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Inngangur 
Að undanförnu hefur verið unnið að endurskipan ráðuneyta Stjórnarráðsins og er markmiðið að 
fækka ráðuneytum, efla þau og bæta samhæfingu með því að fella eðlislík hlutverk og viðfangsefni 
undir eitt ráðuneyti. Þegar hafa verið sett á stofn velferðarráðuneyti og innanríkisráðuneyti og hefur 
ríkisstjórnin á stefnu sinni að mynda atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og umhverfis- og 
auðlindaráðuneyti. 

Efnahags- og viðskiptaráðuneytið hefur starfað í núverandi mynd frá árinu 2009, þegar ábyrgð á 
efnahagsmálum var færð til ráðuneytisins. Almenn markmið með sameiningu efnahags- og 
viðskiptamála voru fyrst og fremst að samræma almenna hagstjórn og málefni fjármálamarkaðar. 
Hins vegar fór ekki fram heildstæð greining og stefnumótun á hlutverki ráðuneytisins, stjórntækjum 
þess og þeirri hæfni sem það þarf að búa yfir til að geta gegnt samfélagslegu hlutverki sínu. 

Í ljósi þessa var unnin sérstök greining á hlutverkum efnahags- og viðskiptaráðuneytisins samhliða 
þeirri greiningu sem unnin var í tengslum við undirbúning að myndun atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis og umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Greiningin leiddi í ljós verulega skörun 
viðfangsefna efnahags- og viðskiptaráðuneytis við viðfangsefni iðnaðarráðuneytis og sjávarútvegs- og 
landbúnaðarráðuneytis, fjármálaráðuneytis og innanríkisráðuneytis.  

Forsætisráðuneytið ákvað að fela starfshópi að greina stöðu efnahags- og viðskiptaráðuneytis nánar 
og kanna ólíka valkosti um staðsetningu viðfangsefna þess innan Stjórnarráðs Íslands. Nánar tiltekið 
var hópnum falið að kanna: 

1. Kosti og galla þess að efnahags- og viðskiptaráðuneytið starfi áfram. 
2. Möguleika á að styrkja efnahags- og viðskiptaráðuneytið. 
3. Kosti og galla þess að færa núverandi viðfangsefni efnahags- og viðskiptaráðuneytisins til 

annarra ráðuneyta. 
4. Mögulega staðsetningu viðfangsefna efnahags- og viðskiptaráðuneytis í öðrum ráðuneytum. 

Í starfshópnum áttu sæti Gylfi Magnússon, dósent við Háskóla Íslands, Sigurður H. Helgason, ráðgjafi 
hjá Stjórnháttum og Sigurður Snævarr efnahagsráðgjafi forsætisráðherra.   

  

2 
 



Stjórnsýsla efnahagsmála á Norðurlöndunum 
Við mat á mögulegum breytingum á skipan efnahagsmála er fróðlegt að bera skipan þeirra hér á landi 
saman við hin Norðurlöndin og er verkaskipting ráðuneyta sýnd í töflu 1.  

Tafla 1. Verkaskipting ráðuneyta á sviði efnahagsmála á Norðurlöndunum.  

 Almenn hagstjórn Skattar og tollar Fjárlög Fjármálamarkaður 

Ísland • Efnahags- og 
viðskiptaráðuneyti • Fjármálaráðuneytið • Fjármálaráðuneytið • Efnahags- og 

viðskiptaráðuneyti 

Danmörk • Økonomi- og 
Indenrigsministeriet • Skatteministeriet • Finansministeriet • Erhvervs- og 

Vækstministeriet 

Noregur • Finansdepartementet • Finansdepartementet • Finansdepartementet • Finansdepartementet 

Svíþjóð • Finansdepartementet • Finansdepartementet • Finansdepartementet • Finansdepartementet 

Finnland • Finansministeriet • Finansministeriet • Finansministeriet • Finansministeriet 

