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» Stjórnarráðið 

» 8 sjálfstæð ráðuneyti með 529 stöðugildi 
Forsætisráðuneyti (34) 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (61) 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið (77) 

Innanríkisráðuneytið (74) 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið (73)  

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti (29) 

Utanríkisráðuneytið (98) 

Velferðarráðuneytið (83) 

 

» 61% konur, 39% karlar  

» 70% með háskólagráðu 

  

  

 

„kerfið‟? 



… og við 

Steinunn Halldórsdóttir 

» Verkefnisstjóri hjá forsætisráðuneyti frá 2010. Formaður Verkefnastjórnunarfélags 

Íslands frá 2013.  

» Meistaragráða í opinberri stjórnsýslu frá Leuven í Belgíu og Leiden í Hollandi 1994. 

Vottaður verkefnastjóri C frá Alþjóðasamtökum verkefnastjórnunarfélaga  IPMA. 

 

Héðinn Unnsteinsson 

» Formaður sérfræðingahóps Stjórnarráðsins um samhæfingu stefna og áætlana. 

» Stefnumótunarfræðingur á skrifstofu stjórnsýsluþróunar í forsætisráðuneyti. 

» MSc í stefnugreiningu og stefnumótun frá University of Bath 2003. 

» Stundakennari (stefnumótun stofnana) í MPA námi við HÍ. 

 

Sif Guðjónsdóttir 

» Lögfræðingur á löggjafarskrifstofu forsætisráðuneytis frá 2011.Verkefnisstjóri við 

endurskoðun handbókar um undirbúning og frágang lagafrumvarpa (samvinnuverkefni 

forsætisráðuneytis og skrifstofu Alþingis). 

» Lögfræðingur frá HÍ 1994.  

 



Umfjöllunarefnið 

• „Breytt og bætt verklag“ 
 Handbók um stefnumótun og áætlanagerð – Nýsmíði 

 Handbók um verkefnastjórnun – Námsritgerð til grundvallar 

 Handbók um lagasetningu (í vinnslu) – Eldri handbók til 

grundvallar 

• Samhengi handbókanna 
• Sömu almennu forsendur og tilgangur 

• Samræmd nálgun 

• Ætlað að styðja hver aðra 

• Helstu efnisþættir og möguleg notkun 
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Forsagan  

» Rannsóknarnefnd Alþingis 2010:   
 ,,Efla þarf fagmennsku og stórbæta vinnubrögð innan 

stjórnsýslunnar, svo sem með vandaðri gagnafærslu og 

skýrari boðleiðum milli embættismanna og stjórnmálamanna”  

 ,,Auka þarf samvinnu, samhæfingu og samráð á milli 

stjórnvalda sem starfa að skyldum verkefnum- 

hugarfarsbreytingar” 

 ,,Fjölga þarf í þeim hópi starfsmanna Stjórnarráðsins sem 

eru vel menntaðir og þjálfaðir og hafa getu til að takast á við 

mjög flókin og krefjandi verkefni”.   

Skýrslan/rannsóknin Samhent Stjórnsýsla í lok árs 2010 

  Ný lög um Stjórnarráðið 2011 

 



Aðrar ráðstafanir 

» Stjórnsýsluskóli Stjórnarráðsins  

» Siðareglur fyrir starfsmenn og ráðherra 

» Hæfnisnefndir meta umsækjendur um embætti 

» Verkefnastjórnun í öllum ráðuneytum 

» Fækkun ráðuneyta og áætlun um fækkun stofnana 

» Tillögur samráðsvettvangs um aukna hagsæld frá maí 

2013 og tillögur hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar frá 

október 2013 hafa samhljóm. Verkefnastjórnun notuð til að 

halda utan um þá vinnu.  

» Handbækur um verkefnastjórnun og um stefnumótun.  



