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Inngangur
Ríkisendurskoðandi ákvað með vísan til 9. gr. laga nr.
86/1997 um Ríkisendurskoðun að taka saman yfirlit um
skipun og verkefni nefnda, ráða og stjórna sem störfuðu
á vegum ríkisins á árinu 2000. Úttektin nær til þeirra
nefnda, ráða og stjórna sem hófu störf, störfuðu eða luku
störfum á árinu 2000. Hún nær þó ekki til stjórna
hlutafélaga og sameignarfélaga sem eru að hluta eða
að öllu leyti í eigu ríkissjóðs.
Í þessari úttekt Ríkisendurskoðunar er ætlunin að sýna
fram á umfangið á nefndastarfi ríkisins. Enn fremur verða
nefndir, ráð og stjórnir sem starfandi voru á árinu 2000
flokkuð eftir eðli þeirra verkefna sem þau voru að sinna.
Í 1. kafla kemur fram fjöldi nefnda, ráða og stjórna á
árinu 2000 og gerður er samanburður við árið 1985.
Enn fremur er farið yfir fjölda nefndar- og stjórnarmanna.
Þegar nefndur er fjöldi nefndar- eða stjórnarmanna í
úttekt þessari er átt við aðalmenn en varamenn eru ekki
meðtaldir.
Í 2. kafla er fjallað um launa- og rekstrarkostnað nefnda,
ráða og stjórna á vegum ríkisins. Ekki eru meðtalin
stjórnarlaun sem ríkið ber ekki kostnað af þó því beri að
tilnefna einn eða fleiri aðila í stjórn. Farið er yfir hvernig
laun eru ákvörðuð og hver launakostnaður ráðuneyta á
árinu 2000 var vegna nefnda. Enn fremur er fjallað um
rekstrarkostnað þeirra og þá hvernig eða hvort haldið er
utan um hann.
Í 3. kafla eru nefndir, ráð og stjórnir flokkuð eftir
verkefnum þeirra. Farið er yfir skiptingu innan hvers
flokks á milli ráðuneyta og fjölda nefndar- og stjórnarmanna. Enn fremur er farið yfir hver verkefni þeirra eru
og hvernig eftirliti með þeim er háttað.
Í 4. kafla eru störf nokkurra nefnda á árinu 2000 skoðuð
nánar.
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Í 5. kafla er yfirlit yfir nefndir, ráð og stjórnir sem voru
starfandi á vegum ríkisins á árinu 2000 skipt eftir
ráðuneytum. Þar kemur fram nafn þeirra og fjöldi
nefndar- og stjórnarmanna.
Ríkisendurskoðun þakkar þeim fjölmörgu sem komu að
upplýsingagjöf vegna þessarar úttektar.
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Helstu niðurstöður
Á árinu 2000 voru starfandi 910 nefndir, ráð og stjórnir
á vegum ríkisins en þær voru 600 á árinu 1985. Þetta er
um 52% fjölgun nefnda á tímabilinu. Í þessum nefndum,
ráðum og stjórnum sátu 4456 menn eða að meðaltali
4,9.
Kostnaður ríkisins vegna nefnda- og stjórnarlauna á
árinu 2000 var um 417 milljónir króna en þá er ekki
meðtalinn kostnaður vegna sérfræðiþjónustu. Stór hluti
þessara launagreiðslna fer til starfamanna ríkisins.
Ríkisendurskoðun telur að kanna þurfi betur hvort að
starfsmenn ríkisins eigi að fá greitt sérstaklega fyrir setu í
nefndum á vegum ríkisins. Ríkisendurskoðun telur að oft
megi líta á setu í nefndum sem hluta af starfi
hlutaðeigandi ríkisstarfsmanna og beri að gera ráð fyrir
henni við ákvörðun launa þeirra.
Við úttektina komu upp vandamál þegar taka átti saman
heildarlaun þeirra sem störfuðu í nefndum, ráðum og
stjórnum á árinu 2000. Ríkisendurskoðun telur að halda
þurfi betur utan um launakostnað vegna nefndar- og
stjórnarlauna þannig að hægt sé að nálgast heildarnefndarlaun í bókhaldskerfi ríkisins án mikillar fyrirhafnar.
Ríkisendurskoðun leggur til að þóknananefnd verði falið
að meta þóknanir fyrir önnur störf nefndar- og stjórnarmanna sem þeir inna af hendi fyrir þær nefndir eða
stjórnir sem þeir eiga sæti í og teljast falla utan starfssviðs
þeirra sem nefndar- og stjórnarmenn.
Ríkisendurskoðun leggur til að farið verði í þá vinnu að
meta hvort í öllum tilvikum sé nauðsynlegt að starfrækja
stjórnir í stofnunum ríkisins. Í mörgum tilvikum er starfi
stofnunar þannig háttað að spurning er hvort ekki nægir
að forstöðumaður beri einn ábyrgð á henni og ráðherra
hafi eftirlit með honum.
Niðurstaða skoðunar á starfi 51 nefndar sem starfandi
voru á árinu 2000 leiddi í ljós að 18% þessara nefnda
7
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störfuðu ekkert á árinu 2000 og skiluðu engum árangri.
Einnig var dæmi um að verkefni nefndar hafi verið falið
öðrum án þess þó að búið væri að leggja nefndina
formlega niður. Ríkisendurskoðun beinir þeim tilmælum
til ráðuneyta að árlega verði farið yfir starfandi nefndir
og skoðað hvort í raun sé þörf á þeim.
Þegar nefndir eru skipaðar til tímabundinna verkefna
vantar nokkuð upp á að nefndum sé settur ákveðinn
tímarammi. Ríkisendurskoðun telur nauðsynlegt að slíkt
sé alltaf gert. Ef eitthvað kemur síðan upp á sem leiðir til
að verkefni nefndarinnar tekur lengri tíma en ráð var fyrir
gert þá skal skipunaraðili skoða það sérstaklega og taka
ákvörðun um ný tímamörk.
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1 Nefndir, ráð og stjórnir á árinu
2000
1.1 Almennt
Nefndir eru yfirleitt skipaðar af Alþingi eða ráðherrum og
getur skipun verið m.a. tilkomin vegna fyrirmæla í lögum,
reglugerðum, þingsályktun eða öðrum ákvörðunum
ráðherra. Alþingi skipar þó aðeins í um 2% nefnda, ráða
og stjórna.
Þau sjónarmið sem liggja til grundvallar því að nefnd er
komið á fót eru mjög breytileg. T.d. geta komið fram
óskir um að óháður aðili innan stjórnsýslunnar fari með
formlegt úrskurðarvald á sínu sviði eða ósk um
almennari þátttöku í starfsemi stjórnsýslunnar þar sem
fulltrúar þingsins, hagsmunaaðilar og sérfræðingar starfi
saman að stjórnsýsluverkefnum og undirbúningi
löggjafar. Einn aðal kostur þess að fá utanaðkomandi
aðila til samstarfs felst í því að þeir búa oft yfir
upplýsingum og þekkingu sem ekki eru til staðar innan
stjórnsýslunnar. Og með því að fá aðila utan
stjórnsýslunnar til að koma að ákvörðunartöku eykur það
líkur á að samstaða náist um viðkomandi málefni.
Hagsmunaaðilar eiga þá erfiðara en ella að koma eftir á
með gagnrýni eða nýjar upplýsingar sem stjórnsýslan
hefði átt að taka tillit til.1