 
Í þremur af fimm Norðurlöndum, þ.e. Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru almenn hagstjórn, skattar og 
tollar, fjárlög og fjármálamarkaðir á ábyrgðarsviði fjármálaráðuneytisins. Hér á landi skiptast 
viðfangsefnin milli tveggja ráðuneyta og milli fjögurra í Danmörku1. Því má segja að meginskipanin á 
Norðurlöndum sé sú að flestir meginþættir efnahagsmála séu í einu ráðuneyti. Þess ber þó að geta að 
ráðuneyti eru fá í Svíþjóð og Finnlandi og málefni þeirra geta heyrt undir fleiri en einn ráðherra. 

Viðfangsefni efnahags- og viðskiptaráðuneytis 
Efnahags- og viðskiptaráðuneytið annast málaflokka sem gróflega má skipta í sex megin viðfangsefni: 

1. Efnahagsmál og samhæfing hagstjórnar. 
2. Peningamál og gjaldeyrismál. 
3. Fjármálamarkaður: 

a. Stefnumótun á sviði fjármálamarkaðar. 
b. Fjármálastöðugleiki. 
c. Eftirlit með fjármálamarkaði.  
d. Vátryggingar. 
e. Verðbréfaviðskipti. 

1 Breytingar á skipan efnahagsmála innan danska stjórnarráðsins hafa verið fremur örar og stutt er síðan 
núverandi skipan var ákveðin. Meðal verkefna sem nýlega voru flutt frá fjármálaráðuneytinu til efnahags- og 
innanríkisráðuneytisins má nefna vöktun hagkerfisins, mat á efnahagshorfum og alþjóðleg efnahagsmál, að 
frátöldum fjárlögum ESB og langtímahorfum í fjármálum. Ljóst þykir að þessi skipan hefur skapað nokkurn 
tvíverknað í ráðuneytunum tveimur, einkum vegna þess að ákvarðanir um efnahagsmál eru enn hjá 
fjármálaráðuneytinu þó vöktun á hagsveiflum og skammtímaspár og greiningar hafi verið færðar til efnahags- 
og innanríkisráðuneytisins. 
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4. Almenn umgjörð atvinnulífsins: 
a. Félagaréttur. 
b. Hugverkaréttindi á sviði iðnaðar. 
c. Fjárfestingar erlendra aðila og innflutningur. 

5. Samkeppnismál. 
6. Málefni verslunar og þjónustu: 

a. Verslun og viðskipti. 
b. Rafræn viðskipti. 
c. Ársreikningar, endurskoðendur og viðurkenndir bókarar. 
d. Fasteignasalar. 

Flestir þessara málaflokka eru þess eðlis að þeir skarast á við viðfangsefni væntanlegs atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytis, fjármálaráðuneytis og innanríkisráðuneytis. Skörunin er umtalsverð og 
talsverðir möguleikar á að einfalda verkaskiptingu ráðuneytanna með tilfærslu verkefna til og frá 
efnahags- og viðskiptaráðuneyti. 

Efnahagsleg viðfangsefni innan Stjórnarráðsins 
Við umfjöllun um staðsetningu ábyrgðar á efnahagslegum viðfangsefnum innan Stjórnarráðsins 
verður að hafa í huga að efnahagsleg eða hagræn verkefni stjórnvalda eru fjölmörg og ná yfir 
margvísleg svið samfélagsins. Þegar rætt er um efnahagsmál er yfirleitt verið að vísa til þjóðhagfræði 
(„macro“ hagfræði). Hins vegar eru hagræn viðfangsefni sem tengjast einstökum þáttum hagkerfisins 
(„micro“ hagfræði) einnig mikilvæg. Í töflu 2 er yfirlit yfir ábyrgð á hinum ýmsu efnahagslegu 
viðfangsefnum innan Stjórnarráðsins.2 Ljóst er að þó efnahags- og viðskiptaráðuneytið beri ábyrgð á 
samhæfingu hagstjórnar eru fjölmörg hagræn viðfangefni á ábyrgðarsviði annarra ráðuneyta. 