Verkefnastjórnun í 

Stjórnarráðinu  

Steinunn Halldórsdóttir verkefnastefnastjóri 

 



Innleiðing, vakning 

» Notuð við skipulag stórra verkefna svo sem 

Upplýsingasamfélagsins 2004-2012. 

»  Ísland 2020 

» Styttri verkefni: sameiningar ráðuneyta 2012 

 

Vakning í Stjórnarráðinu frá 2011 

» Námskeið um verkefnastjórnun á vegum Stjórnsýsluskóla 

Stjórnarráðsins 

» 190 manns veturinn 2012-2013 

» Handbók um verkefnastjórnun fyrir Stjórnarráðið  

» Námskeið um verkefnastjórnun fyrir einstök ráðuneyti 

 

 

 



Handbók  

» Hvað eru verkefni? 
» Vinna nefnda og starfshópa 

» Stefnumótun 

» Lagafrumvörp 

» Skýrslur og úttektir 

» Viðburðir og fundir 

 

» Verkefnisáætlun, 

verkefnayfirlit, sýnishorn  

skjala, greiningar.  

 

 

 



Verkfæri  

1. Handbókin 

2. Eyðublað fyrir 

verkefnisáætlun í 

skjalasafni allra 

ráðuneyta 

3. Námskeið á vegum 

Stjórnsýsluskóla 

Stjórnarráðsins 

» Þetta þrennt er 

lykilatriði til að 

innleiðing gangi 

 

» Er í gangi og skiptir 

máli að verklagið 

spyrst út 



Hvar finn ég handbókina?  

• Er á ytri vef FOR 

• Er á innri vef Stjr 

 

• Í málaskrárviðmóti, undir starfsmanna- 

 handbók  

• Stjórnsýsluskóli Stjórnarráðsins  

 býður upp á sérsniðin námskeið í 

 ráðuneytum þar sem farið er yfir 

 handbókina og raunhæf verkefni 

 

 



Handbækurnar þrjár – ábendingar? 

 



Opinber stefnumótun og 

áætlanagerð   

Héðinn Unnsteinsson stefnumótunarfræðingur 

 M.Sc. Policy Analysis 

 



Héðinn Unnsteinsson 



OECD - 2012 

 

 

“We are tackling horizontal 

challenges with vertical 

bureaucracies!” 



Hvað er stefna? 

» (CS)... „stefna er lýsing á þeim árangri sem stefnt 

er að og hvernig honum skuli náð“...(S. Ólafsson, 

2005). 

 

» (SP-NP/GO)... „stefna er varanleg ákvörðun, 

skuldbinding eða yfirlýsing stjórnenda um verklag 

og vinnubrögð“... (Ó. Kristmundsson, 2006). 

 

» (GP)...? 



Oft flókið samspil áhrifaþátta og hagsmunaaðila við 
opinbera stefnumörkun/mótun 



Corporate Strategy Government Policy 
Strategic Planning 

Stefnumörkun Stefnumótun 

Stefnumið 
(strategic 

issues) 

Snjólfur 
– 

Runólfur 
Smári 

Gunnar 
Helgi – 

Sigurbjög 

Helgi - 
Haukur 

Ómar 

Handbók 
STJR  

Bryson 

© Héðinn Unnsteinsson 



Stefnumörkun/stefnumótun 

» Stefnumörkun/stefnumótun... 

 

» ..... er ferli þar sem skipulagsheild/ir leitast við að 

setja fram stefnu/áætlun um hvernig breytingum 

frá núverandi ástandi skuli náð fram og hvað sé 

æskileg eða viðunandi staða eftir tilsettan tíma.  

» Stefnumörkun fer fram á vettvangi stjórnmálanna 

en stefnumótun er verkefni stjórnsýslunnar. 