1 Gunnar Helgi Kristinsson, Embættismenn og stjórnmálamenn,
Heimskringla (1994), bls. 100
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1.2 Fjöldi nefnda, ráða og stjórna
Á árinu 2000 voru starfandi 910 nefndir, ráð og stjórnir
á vegum ríkisins en til samanburðar voru þær 6002 á
árinu 1985 sem er um 52% fjölgun. Skipting þeirra eftir
ráðuneytum var eftirfarandi:
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Mynd 1

Nefndir, ráð og stjórnir árin 2000 og 1985

Flestar nefndir, ráð eða stjórnir heyrðu undir menntamálaráðuneyti eða 237 sem er 26,1% af heildarfjölda.
Næst kom heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti með
103 eða 11,3% af heildarfjölda.
Á ofangreindri mynd má einnig sjá samanburð við árið
1985. Mismunandi er hvort og þá hversu mikil fjölgun
hefur orðið á þessu tímabili. Mesta fjölgunin hefur verið í
landbúnaðarráðuneytinu en 63 fleiri nefndir voru
starfandi árið 2000 heldur en árið 1985. Einnig hefur
orðið mikil fjölgun í menntamálaráðuneyti, utanríkisráðu2 Sbr. Fjárlaga- og Hagsýslustofnun, Stjórnir, nefndir og ráð ríkisins árið
1985, bls. 7.
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neyti, fjármálaráðuneyti og félagsmálaráðuneyti. Í öðrum
ráðuneytum er fjölgunin óveruleg og í sumum hefur
nefndum fækkað á tímabilinu. Við samanburð við
skýrsluna frá 1985 verður að hafa í huga að tölurnar eru
ekki alveg sambærilegar þar sem skilgreining á því hvað
flokkast hér undir er ekki að öllu leyti sú sama. Enn
fremur var ekki búið að stofna umhverfisráðuneyti árið
1985. Þó verður að telja að með því að bera tölurnar
saman fáist ákveðin vísbending um þróunina í þessum
málum.
Á þeim mikla fjölda nefnda sem er hér á landi geta verið
ýmsar skýringar. Hugsanlegar ástæður þessa fjölda geta
verið að:3
1. Fjöldi nefnda endurspegli mikil áhrif þingsins innan
stjórnsýslunnar. Nefndarformið er þannig tæki til að
takmarka ráðherravald, annaðhvort með því að
þingið kjósi sjálft í nefndir stjórnsýslunnar eða hafi
frumkvæði að skipun þeirra og ákveði samsetningu
þeirra.
2. Mikill fjöldi nefnda endurspegli takmarkaða möguleika til að útdeila verkefnum til fastra stjórnsýsluaðila
vegna smæðar stjórnsýslueininga, skorts á samhæfingu, takmarkaðrar sérþekkingar eða veikleika
sveitarstjórnarstigsins.
3. Nefndir gegni samstöðuskapandi hlutverki sem auðveldi störf embættismanna. Þær geta bæði stuðlað að
samstöðu innan stjórnsýslunnar og með henni og
þeim utanaðkomandi aðilum sem starfsemi hennar
varðar mest.

1.3 Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna
Á árinu 2000 voru 4456 fulltrúar í nefndum og stjórnum
á vegum ríkisins4 eða að meðaltali 4,9. Í eftirfarandi
súluriti kemur fram skipting þeirra eftir ráðuneytum.5

3

Gunnar Helgi Kristinsson, Embættismenn og stjórnmálamenn,
Heimskringla (1994), bls. 102
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Mynd 2

Umhverfisráðuneyti

Hagstofa Íslands

Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneyti

Samgönguráðuneyti

Fjármálaráðuneyti

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Dóms- og
kirkjumálaráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti

Landbúnaðarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Menntamálaráðuneyti

Forsætisráðuneyti

0

Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna í nefndum, ráðum og
stjórnum á árinu 2000 skipt eftir ráðuneytum.

Flestir sátu í nefndum og stjórnum á vegum menntamálaráðuneytisins eða 1135. Næstflestir sátu í nefndum og
stjórnum á vegum heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytis eða 519. Meðalfjöldi í hverri nefnd var mjög
svipaður á milli ráðuneyta.

4

Þegar fjallað er um fjölda nefndar- og stjórnarmanna í úttekt þessari
verður að hafa í huga að sami aðili getur setið í fleiri en einni nefnd
og/eða stjórn.
5
Hér er eingöngu átt við aðalmenn.
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2 Launa- og rekstrarkostnaður
2.1 Almennt
Í þessum kafla er fjallað um launa- og rekstrarkostnað
nefnda, ráða og stjórna. Farið er yfir hvernig laun eru
ákvörðuð og hvernig eða hvort haldið er utan um
rekstrarkostnað.

2.2 Launakostnaður
Almennt
Við skoðun á launum til nefndar- og stjórnarmanna
verður að hafa í huga nokkur atriði. Í fyrsta lagi fá ekki
allir greitt fyrir nefndarsetu t.d. er metið hverju sinni hvort
embættismenn skuli fá sérstaklega greitt eða ekki (sjá bls.
16). Í öðru lagi eru sumar nefndir ólaunaðar samkvæmt
lögum, reglugerð eða skipulagsskrá. Í þriðja lagi ef um
tímabundnar nefndir er að ræða er venjan sú að
nefndarmenn fá ekki greitt fyrr en vinnu nefndarinnar er
lokið. Það getur því verið að nefndarmenn fái ekki greitt
á því ári sem nefndarstarfinu er sinnt. Í fjórða lagi eru
laun þeirra sem sitja í stjórnum að jafnaði mun hærri en
þeirra sem sitja í nefndum á vegum ríkisins. Og í fimmta
lagi er kostnaður vegna sérfræðiþjónustu ekki meðtalinn.
Ofangreind atriði verður að hafa í huga við samanburð
á launakostnaði ráðuneyta.

Heildarlaun
Við úttektina komu upp vandamál þegar taka átti saman
heildarlaun þeirra sem störfuðu í nefndum, ráðum og
stjórnum á árinu 2000. Ástæða þessara erfiðleika var að
13
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á þær launategundir sem nefndar- og stjórnarlaun eru
færð á er ekki eingöngu færður launakostnaður vegna
þeirra og því gat það verið erfiðleikum bundið að átta
sig á því hvað væru nefndar- og stjórnarlaun og hvað
ekki. Enn fremur voru dæmi um að laun stjórnarmanna
væru ekki greidd í gegnum launaskrifstofu Ríkisbókhalds
þrátt fyrir að laun annarra starfsmanna væru greidd þar.
Í því sambandi er rétt að benda á að ekki skal gera
greinarmun á launum stjórnarmanna og öðrum launum
og þau ber að greiða á sama hátt og önnur laun. Til að
taka saman launakostnað var ákveðið að fara þá leið að
fara yfir þær launategundir sem til greina komu og taka
úr þeim launakostnað vegna nefnda og stjórna. Að
þessu loknu vantaði stjórnar- og nefndarlaun sem ekki
eru greidd í gegnum launaskrifstofu Ríkisbókhalds og
þurfti því að leita að þeim sérstaklega. Taflan er hér
birtist er niðurstaða þeirrar vinnu:6

Ráðuneyti

Laun m .kr.