Vakin er athygli á því að þrátt fyrir að fjármálaráðuneytið gegni mikilvægu efnahagslegu hlutverki og 
sé einn af helstu ábyrgðaraðilum hagstjórnar, þá dró mjög úr hagfræðilegri þekkingu ráðuneytisins 
við stofnun efnahags- og viðskiptaráðuneytisins og tengdra breytinga árið 2009. Þörf er á því að efla 
hagfræðilega þekkingu fjármálaráðuneytisins, óháð þeim breytingum sem kunna að vera gerðar á 
skipulagi stjórnarráðsins. 

 

  

2 Hluti þessara viðfangsefna eru ekki eingöngu efnahagsleg og það er skilgreiningaratriði hvaða atriði skuli tekin 
með í yfirliti sem þessu. Forsætisráðuneytið er ekki í töflunni en það kemur að almennri samhæfingu ýmissa 
efnahagslegra viðfangsefna. 
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Tafla 2. Yfirlit yfir efnahagsleg viðfangsefni innan Stjórnarráðsins. 
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1. Þjóðhagsspá, samhæfing 
hagstjórnar, efnahagsáætlanir            

2. Peningamál og gjaldeyrismál            

3. Opinber fjármál, skattar og gjöld, 
afkoma            

4. Fjármálamarkaður            

5. Lífeyrismál            

6. Fjármálastöðugleiki            

7. Samkeppnismál og eftirlit með 
viðskiptum            

8. Neytendamál            

9. Kynjuð hagstjórn            

10. Arðsemi samfélagslegra 
fjárfestinga            

11. Samkeppnishæfni og 
rekstrarskilyrði fyrirtækja3            

12. Almennar fjárfestingar og 
fjárfestingar erlendra aðila            

13. Hagrænir þættir nýsköpunar            

14. Auðlindamál            

15. Hagrænir þættir menntunar og 
rannsókna            

16. Umhverfismál            

17. Þróunarmál            

18. Viðskipti við útlönd og 
viðskiptasamningar            

19. Vinnumarkaður     
        

20. Tekjutilfærsla            

21. Heilbrigðismál            

 

  
3 Fyrirtækjaskrá og ársreikningaskrá eru nú undir RSK og þar með fjármálaráðuneytinu en tengd viðfangsefni á 
ábyrgð efnahags- og viðskiptaráðuneytið. 
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Möguleg efling efnahags- og viðskiptaráðuneytis 
Í greiningunni á hlutverkum efnahags- og viðskiptaráðuneytisins sem vitnað var til í inngangi var bent 
á að mögulegt væri að styrkja ráðuneytið með því að fjölga viðfangsefnum þess og skýra 
verkaskiptingu þess og annarra ráðuneyta. Meðal verkefna sem hugsanlega mætti færa til efnahags- 
og viðskiptaráðuneytis má nefna: 

• Gerð þjóðhagsspár frá Hagstofu. 
• Póst- og fjarskiptamál. 
• Málefni ríkisaðstoðar. 
• Neytendamál. 
• Samningsveð. 
• Hlutafélaga-, fyrirtækja- og ársreikningaskrá. 
• Löggilding starfsgreina. 
• Stefnumótun og almenn reglusetning á sviði fasteignalána. 
• Fjárhagslegar tryggingarráðstafanir. 
• Framkvæmd og eftirlit laga um lífeyrissjóði. 

Einnig eru verkefni sem hugsanlega mætti færa frá ráðuneytinu, sérstaklega í ljósi stofnunar 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis: 

• Tilfærsla viðlagatrygginga til fjármálaráðuneytis (Bankasýslu) eða innanríkisráðuneytis. 
• Tilfærsla málefna verslunar og þjónustu til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. 
• Tilfærsla Einkaleyfastofu til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. 
• Tilfærsla jöfnunar á flutningskostnaði til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis eða 

innanríkisráðuneytis. 