 



Stefnumörkun/mótun, umboð og þátttakendur: 

Kjósendur 
Þingmenn

/konur 
Ríkisstjórn Ráðherra Stofnanir Starfsemi Ráðuneyti 

Policy formulation 

• Hagsmunaaðilar 

• Sérfræðingar 

• Fagfólk 

• Aðrir 
umsagnaraðilar 

Policy decision 

• Pólitískir 
aðstoðarmenn 

• Ráðgjafar 

• Æðstu 
embættismenn 

Policy Implementation 

• Embættismenn 

• Sérfræðingar 

• Stofnanir 

• Fagfólk 

• Aðrir starfsmenn 

• Félagasamtök 

• Fyrirtæki 

Umboðskeðjan: 

Stefnu
mótun 

Stefnu
mörkun 

Stefnu
mótun 

© Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 



Hvað er opinber-stefna? 
(úr formála handbókar STJR) 

» Orðið stefna, í almennri notkun, er margrætt og hefur einnig verið skilið 

á mismunandi hátt í stjórnsýslunni.  

» Mikilvægt er að samræma hugtakanotkun og sú skilgreining 

hugtaksins opinber stefna sem handbókin miðast við er svohljóðandi: 

  „leið sem ríkisstjórn, flokkur eða embættismenn kjósa að fara og framkvæma í 

samræmi við“. 

» Sumir telja að opinber stefna samanstandi af mörgum ákvörðunum og 

aðgerðum sem stýra úthlutun almannafjár eftir tilteknum gildum.  

» Í markaðsumhverfi er algengt að notað sé enska hugtakið „strategy“, 

en algengasta og e.t.v. víðasta skilgreining stefnu (e. policy) er: 

  „skilgreining á tilgangi skipulagsheildar og þær áætlanir og leiðir sem eru farnar til 

að ná þeim tilgangi“. 

» Almennt má segja að opinber stefna sé það sem hún kemur til leiðar.  



Handbók um stefnumótun og áætlanagerð 

 

Skilgreining- stefnuskjal: 

 

» Tímasett skjal þar sem sett er fram 

hugmyndafræði, framtíðarsýn, gildi og 

markmið sem fylgt er eftir með 

mælikvörðum og fjármagnstengdum 

aðgerðum.  



 



Gildi 

Hlutverk 

Framtíðarsýn 

Meginmarkmið 

 
 
 

Verkefnalisti 

Innleiðing 
 

Mat 
 

Endurskoðun/breytingar 

Aðgerðaáætlun 
 

Undirmarkmið 
Mælikvarðar 

Goodstein, Nolan og Pfeiffer (1993) © 

Stefnu- 
markandi 
hugsun 

Áætlanagerð 

Ytra 
umhverfi 

Staða 

Goodstein, Nolan og Pfeiffer (1993) © 



 
Einföldun, fækkun og samþætting lögbundinna 

stefna og áætlana - 2011  

 
» Grunnstoðir... 

 Samhent stjórnsýsla (des 2010) 

 Ísland 2020 (jan 2011) 

 

» Samhliða vinnu .........er lagt er til að unnar verði heildstæðar tillögur að 

breyttu skipulagi og aðferðarfræði við stefnumótun og áætlanagerð 

innan stjórnsýslunnar.  

 

» Markmiðið er að bæta yfirsýn og bæta vinnubrögð m.a. með því að 

fækka lögbundnum stefnum og áætlunum, tengja stefnumótun og 

áætlanagerð ráðuneyta betur við undirbúning fjárlaga og tryggja að 

árangursmat og eftirlit sé alltaf fyrir hendi.  



Reynt áður.. 

» Með lögum nr. 93/1971 var 

Framkvæmdastofnun ríkisins 

komið á fót.  

 

» Samkvæmt 1. gr. laganna var hún 

sjálfstæð ríkisstofnun sem var 

ríkisstjórninni til aðstoðar við 

stefnumótun í atvinnu- og 

efnahagsmálum. 