Forsæ tisráðuneyti
M enntam álaráðuneyti
Utanríkisráðuneyti
Landbúnaðarráðuneyti
Sjávarútvegsráðuneyti

24
80
13
15
8

Dóm s- og kirkjum álaráðuneyti
Félagsm álaráðuneyti
Heilbrigðis- og tryggingam álaráðuneyti
Fjárm álaráðuneyti
Sam gönguráðuneyti
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti
Hagstofa Íslands
Um hverfisráðuneyti

48
59
63
32
19
43
1
12

Sam tals

6

417

Ekki eru meðtalin stjórnarlaun sem ríkið ber ekki kostnað af þó því beri
að tilnefna einn eða fleiri aðila í stjórn.
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Kostnaður ríkisins vegna nefnda- og stjórnarlauna á
árinu 2000 var um 417 milljónir króna en þá er ekki
meðtalinn kostnaður vegna sérfræðiþjónustu. Launakostnaðurinn var mestur hjá menntamálaráðuneytinu eða
80 milljónir króna eða um 19% af heildarupphæðinni.
Næst kom heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti en þar
var launakostnaðurinn 63 milljónir króna eða um 15% af
heildarupphæðinni. Minnsti launakostnaðurinn var hjá
Hagstofu Íslands en hjá henni voru einungis 2 nefndir
starfandi á árinu 2000.

Launaákvörðun
Þóknananefnd úrskurðar um laun þeirra er starfa í
nefndum og stjórnum á vegum ríkisins. Í framhaldi af
samþykktum ríkisstjórnarinnar um að tveir matsmenn
skuli starfa að mati fyrir ýmis störf skipaði fjármálaráðuneytið tvo einstaklinga til þessara starfa með bréfi
dags. 21. febrúar 1973. Þessum starfsmönnum var falið
að meta þóknanir fyrir hvers konar nefndarstörf,
matsstörf, störf að einstökum verkefnum, setudómarastörf, málflytjendastörf o.fl. Í áðurnefndi bréfi segir m.a.:
,,Gert er ráð fyrir, að eftirleiðis verði allar nefndarskipanir, tilnefningar og dómkvaðningar matsmanna,
ráðningar í einstök verkefni, skipun setudómara, ráðninga
málflytjenda og þess háttar gerðar með þeim fyrirvara,
að þóknun fyrir slík störf verði endanlega ákveðin af áður
nefndum matsmönnum. Gert er ráð fyrir, að matsmennirnir setji sér sjálfir starfsreglur og viðmiðunarstaðla,
en hafi jafnan samráð við ráðuneyti þau, er hlut eiga að
máli, áður en endanleg þóknun er ákveðin.”
Þegar Þóknananefnd úrskurðar um laun til handa þeim
er starfa í nefndum og stjórnum berst erindi frá
viðkomandi ráðuneyti sem þá óskar eftir að nefndin
ákvarði þóknun fyrir nefndar- eða stjórnarstörf.
Þóknananefnd metur í framhaldi af því hæfilega þóknun
og tilkynnir viðkomandi ráðuneyti niðurstöðuna. Þóknun
er síðan greidd í gegnum launaskrifstofu Ríkisbókhalds.
Ef kveðið er á um nefnd, ráð eða stjórn í lögum er oftast
kveðið á um að ráðherra skuli ákveða þóknun fyrir setu.
Þrátt fyrir það leita ráðherrar yfirleitt til Þóknananefndar
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til að ákveða hver þóknun eigi að vera. (Sjá einnig
sérreglur er gilda um embættismenn).
Ríkisendurskoðun leggur enn fremur til að Þóknananefnd
verði falið að meta þóknanir fyrir önnur störf nefndar- og
stjórnarmanna sem þeir inna af hendi fyrir þær nefndir
eða stjórnir sem þeir eiga sæti í og teljast falla utan
starfssviðs þeirra sem nefndar- og stjórnarmenn. Dæmi
um þetta má nefna ef nefndarmaður sem fær þóknun
fyrir setu í nefnd selur nefndinni að auki sérfræðiþjónustu.
Að mati Ríkisendurskoðunar ætti Þóknananefnd þá að
fjalla um málið og úrskurða um þóknun fyrir þá
sérfræðiþjónustu. Af orðalagi í tilvitnuðu bréfi dags. 21.
febrúar 1973 verður einnig að telja að það sé hlutverk
Þóknananefndar að úrskurða um þóknun fyrir öll störf
nefndar- og stjórnarmanna.

Upphæð launa
Þóknananefnd ákveður þóknun til handa nefndarmönnum og kveður í úrskurðum sínum á um tiltekinn
fjölda eininga sem nefndarmenn skulu fá greiddan. Við
skoðun á úrskurðum Þóknananefndar kom í ljós að fjöldi
vinnustunda ræður mestu um fjölda eininga. Helst virðist
nefndin horfa til fjölda funda og þess tíma sem þeir taka.
Einnig er tekið mið af tímum utan funda ef þeir eru
sérstaklega tilgreindir. Ef hins vegar vísað er til þess að
nefndarmenn hafi innt af hendi vinnu utan funda án þess
þó að tilgreina nákvæman tímafjölda virðist nefndin lítið
sem ekkert horfa til þess. Einnig sást dæmi um að
hlutaðeigandi ráðuneyti hafi lagt til fjölda eininga til
handa nefnd og fór nefndin eftir þeirri tillögu án þess að
í bréfi þar sem óskað var eftir úrskurði hafi verið
tilgreindur fjöldi nefndarfunda eða sá tími sem farið hefði
í nefndarstarfið. Formenn nefnda fá 50% fleiri einingar
greiddar en óbreyttur nefndarmaður.
Embættismenn
Það eru ekki allir sem eiga rétt á því að fá greitt fyrir setu
í nefnd, ráði eða stjórn. Sérstök lög gilda um embættismenn ríkisins.
16
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Kjaradómur
Samkvæmt 2. gr. laga nr. 120/1992 um Kjaradóm og
kjaranefnd ákveður Kjaradómur laun forseta Íslands skv.
1. gr. laga nr. 10/1990, um laun forseta Íslands,
þingfararkaup samkvæmt lögum um þingfararkaup
alþingismanna og þingfararkostnað, launakjör ráðherra,
hæstaréttardómara, héraðsdómara, biskups Íslands,
ríkisendurskoðanda, ríkissáttasemjara, ríkissaksóknara og
umboðsmanns barna.
Í 2. ml. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 120/1992 segir að
Kjaradómur úrskurði hvaða aukastörf tilheyri aðalstarfi
og hver beri að launa sérstaklega. Af ákvæðinu má ráða
að Kjaradómur metur það hvort embættismaður sem fær
greidd laun samkvæmt ákvörðun Kjaradóms fær greidd
sérstaklega fyrir setu í nefnd, ráði eða stjórn.
Kjaradómur hefur ekki sett sér neinar viðmiðunarreglur til
að fara eftir við þetta mat. Hann hefur þó í heiðri tvær
meginreglur. Sú fyrri er að embættismaður fær ekki greitt
fyrir setu ef hún er lögbundin. Seinni reglan er að hann
fær ekki greitt ef verkefni nefndar- eða stjórnar eru á
starfssviði embættisins. Þingmenn fá þó greitt fyrir setu í
nefnd sem falið er að semja frumvarp til laga.
Kjaranefnd
Kjaranefnd ákveður laun og starfskjör embættismanna,
annarra en þeirra sem taldir eru í 2. gr. laga nr.
120/1992, lögreglumanna, tollvarða og fangavarða,
sbr. ákvæði laga um réttindi og skyldur starfsmanna
ríkisins. Enn fremur ákveður nefndin laun og starfskjör
heilsugæslulækna og prófessora. Samkvæmt 11. gr. laga
nr. 120/1992 um Kjaradóm og kjaranefnd skal kjaranefnd ákvarða föst laun fyrir dagvinnu og kveða á um
önnur starfskjör. Hún metur hverju sinni hvaða aukastörf
tilheyri aðalstarfi og hver beri að launa sérstaklega. Við
matið er stuðst við viðmiðunarreglur sem nefndin hefur
sett sér en það skal ítrekað að hvert einstakt tilvik er
skoðað og metið sérstaklega.
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Í viðmiðunarreglunum kemur fram að embættismanni er
ekki greitt sérstaklega fyrir setu á stjórnarfundum þeirrar
stofnunar sem hann er í forsvari fyrir. Í þessari reglu felst
að kjaranefnd metur það svo að seta í stjórn stofnunar
sem embættismaður er í forsvari fyrir sé hluti af hans
aðalstarfi og ekki beri að greiða sérstaklega fyrir það.
Embættismanni skal heldur ekki greitt sérstaklega fyrir
setu í nefnd sem hann situr í lögum samkvæmt. Með
þessari reglu er tekinn af allur vafi um að embættismaður
fær ekki greitt fyrir setu í nefnd ef hann situr í nefndinni
vegna ákvæða í lögum. Hér er það hvernig skipun
nefndarinnar er háttað sem ræður því hvort að
embættismaður fær greitt eða ekki. Embættismaður fær
heldur ekki greitt sérstaklega fyrir setu í nefnd ef verkefni
hennar tengjast þeirri stofnun eða því ráðuneyti sem
hann starfar við. Af þessari reglu leiðir að verkefni
nefndarinnar ræður því hvort að embættismaður fær
greitt sérstaklega fyrir setu í nefnd. Að lokum kemur fram
í viðmiðunarreglum kjaranefndar að nefndin geti vikið frá
reglum þessum ef sérstaklega stendur á að hennar mati.