Í flestum tilfellum er þörf á frekari greiningu og samráði áður en ákvarðanir eru teknar. Sérstakalega 
má nefna að það getur verið vandkvæðum bundið vegna trúverðugleika að færa gerð þjóðhagsspár 
aftur inn í Stjórnarráðið.  

Þó að tilfærsla ofangreindra verkefna myndi styrkja ráðuneytið og skýra verkaskiptingu innan 
Stjórnarráðsins þá myndi hún ein og sér vart fela í sér eðlisbreytingu á viðfangsefnum og hlutverkum 
þess. Það væri helst tilfærsla þjóðhagsspár sem myndi skipta verulegu máli í þessu sambandi.  

Sú sameining ráðuneyta sem þegar hefur verið framkvæmd eða áformuð, myndi þýða að efnahags- 
og viðskiptaráðuneytið yrði áberandi minnsta ráðuneytið (fyrir utan forsætisráðuneytið) og með 
þrengra hlutverk en önnur ráðuneyti. 

Meginhindrunin í vegi þess að efla efnahags- og viðskiptaráðuneytið er að aðkoma þess að helstu 
stjórntækjum efnahagsmála, þ.e. peninga- og gjaldeyrismála og opinberra fjármála er óbein. Hins 
vegar væri hægt að efla samþættar efnahagsáætlanir sem stýritæki í hagstjórninni, en veik staða 
slíkrar áætlanagerðar getur talist alvarlegur veikleiki. Til þess að slíkt stjórntæki geti virkað þarf að 
þróa lagalegan og stofnanalegan ramma og tryggja ráðuneytinu næga hæfni til þess að það hafi 
nauðsynlegt áhrifavald sem sérþekking og góð tengsl geta skapað. 
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Margt bendir til þess að annað hvort verði að efla efnahags- og viðskiptaráðuneytið eða fella verkefni 
þess undir önnur ráðuneyti. Ef raunverulega á að efla á ráðuneytið þarf fyrst og fremst að auka getu 
þess til greiningar, áætlanagerðar og samhæfingar. Slík efling myndi að öllum líkindum krefjast 
verulegrar fjölgunar starfsmanna.  

Tilfærsla verkefna efnahags- og viðskipta-
ráðuneytis til annarra ráðuneyta  
Á mynd 1 er að finna mat á tengslum lykilviðfangsefna efnahags- og viðskiparáðuneytis við 
fjármálaráðuneyti og væntanlegt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. Lagt er mat á kosti og galla 
þess að viðfangsefni efnahags- og viðskiparáðuneytis skiptist milli þessara tveggja ráðuneyta.  

Mynd 1. Mat á tengslum viðfangsefna efnahags- og viðskiptaráðuneytis við viðfangsefni 
fjármálaráðuneytis og væntanlegs atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytis. 

 

Kostir þess að fella viðfangsefni undir sama ráðuneyti eru metnir úr frá: 

1. Faglegri samlegð, þ.e. bættri nýtingu sambærilegrar sérfræðiþekkingar og auknum 
möguleikum á sérhæfingu einstaklinga og skipulagseininga. 

2. Þörf fyrir samhæfingu, þ.e. bættri yfirsýn og skýrri ábyrgð á samspili ólíkra viðfangsefna, 
stofnana og stjórntækja. 
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Gallar þess að fella tiltekin tvö viðfangsefni undir sama ráðuneyti eru metnir úr frá: 

1. Hlutverkaárekstri, þ.e. að sami aðili gegni samfélagslegum hlutverkum sem fara illa saman því 
grunnhagsmunir þeirra eru andstæðir. 

2. Hættu á takmörkun gagnsæis og fjölræðis, þ.e. að einn aðili einoki þekkingu og stefnumótun 
og njóti takmarkaðs ytra aðhalds. 