 

» Ekki menntamál, heilbrigðismál, 

löggæslumál 

 

» Starfaði frá 1972-1985 

 



 
Lögbundnar stefnur og áætlanir til samþættingar  

og einföldunar (2011)  

 
1. Samgönguáætlun  

2. Fjarskiptaáætlun  

3. Byggðaáætlun  

4. Ferðamálaáætlun  

5. Heilbrigðisáætlun  

6. Löggæsluáætlun  

7. Skipulagsáætlun  

8. Orkustefna  

9. Menntastefna  

10. Velferð til framtíðar, stefnumörkun Íslands á sviði sjálfbærrar þróunar  

11. Netríkið Ísland, stefna um upplýsingasamfélagið  

12. Áætlun um eflingu sveitarstjórnarstigsins  

13. Rammaáætlun um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og 
jarðhitasvæði  

14. Þingsályktun í málefnum innflytjenda  

15. Þingsályktun í jafnréttismálum 

16. Þingsályktun í málefnum barna og ungmenna  

 



 Greiningar-sniðmát (2011) 

1. Rannsóknir sem grundvalla stefnu/áætlun   

2. Almenn greining viðfangsefnis     

3. Settur tímarammi             

4. Markmið (Hvað)     

5. Huglæg útfærsla           

6. Hlutlæg útfærsla (Hvernig)              

7. Framkvæmd (unnið eftir) 

8. Mælikvarðar                                       

9. Miðað við ríkjandi hugmyndafræði    

10. Eru ábyrgðar- og framkvæmdaaðilar skilgreindir?              

11. Samræmi við aðrar áætlanir                        

12. Tengsl við fjárlög                                               

13. Lárétt opið vinnulag/allir stakeholders     

14. Starfshópar 

15. Fylgir aðgerðaáætlun?            

16. Árangursmat                                

17. Regluleg endurskoðun stefnu/áætlunar                 

18. Stefna/áætlun lögð fyrir Alþingi                     
 



Yfirlit 

• Þrjár handbækur um verklag: 
 Handbók um stefnumótun og áætlanagerð – Nýsmíði 

 Handbók um verkefnastjórnun – Námsritgerð til grundvallar 

 Handbók um lagasetningu (í vinnslu) – Eldri handbók til 

grundvallar 

• Forsendur:  
 Þörf/áhugi/metnaður til framþróunar 

 Vilji til samræmingar 

• Tilgangur:  
 Auðvelda/bæta/samræma verklag í Stjórnarráðinu 

 

 
Kynning á þremur handbókum, nóvember 2013 
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Niðurstöður - Almennt 

» Opinberar stefnur og áætlanir: 

 

1. segja hvað þær ætla að gera 

2. gera ekki það sem þær segja 

3. eru ekki tengdar fjármagni – vantar 

kostnaðarmat 

4. eru ekki samhæfðar 

5. skortir árangursmat og endurskoðun 

 



 

1. tbl. 8 árgangur 2012 





Eftir greiningu – Sérfræðihópur STJR 

» Starfshópur sérfræðinga allra ráðuneyta 3/12-4/13 – For 11/13 

 Afurðir: 

 Heildaryfirlit yfir opinberar stefnur og áætlanir 

 Tillögur að einföldun, fækkun og samþættingu (7) 

 Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð 

» Verkefni hópsins: 

 Vinna heildstæðar tillögur að breyttu skipulagi og aðferðafræði við 

stefnumótun og áætlanagerð innan stjórnsýslunnar.  

 Markmiðið var að bæta yfirsýn og bæta vinnubrögð m.a. með því 

að: 

• fækka lögbundnum stefnum og áætlunum,  

• tengja stefnumótun og áætlanagerð ráðuneyta betur við undirbúning 

fjárlaga  

• tryggja að árangursmat og eftirlit sé alltaf fyrir hendi.  