2.3 Rekstrarkostnaður
Vegna starfa nefnda, ráða og stjórna getur komið til ýmis
rekstrarkostnaður. Mjög mismunandi er hvort og þá
hvernig haldið er utan um rekstrarkostnað. Rekstrarkostnaður getur m.a. verið tilkominn vegna útgáfustarfsemi, ferðalaga o.fl.
Skoðað var úrtak nefnda, ráða og stjórna og kannað
hvort rekstrarkostnaður annar en laun var fyrir hendi og
þá hvernig haldið er utan um hann. Í ljós kom að víða er
rekstrarkostnaður stjórna stofnana ekki sérstaklega
aðskilinn frá öðrum rekstrarkostnaði og verður því ekki
aðgreindur frá öðrum rekstrarkostnaði nema með
sérstakri úrvinnslu úr bókhaldi stofnana. Sama er um að
ræða hjá mörgum nefndum og ráðum. Þar er ekki
sérstaklega haldið utan um kostnað þeirra heldur verður
líkt og hjá stjórnum að kanna fylgiskjöl til að skoða
rekstrarkostnað þeirra.
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3 Skipting eftir verkefnum
3.1 Almennt
Í þessum kafla eru nefndir, ráð og stjórnir flokkuð eftir
verkefnum þeirra. Verkefnaskiptingin sem byggt er á er
eftirfarandi:
4.

Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.

5.

Úthlutunarnefndir

6.

Úrskurðar- og kærunefndir

7.

Byggingarnefndir

8.

Ráðgjafarnefndir

9.

Verkefnanefndir (ótímabundnar)

10. Verkefnanefndir (tímabundnar)
11. Próf- og nemaleyfisnefndir
Við flokkun kom í ljós að sumar nefndir, ráð og stjórnir
var hægt að flokka undir fleiri en einn flokk. Til að
ákvarða hvar ætti að flokka nefnd, ráð eða stjórn niður
var byggt á því hvað væri aðalverkefni nefndarinnar.
Á árinu 2000 voru starfandi 910 nefndir, ráð og stjórnir.
Skipting þeirra eftir verkefnum var eftirfarandi:
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Verkefnanefndir
(tímabundnar)
31%

Próf- og
nemaleyfisnefndir
6%

Stjórnir stofnana,
skólanefndir, bankaráð
ofl.
21%

Úthlutunarnefndir
5%

Úrskurðar- og
kærunefndir.
6%

Byggingarnefndir
1%
Ráðgjafarnefndir
4%
Verkefnanefndir
(ótímabundnar)
26%

Mynd 3

Flokkun nefnda, ráða og stjórna eftir verkefnum.

Af myndinni hér að ofan má sjá að 57% nefnda voru
tímabundnar og ótímabundnar verkefnanefndir. Hlutfall
stjórna stofnana, skólanefnda og bankaráða er 21% af
heildinni. Samtals eru þessir þrír flokkar 78% af heildinni.
Fjöldi fulltrúa í nefndum og stjórnum á vegum ríkisins
árið 2000 var 4456. Í töflunni hér að neðan má sjá
skiptingu þeirra eftir verkefnum.

Próf- og nemaleyfisnefndir
5%

Stjórnir stofnana, skólanefndir,
bankaráð o.fl.
21%

Verkefnanefndir (tímabundnar)
33%
Úthlutunarnefndir
4%
Úrskurðar- og kærunefndir
4%

Byggingarnefndir
1%

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
27%

Mynd 4

Ráðgjafarnefndir
5%

Skipting nefnda- og stjórnarmanna eftir verkefnum.
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Meðalfjöldi nefndarmanna innan hvers verkefnaflokks var
um 5-6 í stjórnum stofnana, ráðgjafarnefndum og tímabundnum verkefnanefndum. Í byggingarnefndum og
ótímabundnum verkefnanefndum sátu að meðaltali 4-5.
Að meðaltali sátu 3-4 í úthlutunarnefndum, úrskurða- og
kærunefndum og próf- og nemaleyfisnefndum.

3.2 Stjórnir stofnana, skólanefndir,
bankaráð o.fl.
Í þessum flokki eru stjórnir stofnana og lífeyrissjóða,
skólanefndir, bankaráð, o.fl. Það er m.a sameiginlegt
með þessum stjórnum að þær hafa með höndum stjórn á
starfsemi sem krefst starfsmanna. Valdsvið og hlutverk
þeirra geta þó verið mjög mismunandi. Verkefni þeirra
geta m.a verið eftirfarandi:
• að annast yfirstjórn annarra mála en sem varða
daglegan rekstur
• að ákveða laun stjórnenda
• að hafa eftirlit með starfsemi
• að ákveða starfsskipulag
• að móta stefnu um helstu áherslur, verkefni og
starfshætti
• að ákveða rekstrar- og starfsáætlun
• að fjalla um áætlanir sem stofnunin vinnur að, svo og
skýrslur um starfsemi hennar
• að fjalla um og samþykkja ársreikning
Á árinu 2000 voru 187 stjórnir, skólanefndir og bankaráð starfandi á vegum ríkisins. Skipting þeirra eftir
ráðuneytum var eftirfarandi:
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0
Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneyti

Samgönguráðuneyti

Fjármálaráðuneyti

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Dóms- og
kirkjumálaráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti

Landbúnaðarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Menntamálaráðuneyti

Forsætisráðuneyti

0

Mynd 5

9

8

Umhverfisráðuneyti

6

Hagstofa Íslands

10

Fjöldi stjórna stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
skipt eftir ráðuneytum.