Leiði matið í ljós faglega samlegð og/eða þörf fyrir samhæfingu verður að öllu jöfnu að telja það 
jákvætt að viðfangsefnin falli undir sama ráðuneyti. Leiði matið í ljós hlutverkaárekstur og/eða hættu 
á takmörkun gagnsæis og fjölræðis verður að öllu jöfnu að telja það neikvætt að viðfangsefnin falli 
undir sama ráðuneyti. 

Oft eru annað hvort kostir eða gallar við að fella tiltekin viðfangsefni undir sama ráðuneyti, en einnig 
eru dæmi um að mat á kostum og göllum stangist á og eru þá bæði rök með og á móti því að 
staðsetja viðfangsefnin í sama ráðuneyti. 

Mynd 1 sýnir að verulegir kostir geta fylgt því að skipta verkefnum efnahags- og viðskiptaráðuneytis 
milli fjármálaráðuneytis og væntanlegs atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Hvort sem litið er til 
samlegðar eða samhæfingar gætu umtalsverðir kostir fylgt því að sameina viðfangsefni efnahags- og 
viðskiptaráðuneytisins á sviði efnahagsmála og viðfangsefni fjármálaráðuneytisins á sama sviði. Á 
hinn bóginn kemur fram að sameining þessara viðfangsefna felur í sér hættu á takmörkun gagnsæis 
og fjölræðis.  

Á sviði viðskiptamála eru bæði samlegðar- og samhæfingarrök fyrir sameiningu við viðfangsefni 
væntanlegs atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Gallarnir eru tiltölulega fáir en þó má nefna 
hættu á takmörkun á gagnsæi og fjölræði á sviði samkeppnismála. Það er álitamál hvort það fari 
saman að styðja atvinnulífið og að veita því aðhald. Hins vegar verður þetta að teljast besti kosturinn 
verði efnahags- og viðskiptaráðuneyti lagt niður, sérstaklega í ljósi þess að Samkeppniseftirlitið er 
sjálfstæð stofnun. 

Mat á kostum og göllum valkosta  
Í töflu 3 er lagt mat á helstu valkosti um skipan efnahags- og viðskiptamála, sbr. umfjöllun í inngangi. 

Í töflu 4 er yfirlit yfir efnahagsleg viðfangsefni innan Stjórnarráðsins samkvæmt valkosti 2 í töflu 3. Þó 
að þjóðhagsleg viðfangsefni séu samkvæmt valkostinum á forræði fjármálaráðuneytis, eru fjölmörg 
efnahagsleg verkefni á ábyrgð annarra ráðuneyta. Þannig gegnir atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneyti ýmsum hagrænum viðfangsefnum sem  tengjast starfsramma og 
rekstrarskilyrðum atvinnulífsins  
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Tafla 3. Valkostir um skipan efnahags- og viðskiptamála. 

Breytt skipan Kostir Gallar Mat 
1. Efling efnahags- og 

viðskiptaráðuneytis með 
tilfærslu viðfangsefna og 
fjölgun starfsmanna. 

• Skipting efnahagsmála 
milli tveggja aðila getur 
stuðlað að gagnsæi og 
gagnkvæmu aðhaldi 
innan og utan 
stjórnsýslunnar. 

• Takmarkaðir möguleikar 
eru á að efla efnahags- 
og viðskiptaráðuneyti 
með tilfærslu 
viðfangsefna. 

• Takmörkuð hagkvæmni 
og samlegð á sviði 
efnahagsmála innan 
Stjórnarráðsins. 

• Hætta á að samhæfing 
við hagstjórnarhlutverk 
fjármálaráðuneytisins 
verði veik. 

• Ef ekki er mögulegt að 
styrkja efnahags- og 
viðskiptaráðuneyti, eru 
margvíslegir kostir við 
að leggja það niður og 
skipta  viðfangefnum 
þess milli fjármála-
ráðuneytis og 
atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis. 