 



Ferli - Höfundar 

» Unnin:  2012–2013  - sérfræðingar frá öllum ráðuneytum 

» Tilefni:  greining  2011/12  &  Ísl. 2020  

» Byggðist á:  

 

 grunnkenningum í stefnumótunarfræðum,  

 reynslu, þekkingu og nýsköpun innan stjórnsýslunnar og meðal 

nágrannaþjóða ,  

 lokaritgerð Guðbjargar Sigurðardóttir 

 

» Í starfshópnum sátu:  

 

 

 



Handbók um opinbera stefnumótun og 
áætlanagerð 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/utgefidefni/handbok-stefnumotun.pdf 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/utgefidefni/handbok-stefnumotun.pdf
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/utgefidefni/handbok-stefnumotun.pdf
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/utgefidefni/handbok-stefnumotun.pdf


Tillögurnar 7 

1. Að innan Stjórnarráðsins starfi þverfaglegur samráðshópur sérfræðinga úr 
Stjórnarráðinu. Hlutverk hópsins er að hafa yfirsýn yfir stefnur og áætlanir 
Stjórnarráðsins, samhæfa vinnubrögð við gerð þeirra, stuðla að tengslum þeirra við 
fjárlög og veita ráðgjöf við innleiðingu og framkvæmd. 

2. Að tekin verði upp leiðbeinandi viðmið um skilgreiningar og flokkun afurða 
stefnumótunar innan Stjórnarráðsins. 

3. *Að í fjárreiðulögum verði ákvæði um stefnumótun og áætlanagerð. 

4. *Að stefnum  ráðuneyta fylgi umfjöllun um kostnað og fjármögnunarleiðir aðgerða 
og eftir atvikum kostnaðarmetnar aðgerðaáætlanir. 

5. *Að stefnumótun og áætlanagerð ráðuneyta verði  tengd fjárlögum og fjárlagagerð. 

6. Að handbókin verði samþykkt og innleidd sem leiðbeinandi gagn fyrir starfsfólk 
Stjórnarráðsins. 

7. Að heildarlista yfir stefnur og áætlanir hins opinbera verði viðhaldið á vefsíðu 
Stjórnarráðsins. 

 
* Starfshópurinn lagði til að tillögur 3-5 fari til umfjöllunar í stýrinefnd endurskoðunar laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins. 

 
 



Frumvarp til laga um opinber 
fjármál 

Málefnasviðs

-stefna 

Málefnasviðs

-stefna 

Málefnasviðs

-stefna 

Málefnasviðs

-stefna 

Málefnasviðs

-stefna 

Málefnasviðs

-stefna 
Málefnasviðs

-stefna 

Málefnasviðs

-stefna 



 

Héðinn Unnsteinsson 



Undirbúningur lagasetningar 
– með tilliti til verkefnastjórnunar 

og stefnumótunar  

Sif Guðjónsdóttir lögfræðingur 

 



„Frumvarpahandbókin“ 2007/2014 

• Enn í notkun, góð reynsla 

• Helstu viðmið og 

leiðbeiningar um vandaða 

frumvarpasmíð 

• Vinna í gangi við uppfærslu 

og endurskoðun 

• Ný útgáfa mun styðjast við 

hinar handbækurnar tvær - 

um verkefnastjórnun og 

stefnumótun 



Lagsetning er margþætt ferli 

» Hið formlega ferli lagasetningar 

» Mótun réttarreglu/reglna 

» Lausn „vandamáls“/stefnumótun 

» Pólitískt ferli 



Markmiðið – gæði laga 

1. Undirbúningur: 

 Pólitísk/samfélagsleg/lagaleg markmið séu skýr 

 Samráð 

 Mat á áhrifum 

2. Efni (innihald): 

 Nauðsynlegt 

 Lögfræðilega rétt 

3. Árangur/Niðurstöður: 

 Sbr. pólitísku/samfélagslegu/lagalegu markmiðin 

Einnig t.d. skýrleiki (orðalag og uppbygging), samræmi, 

aðgengi, … 

 



Vönduð lagasmíð er tímafrek 

» "One of the most important commodities for 

good law-making is time. Those preparing 

legislation must be afforded adequate time 

to complete properly the range of tasks 

arising from policy development through to 

the drafting of the legislative text before the 

legislation is introduced into Parliament."  