Á árinu 2000 heyrðu flestar stjórnir stofnana undir
menntamálaráðuneytið eða 58 sem er 31% af heildarfjölda þeirra. Næst kom heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti með 43 stjórnir eða 23%. Fjöldi stjórna hjá
menntamálaráðuneytinu er ekki síst tilkominn vegna
fjölda skólanefnda sem undir ráðuneytið heyra.
Mjög mismunandi er hver skipar stjórnir stofnana. Alþingi
skipar t.d. bankaráð Seðlabanka Íslands sbr. lög um
Seðlabanka Íslands nr. 36/2001. Iðnaðarráðherra skipar
stjórn Byggðastofnunar á ársfundi sbr. lög nr. 106/1999
um Byggðastofnun. Háskólaráð Háskóla Íslands er
skipað í samræmi við 13. gr. lög nr. 136/1997 um
háskóla. Ráðið er skipað 10 mönnum og þar á meðal er
rektor sem er sjálfkjörinn í ráðið og er forseti þess. Fimm
fulltrúar úr hópi kennara eiga setu í ráðinu, nemendur
skipa 2 og menntamálaráðherra 2.
Eftirlit með að stjórnir sinni hlutverki sínu er fyrst og
fremst í höndum þeirra sem skipa hlutaðeigandi stjórnir
en einnig er eftirlit í höndum stjórnenda. Mönnum sem
ekki sinna sínu hlutverki sem stjórnarmenn er hægt að
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skipta út næst þegar stjórn er skipuð. Spurning er þó
hvort svo sé raunin og má benda á að ýmis atriði geta
haft áhrif á skipun stjórna. T.d. má nefna að þeir sem
skipa stjórnir gera það oft eftir tilnefningu frá öðrum
aðilum en um það getur verið kveðið á í lögum.
Þegar litið er til þess að á árinu 2000 voru starfandi 187
stjórnir, skólanefndir og bankaráð á vegum ríkisins er
nauðsynlegt að skoða hvort raunverulega þörf hafi verið
fyrir þær. Er t.d. í öllum tilvikum nauðsynlegt að skipa
stofnun stjórn? Í 38. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins segir:
“Ráðherra setur sérhverjum forstöðumanni stofnunar
erindisbréf þar sem tilgreind skulu helstu markmið í rekstri
stofnunar og verkefni hennar, bæði til lengri og skemmri
tíma litið.
Forstöðumaður ber ábyrgð á að stofnun, sem hann stýrir,
starfi í samræmi við lög, stjórnvaldsfyrirmæli og erindisbréf skv. 1. mgr. Forstöðumaður ber og ábyrgð á því að
rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunarinnar sé í
samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Ef útgjöld fara fram úr fjárlagaheimildum,
verkefnum stofnunar er ekki sinnt sem skyldi eða þjónusta
hennar telst óviðunandi getur ráðherra veitt forstöðumanni áminningu skv. 21. gr. eða veitt honum lausn frá
embætti skv. VI. kafla ef hann hefur gerst sekur um
ítrekaða eða stórfellda vanrækslu í starfi með þeim hætti
sem að framan er lýst.”
Í ákvæðinu kemur skýrt fram að forstöðumaður ber m.a.
ábyrgð á því að stofnunin sem hann stýrir starfi í
samræmi við lög, að hún sé innan fjárheimilda og að
fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Enn fremur
kemur fram að sinni forstöðumaður ekki hlutverki sínu
geti ráðherra veitt honum áminningu. Af þessu öllu má
ráða að forstöðumaður ber einn ábyrgð á ofangreindum
atriðum. En hvaða ábyrgð ber þá stjórn stofnunarinnar?
Á hún ekki einnig að bera ábyrgð á því að stofnunin fari
ekki fram úr fjárheimildum og á stjórnin ekki að gæta
þess að stofnunin sinni hlutverki sínu. Samkvæmt 38. gr.
laga nr. 70/1996 er það ráðherra sem hefur eftirlit með
forstöðumanni. Starfi sumra stofnana er þannig háttað
að óþarfi hlýtur að teljast að starfrækt sé stjórn heldur
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ætti að nægja að forstöðumaður beri ábyrgð á henni.
Ráðherra hefur það hlutverk samkvæmt lögum að hafa
eftirlit með að forstöðumaður sinni hlutverki sínu og getur
þá ef hann gerir það ekki gripið inn. Forstöðumaður
stendur þá og fellur með verkum sínum.
Ríkisendurskoðun leggur til að kannað verði hvort í öllum
tilvikum sé nauðsynlegt að starfrækja stjórnir hjá
stofnunum.
Í stjórnum, skólanefndum og bankaráðum á vegum
ríkisins sátu 952 stjórnarmenn á árinu 2000 eða að
meðaltali um 5. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var
eftirfarandi:
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Umhverfisráðuneyti

Iðnaðar- og
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Samgönguráðuneyti

Fjármálaráðuneyti

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Dóms- og
kirkjumálaráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti

Landbúnaðarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Menntamálaráðuneyti

Forsætisráðuneyti

Hagstofa Íslands

0

0

Mynd 6

31

16

Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna í stjórnum stofnana,
skólanefndum, bankaráðum o.fl. skipt eftir ráðuneytum.

Í stjórnum sem heyrðu undir menntamálaráðuneyti sátu í
284. Næst flestir sátu í stjórnum á vegum heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneytis eða 216 og 193 sátu í stjórnum
sem heyrðu undir félagsmálaráðuneyti.
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3.3 Úthlutunarnefndir
Í þessum flokki eru nefndir, ráð og stjórnir sem hafa með
höndum úthlutun fjármuna í samræmi við hlutverk þeirra
samkvæmt lögum, skipulagsskrá eða öðru. Dæmi um
stjórn sem hefur með höndum úthlutunarvald er stjórn
sjóðsins Þjóðhátíðargjafar Norðmanna en hann er
styrktarsjóður sem úthlutar af þjóðargjöf Noregs til
íslensku þjóðarinnar í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1974.
Á árinu 2000 voru starfandi 44 nefndir með úthlutunarvald. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:

Menntamálaráðuneyti 26

Landbúnaðarráðuneyti 1

Félagsmálaráðuneyti 1

Forsætisráðuneyti 4

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti 6

Mynd 7

Samgönguráðuneyti 4

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti 2

Fjöldi úthlutunarnefnda skipt eftir ráðuneytum.

Flestar úthlutunarnefndir heyrðu undir menntamálaráðuneyti eða 26 sem er 59% af heildarfjölda þeirra.
Næst kom iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti með 6. Sex
ráðuneyti voru ekki með neinar nefndir með úthlutunarvald að aðalstarfi. Í þessum nefndum sátu 175 nefndarmenn eða að meðaltali 3,9 í hverri nefnd. Á myndinni
hér á eftir má sjá skiptingu þeirra eftir ráðuneytum:
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Menntamálaráðuneyti 103

Landbúnaðarráðuneyti 3
Félagsmálaráðuneyti 5

Forsætisráðuneyti 16

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti
26

Mynd 8

Samgönguráðuneyti 14

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti 8

Fjöldi nefndarmanna í úthlutunarnefndum skipt eftir
ráðuneytum.

3.4 Úrskurðar- og kærunefndir
Verkefni úrskurðar- og kærunefnda eru að kveða upp
úrskurði um álitaefni sem fyrir þær eru lagðar og þeim
ber að úrskurða um lögum samkvæmt. Dæmi um slíka
nefnd er úrskurðarnefnd um upplýsingamál en hún er
starfrækt á grundvelli V. kafla upplýsingalaga nr.
50/1996 til að leysa úr ágreiningsmálum um aðgang
almennings að upplýsingum hjá stjórnvöldum.
Á árinu 2000 voru starfandi 51 úrskurðar- og kærunefnd. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:
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3
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2

2

1

Umhverfisráðuneyti

Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneyti

Samgönguráðuneyti

Fjármálaráðuneyti

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Dóms- og
kirkjumálaráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti

Landbúnaðarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Menntamálaráðuneyti

Forsætisráðuneyti

Mynd 9

Hagstofa Íslands

0

0

Fjöldi úrskurðar- og kærunefnda skipt eftir ráðuneytum.