• Á hinn bóginn þarf að 
tryggja gagnsæi og 
gagnkvæmt aðhald jafnt 
innan sem utan 
stjórnsýslunnar. 

2. Viðfangsefni á sviði 
hagstjórnar, 
ríkisfjármála, peninga- 
og gjaldeyrismála sett 
undir eitt ráðuneyti 
fjármála og 
efnahagsmála. 

• Fagleg samlegð.  
• Ávinningur vegna 

aukinna möguleika á 
samhæfingu efnahags-
stjórnar. 

 

• Sameining allra 
viðfangsefna á sviði 
efnahagsmála felur í sér 
hættu á takmörkun 
gagnsæis og fjölræðis. 

• Grípa verður til 
sérstakra aðgerða til að 
auka gagnsæi í 
efnahagsmálum og 
tryggja samfélagslegt 
aðhald við hagstjórn. 

• Það er nauðsynlegt að 
til sé sjálfstæður aðili, 
t.d. efnahagsráð óháðra 
sérfæðinga, til að 
tryggja að stjórnvöldum 
sé veitt eðlilegt aðhald 
við efnahagsstjórnina. 

3. Málefni fjármála-
markaðar falli undir 
ráðuneyti fjármála- og 
efnahagsmála. 

• Fagleg samlegð.  
• Ávinningur vegna 

samhæfingar. 
• Tengsl ábyrgðar á 

fjármálamarkaði og 
peninga- og 
gjaldeyrismálum. 

• Eignarhald 
fjármálafyrirtækja og 
almenn ábyrgð á 
fjármálamarkaði fara illa 
saman. 

• Talið er óæskilegt að 
aðskilja málefni 
fjármálamarkaðarins og 
peninga- og 
gjaldeyrismál. 

• Hugsanlega er hægt að 
treysta umsjón 
eignarhalds í sjálfstæðri 
Bankasýslu. 

4. Ráðuneyti atvinnuvega 
og nýsköpunar taki við 
viðfangsefnum sem 
tengjast almennri 
umgjörð atvinnulífsins, 
málefnum verslunar og 
þjónustu og 
samkeppnismálum. 

• Fagleg samlegð.  
• Ávinningur vegna 

samhæfingar. 
• Jafnræði atvinnugreina. 

• Mögulegur árekstur er 
milli þess að styðja 
atvinnulífið og hafa 
eftirlit með því. 

• Kostirnir virðast meiri 
en gallarnir. 

• Árekstur milli stuðnings-
hlutverks og eftirlits er 
þegar til staðar. 

• Hugsanlega þarf að 
endurmeta tengsl 
ráðuneytis og 
eftirlitsstofnana. 

5. Peninga- og 
gjaldeyrismál heyri 
undir ráðuneyti 
atvinnuvega og 
nýsköpunar. 

• Getur styrkt gagnsæi og 
fjölræði. 

• Hlutverkaárekstur milli 
þess að styðja 
atvinnulífið og bera 
ábyrgð á peninga- og 
gjaldeyrismálum. 

• Gallarnir virðast meiri 
en kostirnir. 

6. Málefni fjármála-
markaðar heyri undir 
ráðuneyti atvinnuvega 
og nýsköpunar. 

• Kemur í veg fyrir 
árekstur við eignarhald 
fjármálafyrirtækja. 

• Ákveðin hætta á 
takmörkun gagnsæis og 
fjölræðis. 

• Málefni fjármála-
markaðar og peninga- 
og gjaldeyrismála skilin 
að. 

