

sjálfstjórn sveitarfélaga trygg" en #au málefni sem sveitarfélögum eru fengin eru ákvör"u" af 

löggjafanum á hverjum tíma. Einnig tryggir ákvæ"i" a" sveitarfélög skuli hafa vissa 

sjálfstjórn og a" #au skuli hafa einhver verkefni á höndum, bæ"i lögbundin og ólögbundin.  

$ví næst var fjalla" um hvenær beita ætti almennu heimildinni sem felst í 103. gr. svsl. og 

komist a" #ví a" ákvæ"i" tekur til #eirra mála sem ekki eru falin ö"rum stjórnarvöldum me" 

sérlögum. Á grundvelli 103. gr. svsl. #á takmarkast heimild rá"uneytis sveitarstjórnarmála vi" 

endursko"un á #eim vafaatri"um sem upp kunna a" koma vi" framkvæmd 

sveitarstjórnarmálefna, a" mestu leyti vi" endursko"un á form#ætti ákvör"unarinnar. Hinn 

efnislegi #áttur hennar liggur hjá sveitarfélögunum sjálfum og #ví er ekki hrófla" vi" hinu 

frjálsa mati #eirra vi" töku ákvar"ana. $rátt fyrir a" sveitarfélög hafi frjálst mat vi" töku 

ákvar"ana #á ver"a #ær fyrst og fremst a" vera forsvaranlegar, málefnalegar og lögmætar eins 

og rá"uneyti sveitarstjórnarmála hefur komist a" í ÚRS 16. mars 2011 (2009:77). $etta gildir 

#rátt fyrir a" #ær ákvar"anir sem teknar eru séu alfari" einkaréttarlegs e"lis. Endursko"unin 

tekur ekki einvör"ungu til stjórnvaldsákvar"ana en telja ver"ur a" a"ili sem hefur nægilegra 

hagsmuna a" gæta, vegna hinna !msu ákvar"ana sveitarstjórna geti kært ákvör"un 

sveitarfélagsins á grundvelli 103. gr. svsl.   

A" lokum var liti" til draga a" n!jum sveitarstjórnarlögum sem birt voru á vef 

innanríkisrá"uneytisins en drögin hafa enn sem komi" er ekki veri" lög" fram á Al#ingi. Í 

drögunum er lagt til a" lögfesta !msar reglur sem eru taldar gilda nú #egar en einnig hefur 

veri" lagt til a" eftirliti rá"uneytis sveitarstjórnarmála me" starfsmannamálum 

sveitarfélaganna ver"i hætt og færi me" #ví slík mál í sama horf og gildir um almenna 

ríkisstarfsmenn.  
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