Flestar úrskurðar- og kærunefndir voru starfandi á vegum
iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins eða samtals 9 sem er
18% af heildarfjölda þeirra. Næst flestar heyrðu undir
félagsmálaráðuneytið eða 8.
Um skipun úrskurðar- og kærunefnda er oftast kveðið á
um í lögum eða í reglugerðum. Hlutaðeigandi ráðherra
skipar oftast úrskurðar- og kærunefndir. Oft er kveðið á
um í lögum að tilteknir aðilar skuli tilnefna nefndarmenn
og að þeir þurfi að uppfylla bæði almenn og sérstök
hæfisskilyrði. Dæmi um þetta er kvartananefnd skv. 5.
mgr. 3. gr. laga nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu,
með síðari breytingu. Þar er kveðið á um að í þeirri
nefnd skuli eiga sæti 3 menn, tilnefndir af Hæstarétti og
ráðherra skipar. Enginn nefndarmanna má vera starfsmaður heilbrigðisþjónustunnar og einn skal vera
embættisgengur lögfræðingur.
Í úrskurðar- og kærunefndum sátu 164 nefndarmenn
eða að meðaltali 3,2. Skipting þeirra eftir ráðuneytum
var eftirfarandi:
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Samgönguráðuneyti

Fjármálaráðuneyti

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Dóms- og
kirkjumálaráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti

Landbúnaðarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Menntamálaráðuneyti

Forsætisráðuneyti

Hagstofa Íslands

0

0

Mynd 10 Fjöldi nefndarmanna í úrskurðar- og kærunefndum
skipt eftir ráðuneytum.

Í lögum eða reglugerðum er kveðið á um hlutverk
úrskurðar- og kærunefnda. Þeim ber að leysa úr tilteknum ágreiningsefnum sem heimilt er að leggja fyrir þær
lögum samkvæmt. Eftirlitshlutverk með slíkum nefndum
hlýtur fyrst og fremst að vera í höndum þeirra sem leita til
nefndarinnar til að fá úrlausn sinna mála. Ef hlutaðeigandi nefnd lætur hjá líða að úrskurða eða fer að mati
aðila ekki að lögum í úrskurðum sínum kallar það á
viðbrögð.

3.5 Byggingarnefndir
Í þennan flokk falla þær nefndir sem hafa það hlutverk
að hafa umsjón með gerð, viðhaldi eða breytingu
mannvirkis sem kostað er af ríkissjóði að nokkru eða öllu
leyti.
Á árinu 2000 voru starfandi 12 byggingarnefndir á
vegum ríkisins. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var
eftirfarandi:
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S am gönguráðuneyti 1

F orsæ tisráðuneyti 1

F járm álaráðuneyti 1

M enntam álaráðuneyti 4

H eilbrigðis- og
tryggingam álaráðuneyti 3

D óm s- og kirkjum álaráðuneyti 1

U tanríkisráðuneyti 1

Mynd 11 Fjöldi byggingarnefnda skipt eftir ráðuneytum.

Hjá menntamálaráðuneytinu voru starfandi 4 byggingarnefndir og 3 sem heyrðu undir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti. Hjá 6 ráðuneytum voru ekki starfandi
neinar byggingarnefndir.
Nokkuð hefur verið um það í íslenskri stjórnsýslu að
byggingarnefndir séu settar á fót. Mikilvægt er að í þær
séu skipaðir einstaklingar sem hafa þekkingu til slíkra
starfa.
Í byggingarnefndum sátu 56 nefndarmenn eða að
meðaltali 4,7. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var
eftirfarandi:
S am gönguráðuneyti 8

Forsæ tisráðuneyti 5

M enntam álaráðuneyti 15
Fjárm álaráðuneyti 4

H eilbrigðis- og
tryggingam álaráðuneyti 12
D óm s- og kirkjum álaráðuneyti 5

U tanríkisráðuneyti 7

Mynd 12 Fjöldi nefndarmanna í byggingarnefndum skipt eftir
ráðuneytum.

Eftirlit með byggingarnefndum er í höndum hlutaðeigandi ráðuneytis, fjármálaráðuneytis og Framkvæmdasýslu ríkisins. Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir
fylgist að öðru leyti með framkvæmd hinnar fjármálalegu
hliðar opinberra framkvæmda.
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3.6 Ráðgjafarnefndir
Ráðgjafarnefndir eru venjulega settar á stofn til að vera
stjórnvaldi til faglegrar ráðgjafar á tilteknu sviði. Þeim er
ætlað að koma með sérfræðiþekkingu á hlutaðeigandi
sviði og veita þeim er þar starfa aðstoð við ákvörðunartöku. Nefna má sem dæmi ráðgjafarnefnd Rannsóknarstofnunar uppeldis- og menntamála en samkvæmt 7. gr.
laga nr. 76/1993 um Rannsóknarstofnun uppeldis- og
menntamála skal menntamálaráðherra skipa ráðgjafarnefnd til fimm ára í senn er vera skal forstöðumanni
stofnunarinnar til faglegrar ráðgjafar.
Á árinu 2000 voru starfandi á vegum ríkisins 35
ráðgjafarnefndir. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var
eftirfarandi:
12

11
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8

6

5

5

4

2

2

2

2
1

1

2
1

1

Umhverfisráðuneyti

Hagstofa Íslands

Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneyti

Samgönguráðuneyti

Fjármálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti

Landbúnaðarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Menntamálaráðuneyti

Forsætisráðuneyti

0

Dóms- og
kirkjumálaráðuneyti

0
Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti

2

Mynd 13 Fjöldi ráðgjafarnefnda skipt eftir ráðuneytum.

Á árinu 2000 voru flestar ráðgjafarnefndir starfandi á
vegum umhverfisráðuneytis eða 11 talsins. Hjá menntamálaráðuneyti og landbúnaðarráðuneyti voru starfandi
5.
Oftast er kveðið á um skipun ráðgjafarnefnda í lögum.
Venjulega er það ráðherra hlutaðeigandi lagabálks sem
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skipar nefnd. Í lögum þar sem kveðið er á um skipun
þeirra er venjulega kveðið á um að tilteknum hagsmunahópum beri að tilnefna aðila. Þetta er ekki aðeins gert til
að gæta hagsmuna þeirra heldur verður að telja að
þannig fáist hæfari einstaklingar til setu í nefndum þar
sem sérfræðingar á hlutaðeigandi sviðum veljist þá frekar
til setu í þeim.
Á árinu 2000 sátu 204 í ráðgjafarnefndum á vegum
ríkisins eða að meðaltali 5,8. Skipting þeirra eftir
ráðuneytum var eftirfarandi:
72
70
60
50
40

29

30
20

18

21

19
11
5

7

7

6

3
Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneyti

Samgönguráðuneyti

Fjármálaráðuneyti

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti

Landbúnaðarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Menntamálaráðuneyti

Forsætisráðuneyti

0

Dóms- og
kirkjumálaráðuneyti

0

Umhverfisráðuneyti

6

Hagstofa Íslands

10

Mynd 14 Fjöldi nefndarmanna í ráðgjafarnefndum skipt eftir
ráðuneytum.