• Gallarnir virðast meiri 
en kostirnir. 
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Tafla 4. Yfirlit yfir efnahagsleg viðfangsefni innan Stjórnarráðsins samkvæmt valkosti 2. 
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1. Þjóðhagsspá, samhæfing hagstjórnar, 
efnahagsáætlanir          

2. Peningamál og gjaldeyrismál          

3. Opinber fjármál, skattar og gjöld, afkoma          

4. Fjármálamarkaður          

5. Lífeyrismál          

6. Fjármálastöðugleiki          

7. Samkeppnismál og eftirlit með viðskiptum          

8. Neytendamál    ()     () 

9. Kynjuð hagstjórn          

10. Arðsemi samfélagslegra fjárfestinga          

11. Samkeppnishæfni og rekstrarskilyrði fyrirtækja          

12. Almennar fjárfestingar og fjárfestingar erlendra 
aðila          

13. Hagrænir þættir nýsköpunar          

14. Auðlindamál          

15. Hagrænir þættir menntunar og rannsókna          

16. Umhverfismál          

17. Þróunarmál          

18. Viðskipti við útlönd og viðskiptasamningar          

19. Vinnumarkaður     
      

20. Tekjutilfærsla          

21. Heilbrigðismál          
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Tengsl Seðlabanka Íslands við Stjórnarráðið 
Samkvæmt lögum um Seðlabanka Íslands, nr. 36/2001 er Seðlabankinn sjálfstæð stofnun í eigu 
ríkisins.  Bankinn nýtur sjálfstæðis um flestar ákvarðanir og eru þær einkum í höndum 
seðlabankastjóra og peningastefnunefndar. Samkvæmt lögunum er yfirstjórn Seðlabanka Íslands í 
höndum efnahags- og viðskiptaráðherra og bankaráðs. Yfirstjórnarhlutverk ráðherra gagnvart 
Seðlabanka er fyrst og fremst að: 

• Skipa seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra. 
• Skipa tvo sérfræðinga í peningastefnunefnd. 
• Sinna almennri tilsjón og eftirliti. 

Bankaráð hefur eftirlit með því að Seðlabanki Íslands starfi í samræmi við lög sem um starfsemina 
gilda. Nánar er kveðið á um hlutverk ráðherra og bankaráðs í einstökum greinum laganna.  

Yfirstjórn Seðlabankans er því í höndum efnahags- og viðskiparáðherra og Alþingis sem kýs bankaráð. 
Verði ákveðið að leggja efnahags- og viðskiptaráðuneytið niður og færa verkefni á sviði hagstjórnar til 
fjármálaráðuneytis, vakna spurningar um staðsetningu yfirstjórnarhlutverks gagnvart Seðlabankanum 
innan Stjórnarráðsins. Hægt er að færa rök fyrir því að óheppilegt sé að fjármálaráðuneytið gegni því 
hlutverki. Í þessu sambandi vegur þyngst að þó að samhæfa verði peningamál og opinber fjármál, 
eiga Seðlabanki og fjármálaráðuneyti að veita gagnkvæmt aðhald við hagstjórnina. Hugsanlega væri 
erfitt fyrir Seðlabankann að veita slíkt aðhald gagnvart fjármálaráðuneytinu ef hann heyrði 
stjórnsýslulega undir það.  

Þar sem seðlabankar njóta almennt umtalsverðs sjálfstæðis er hæpið að segja að þeir heyri undir 
ákveðið ráðuneyti sem sama hætti og hefðbundnar ríkisstofnanir. Ýmsar leiðir eru til að tryggja 
sjálfstæði seðlabanka, t.d. með því að þingið kjósi stjórn eða eftirlitsráð. Þá má nefna að danski 
seðlabankinn er sjálfseignarstofnun. Skipan aðalbankastjóra er talin það mikilvæg að hún telst víða 
ríkisstjórnarmálefni fremur en mál þess ráðherra sem fer með peningamál innan stjórnarráðs. Á 
hinum Norðurlöndunum er það algengast að aðalbankastjóri sé skipaður af ríkisstjórn. Í Svíþjóð heyrir 
seðlabankinn undir þingið og er skipan bankastjóra er í höndum stjórnar bankans. 