 

 OECD 1997 



 
Að taka hlutina í réttri röð 
 
"Proper preparation of policy is crucial. Clear, coherent policy 

which has been subject to challenge and revision will aid 

Parliamentary Counsel in drafting comprehensive and 

comprehensible bills. To require a formal draft to be 

produced before the policy preparation process has finished 

is to put the cart before the horse, necessarily increasing the 

risk of error and need for parliamentary time to be taken up 

with amendments." 

 

"Ensuring standards in the quality of legislation" (2013) 

Report, House of Commons Political and Constitutional 

Reform Committee.  



 Skýrsla forsætisráðherra um vandaða lagasetningu og fleira. Lögð fyrir 

Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012-2013.  

Skýrslan var unnin í forsætisráðuneytinu í samráði við ráðgjafarnefnd 

um opinberar eftirlitsreglur, þar sem eiga sæti fulltrúar 

Alþýðusambands Íslands, Samtaka atvinnulífsins, Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og tveir sérfræðingar skipaðir án tilnefningar. Í 

skýrslunni er leitast við að gefa yfirlit um gæðastarf við reglusetningu 

hér á landi, þ.e. setningu laga og reglugerða. Á þeim grunni er fjallað 

um mögulega úrkosti til stefnumótunar með hliðsjón af framkvæmd í 

löndum sem standa okkur nærri. 

 Námskeið Stjórnsýsluskólans um vandaða lagasetningu í mars 2013. 

Þátttakendur: Lögfræðingar frá ráðuneytum, starfsfólk nefndasviðs 

Alþingis, Umboðsmaður Alþingis, Ríkislögmaður, norskur sérfræðingur 

um mat á áhrifum. 

Hvert erum við komin?  



Hvar þurfum við að bæta okkur? 

» Betra skipulag á lagasetningarferlinu, þ.m.t. 

forgangsröðun, tímaáætlanir, samræmi milli 

starfa ráðuneyta og þings 

» Leggja meiri rækt við að stefnumótun, þ.e. 

greina vandamálið, setja fram markmið, búa til 

mælikvarða, meta hvort lagasetning er 

nauðsynleg og valkosti 

» Gefa samráði og mati á áhrifum betri tíma og 

flétta hvort tveggja inn í ferlið á fyrri stigum 

 



Úrlausnarefni 

» Stjórnmálamenn stundum óþolinmóðir, vilja 

frumvarp „í næstu viku“ 

» Greiningu og stefnumótun of oft áfátt 

» Ekki alltaf skilningur á hversu umfangsmikið 

verkefni það er að vinna vandað frumvarp 

» Lagasetning ekki kennd í skólum (nema afmörkuð 

valnámskeið) og lögfræðingar sem yfirleitt bera 

meginábyrgð búa sjaldnast yfir allri þeirri færni 

sem til þarf 

» Aðgangur að gögnum og tölfræðiupplýsingum  

 

 



Hlutverk „kerfisins‟ 

» Standa vörð um fagleg vinnubrögð 

» Þróa verkefnastjórnun og aðrar 

aðferðir til að koma betra skipulagi á 

vinnuna 

» Smám saman eykst almennur 

skilningur og viðurkenning á þeim 

ferlum sem hafa verið að þróast 



Árangursrík lagasetning - þverfagleg nálgun 

» Þekking á viðkomandi málaflokki 

» Stefnumótunarfærni 

» Skilningur á stjórntækjum ríkisins og hvernig þau virka 

» Lögfræðikunnátta 

» Góður skilningur á vönduðu málfari 

» Samskiptahæfileikar 

» Leiðtogafærni 

» Fjármálavit og hagfræðileg innsýn 

» „Pólitískt nef“  

  TEYMISVINNA 
 

 



 

 

 

Takk fyrir! 