Eftirlit með ráðgjafarnefndum er fyrst og fremst í höndum
skipunaraðila og þeirra sem nefndinni er ætlað að vera
til ráðgjafar.

3.7 Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Í þennan flokk falla nefndir eða ráð sem skipaðar eru til
að sinna tilteknum verkefnum hvort heldur sem kveðið er
á um skipun þeirra í lögum eða um er að ræða
ákvörðun ráðherra. Þessar nefndir eiga það þó
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sameiginlegt að þær hafa á hendi tiltekin verkefni sem
þeim ber að sinna um ókominn tíma, þ.e. þær sinna
verkefni sínu þangað til ákvörðun er tekin um annað.
Sem dæmi um verkefni sem þessum nefndum eru fengin
má nefna eftirfarandi:
• að framkvæma tiltekið verkefni
• að hafa umsjón með tilteknum málaflokki
• samráðsnefndir
• starfsgreinaráð
• veiting leyfa
• veiting undanþága
• forvarnarstarf
Á árinu 2000 voru starfandi 238 verkefnanefndir ( ótímabundnar). Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:
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Mynd 15 Fjöldi verkefnanefnda (ótímabundnar) skipt eftir
ráðuneytum.

Flestar verkefnanefndir á árinu 2000 voru starfandi hjá
menntamálaráðuneytinu eða 60 sem eru 25,2% af
heildarfjölda þeirra. Næst kom landbúnaðarráðuneyti
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með 33 starfandi nefndir og síðan heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti með 26.
Ótímabundnar verkefnanefndir geta verið settar á
laggirnar af ýmsum ástæðum. Um getur verið að ræða
ákvörðun ráðherra, kveðið á um skipun nefndar í lögum
og/eða í reglugerð, kveðið á um slíkt í þingsályktun sem
samþykkt er á Alþingi, í samningi sem ríkið gerir, í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar eða í alþjóðasamningum. Þau
atriði sem hér eru talin upp eru alls ekki tæmandi.
Ráðherra á hlutaðeigandi sviði skipar oftast nefndarmenn
en þó getur verið að kveðið sé á um að Alþingi kjósi þá.
Þó að kveðið sé á um að ráðherra skuli skipa nefnd er
oft kveðið á um í lögum að hann skuli gera það eftir
tilnefningu frá tilteknum aðilum. Yfirleitt er með því verið
að tryggja hagsmunaaðilum sæti í nefndum eða verið að
tryggja tiltekna sérfræðiþekkingu sem nauðsynlegt er að
hafa.
Á árinu 2000 sátu 1187 nefndarmenn í ótímabundnum
verkefnanefndum eða meðaltali 4,9 í hverri nefnd.
Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:
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Mynd 16 Fjöldi nefndarmanna í verkefnanefndum (ótímabundnum) skipt eftir ráðuneytum.
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3.8 Verkefnanefndir (tímabundnar)
Í þennan flokk falla nefndir sem skipaðar eru til að sinna
tilteknu verkefni. Þetta verkefni leysa þær af hendi einu
sinni og starfa aðeins á meðan þær sinna því. Sem dæmi
um verkefni sem þessum nefndum eru fengin má nefna
eftirfarandi:
• forvarnarstarf
• endurskoða eða semja lög
• endurskoða eða semja reglugerðir
• endurskoða eða semja reglur
• kynning á lögum
• móta stefnu
Tímabundnar nefndir afla stjórnvöldum sambanda og
aðgangs að sérfræðiþekkingu og ráðgjöf. Verkefnin
heyra oft beinlínis ekki undir fast starfslið stofnana stjórnsýslunnar.
Fjöldi tímabundinna verkefnanefnda á árinu 2000 var
287. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:
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Mynd 17 Fjöldi verkefnanefnda (tímabundnar) skipt eftir
ráðuneytum.
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Flestar verkefnanefndir (tímabundnar) voru starfandi hjá
landbúnaðarráðuneyti eða 41 sem er 14,3% af heildarfjölda þeirra. Næst kom menntamálaráðuneyti með 37
nefndir og síðan umhverfisráðuneyti með 31.
Tímabundnar verkefnanefndir eru skipaðar af ráðherrum
samkvæmt þeirra ákvörðun eða samkvæmt þingsályktun
Alþingis. Nauðsynlegt er þegar nefnd er skipuð til að
sinna ákveðnu verkefni að hún hafi fullmótaða og skýra
verk- eða markmiðslýsingu til viðmiðunar eða hliðsjónar
vegna þess verkefnis sem henni er ætlað að vinna. Enn
fremur er mikilvægt að nefndinni sé settur ákveðinn
tímarammi. Við skoðun á nokkrum tímabundnum verkefnanefndum kom í ljós að nokkuð vantar upp á að
settur sé ákveðinn tímarammi. Ríkisendurskoðun telur
nauðsynlegt að slíkt sé alltaf gert. Ef eitthvað kemur
síðan upp á sem leiðir til að verkefni nefndarinnar tekur
lengri tíma en ráð var fyrir gert þá skal skipunaraðili
skoða það sérstaklega og taka ákvörðun um ný
tímamörk.
Mikilvægt er að nefndarmenn sem veljast til setu í tímabundnum verkefnanefndum geti innt verkefnið af hendi
þannig að kröfur til þess séu uppfylltar. Samsetning
þeirra getur verið með ýmsum hætti. Oftast er nauðsynlegt að tryggja sérfræðiþekkingu á viðkomandi sviði en
eins getur verið jafnmikilvægt að tryggja hagsmunaaðilum rétt til setu.
Á meðan á vinnu nefndar stendur þarf samstarf hennar
og skipunaraðila að vera sem best. Nauðsynlegt er að
skipunaraðili fylgist með vinnu nefndarinnar og geti ef
hann telur nefndina ekki vera að sinna sínu verkefni
gripið inn í. Eins er virkt eftirlit nauðsynlegt til að
skipunaraðili geti fylgst með hvort tímamörk muni
standast. Ríkisendurskoðun telur að stundum skorti
nokkuð á að fylgst sé með að tímamörk haldist.
Þegar nefnd hefur lokið vinnu sinni þarf á formlegan hátt
að meta hvort nefndin hafi skilað þeirri vinnu sem vænst
var og á hvern hátt sú vinna hefur komið að gagni.
Skipunaraðili skal spyrja sig að því hvort í raun nauðsyn
hafi verið til að skipa nefndina eða hvort sú vinna sem
nefndin innti af hendi hefði allt eins getað verið unnin af
starfsmönnum ráðuneytis eða stofnana á vegum ríkisins.
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Skipun nefndar er að jafnaði kostnaðarsamt úrræði og
því aðeins réttlætanlegt að setja nefnd á fót ef vænta má
viðunandi árangurs af starfi hennar og að betri kostur sé
að nefnd fjalli um verkefnið heldur en starfsmenn.
Á árinu 2000 voru 1502 nefndarmenn í tímabundnum
verkefnanefndum á vegum ríkisins eða að meðaltali 5,2 í
hverri nefnd. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:
193

200

183

181

180

169
155

160

143
140

123
114

120

109

100
80

65

60

47

40

16

20

4

Mynd 18 Fjöldi nefndarmanna í verkefnanefndum (tímabundnum) skipt eftir ráðuneytum.
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Umhverfisráðuneyti

Hagstofa Íslands

Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneyti

Samgönguráðuneyti

Fjármálaráðuneyti

Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti

Félagsmálaráðuneyti

Dóms- og
kirkjumálaráðuneyti

Sjávarútvegsráðuneyti

Landbúnaðarráðuneyti

Utanríkisráðuneyti

Menntamálaráðuneyti

Forsætisráðuneyti

0

SKIPTING EFTIR VERKEFNUM

3.9 Próf- og nemaleyfisnefndir
Á árinu 2000 voru 56 próf- og nemaleyfisnefndir
starfandi. Skipting þeirra eftir ráðuneytum var eftirfarandi:

Menntamálaráðuneyti 44

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 3
Umhverfisráðuneyti 1
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti 3

Félagsmálaráðuneyti 2
Fjármálaráðuneyti 2
Samgönguráðuneyti 1

Mynd 19 Fjöldi próf- og nemaleyfisnefnda skipt eftir ráðuneytum.