Með hliðsjón af þessu væri mögulegt að skipan bankastjóra Seðlabankans og tveggja einstaklinga í 
peningastefnunefnd væri samþykkt af ríkisstjórn samkvæmt tillögu þess ráðherra sem fer með 
efnahagsmál. Fagleg umsjón peninga- og gjaldeyrismála væri eftir sem áður í höndum þess 
ráðuneytis sem fer með efnahagsmál. Þó að þetta sé frávik frá ráðherrastjórnsýslu, verður að horfa til 
sérstöðu Seðlabankans og því gæti fyrirkomulag af þessu tagi verið réttlætanlegt.  
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Niðurstöður og ábendingar 
Lykilniðurstöður greiningarinnar eru: 

1. Ekki er unnt að mæla með því að efnahags- og viðskiptaráðuneytið starfi í óbreyttri mynd en 
tveir valkostir eru um breytingar: 
a. Að styrkja ráðuneytið með tilfærslu viðfangsefna og þó einkum með eflingu hæfni og 

sérþekkingar sem krefst fjölgunar starfsmanna. 
b. Að leggja ráðuneytið niður og færa verkefni þess til fjármálaráðuneytisins og væntanlegs 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. 
2. Hagkvæmis- og samhæfingarrök eru með því að viðfangsefni efnahags- og 

viðskiptaráðuneytis verði færð til fjármálaráðuneytis og væntanlegs atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis en huga þarf að gagnsæi og innra og ytra aðhaldi. Það er nauðsynlegt 
að til sé sjálfstæður aðili, t.d. efnahagsráð óháðra sérfæðinga, til að tryggja að stjórnvöldum 
sé veitt eðlilegt aðhald við efnahagsstjórnina. 

3. Mun vænlegra væri að viðfangsefni á sviði peninga- og gjaldeyrismála og málefni 
fjármálamarkaðarins yrðu flutt til fjármálaráðuneytisins en atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytis. 

4. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti myndi bera ábyrgð á efnahagslegum viðfangsefnum 
sem tengjast starfsramma og rekstrarskilyrðum atvinnulífsins. 

Verði efnahags- og viðskiptaráðuneytið lagt niður yrði nauðsynlegt að grípa til sérstakra aðgerða til 
að auka gagnsæi í efnahagsmálum og tryggja samfélagslegt aðhald við hagstjórn. Sem dæmi um 
stofnanalegar lausnir í þessu sambandi má nefna eftirfarandi: 

1. Byggja upp og þróa sérfræðiþekkingu í efnahagsmálum utan Stjórnarráðsins, t.d. með einum 
af eftirfarandi valkostum: 
a. Stofna sérstakt efnahagsráð valinkunnra óháðra sérfæðinga til þess að leggja mat á 

efnahagsáætlanir og hagstjórn. Ráðið gæti tekið ólík hagfræðileg viðfangsefni til 
umfjöllunar og sett sjónarmið sín fram á opinberum vettvangi. 

b. Setja á stofn sérstaka sjálfstæða stofnun til að vinna að efnahagsspám og samhæfingu 
hagstjórnar. Slík stofnun gæti einnig haft tengsl við efnahagsráð. 

c. Stofna sérstaka „hagdeild“ á vegum Alþingis, hugsanlega í tengslum við 
Ríkisendurskoðun. 

2. Breyta aðferðum við skipan seðlabankastjóra og peningastefnunefndar. 
3. Auka gagnsæi í hagstjórn með því að þróa núverandi spálíkön og gera þau aðgengileg á 

notendavænan hátt. 
4. Kanna þörf fyrir endurskoðun á lagaramma Bankasýslunnar4 og breytingar á starfsemi hennar 

ef málefni fjármálamarkaðarins færast undir ráðuneyti fjármála og efnahagsmála. 

 

4 Þess ber þó að geta að ætlunin er að Bankasýslan starfi í afmarkaðan tíma. 
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