Á árinu 2000 voru eðli máls samkvæmt flestar próf- og
nemaleyfisnefndir starfandi á vegum menntamálaráðuneytis eða 44 sem er 81,4% af heildarfjölda þeirra.
Helstu verkefni þeirra eru:
• að skipuleggja námskeið til undirbúnings prófraun
• að ákveða fjölda prófa og hvar og hvenær próf skulu
haldin
• að ákveða námsefni sem prófað er úr
• að gera tillögu til ráðherra að prófgjöldum
• að útbúa kennsluefni
• að samræma próf
Skipun próf- og nemaleyfisnefnda er í höndum hlutaðeigandi ráðherra. Oft er þó kveðið á um rétt annarra til
að tilnefna í þær.
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Á árinu 2000 voru 216 í próf- og nemaleyfisnefndum
eða að meðaltali 3,9 í hverri nefnd. Skipting þeirra eftir
ráðuneytum var eftirfarandi:
Menntamálaráðuneyti 174

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 9
Umhverfisráðuneyti 3
Félagsmálaráðuneyti 6
Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti
12
Samgönguráðuneyti 3

Fjármálaráðuneyti 9

Mynd 20 Fjöldi nefndarmanna í próf- og nemaleyfisnefndum
skipt eftir ráðuneytum.

Eftirlit með próf- og nemaleyfisnefndum er fyrst og fremst
í höndum skipunaraðila en einnig er eftirlitið hjá þeim
sem eiga sitt undir þessum nefndum.
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4 Niðurstöður skoðunar á starfi
nokkurra nefnda
Ákveðið var að leita eftir frekari upplýsingum frá ráðuneytum um starf 51 nefndar sem starfandi voru á árinu
2000. Óskað var m.a. eftir upplýsingum um þau verkefni
sem nefndirnar unnu að á árinu 2000 og hver árangur
af starfi þeirra var.
Niðurstaða þessarar skoðunar var m.a. sú að 18%
þessara nefnda störfuðu ekkert á árinu 2000 og skiluðu
engum árangri. Með árangri er átt við að nefnd skili
skýrslu, haldi reglulega fundi, afgreiði erindi o.s.frv. Með
hliðsjón af þessu beinir Ríkisendurskoðun þeim tilmælum
til ráðuneyta að árlega verði farið yfir starfandi nefndir
og ráð og metið hvort þær eru að skila einhverjum
árangri og hvort í raun sé þörf á þeim.
Enn fremur voru dæmi um að starf nefnda lægi niðri án
þess þó að þær hefðu verið leystar upp eða ákvörðun
hafi verið tekin um framhaldið. Ríkisendurskoðun telur að
ef starf nefnda liggur niðri og ekki er fyrirséð að þær taki
aftur til starfa beri að leggja slíkar nefndir niður. Það að
starf þeirri liggur niðri bendir enn fremur til þess að ekki
sé þörf á þeim.
Einnig var dæmi um að verkefni nefndar hafi verið falið
öðrum án þess þó að búið væri að leggja nefndina
formlega niður.
Að mati Ríkisendurskoðunar hefði líklega mátt leysa
mörg þeirra verkefna sem þessum nefndum voru fengin
innan stjórnsýslunnar án þess að nauðsynlegt hefði verið
að skipa sérstaka nefnd til þess.
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5 Yfirlit yfir nefndir, ráð og
stjórnir árið 2000
Í þessum kafla er yfirlit yfir nefndir, ráð og stjórnir sem
störfuðu á vegum ríkisins á árinu 2000 skipt eftir
ráðuneytum. Fram kemur nafn þeirra og innan sviga
fjöldi nefndar- eða stjórnarmanna.

5.1 Forsætisráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Bankaráð Seðlabanka Íslands (7)
Stjórn Þjóðmenningarhússins (3)

Úthlutunarnefndir
Stjórn Grænlandssjóðs (5)
Stjórn sjóðsins Þjóðhátíðargjafar Norðmanna (3)
Stjórn Þjóðhátíðarsjóðs (5)
Verðlaunanefnd Gjafar Jóns Sigurðssonar (3)

Úrskurðar- og kærunefndir
Óbyggðanefnd (3)
Úrskurðarnefnd um upplýsingamál (3)

Byggingarnefndir
Nefnd um byggingu Stafkirkju (5)

Ráðgjafarnefndir
Hagvarnaráð (13)
Ráðgjafarnefnd um opinberar eftirlitsreglur (5)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Framkvæmdanefnd um einkavæðingu (4)
Hrafnseyrarnefnd (4)
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Málskrárnefnd (5)
Orðunefnd (5)
Samráðsnefnd um málefni aldraðra (6)
Þingvallanefnd (3)
Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal (3)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Auðlindanefnd (9)
Handverk (3)
Konur og lýðræði (6)
Kristnihátíðarnefnd (5)
Landafundanefnd (5)
Nefnd um efnahagsleg völd kvenna og karla (3)
Nefnd um endurskoðun laga um Seðlabanka Íslands (5)
Nefnd um endurskoðun tryggingalaga (5)
Nefnd um opinbera stefnumótun og jafnrétti (7)
Nefnd um rafræna stjórnsýslu (3)
Nefnd um stefnumótun í skjalastjórn stjórnarráðsins (6)
Ritstjórn sögu Stjórnarráðs Íslands (3)
Verkefnisstjórn um upplýsingasamfélagið (5)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

31
150

5.2 Menntamálaráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Háskólaráð Háskóla Íslands (11)
Háskólaráð Kennaraháskóla Íslands (9)
Menntastofnun Íslands og Bandaríkjanna (Fullbright) (5)
Skólanefnd Borgarholtsskóla (5)
Skólanefnd Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra (5)
Skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi (5)
Skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja (5)
Skólanefnd Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi (5)
Skólanefnd Fjölbrautaskólans í Breiðholti (5)
Skólanefnd Fjölbrautaskólans í Garðabæ (5)
Skólanefnd Fjölbrautaskólans við Ármúla (5)
Skólanefnd Flensborgarskóla í Hafnarfirði (5)
Skólanefnd Framhaldsskólans á Húsavík (5)
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Skólanefnd Framhaldsskólans á Laugum (5)
Skólanefnd Framhaldsskólans í Austur-Skaftafellssýslu (5)
Skólanefnd Framhaldsskólans á Skógum (1)
Skólanefnd Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum (5)
Skólanefnd Iðnskólans í Hafnarfirði (5)
Skólanefnd Iðnskólans í Reykjavík (5)
Skólanefnd Kvennaskólans í Reykjavík (5)
Skólanefnd Listdansskóla Íslands (5)
Skólanefnd Menntaskólans á Akureyri (5)
Skólanefnd Menntaskólans á Egilsstöðum (5)
Skólanefnd Menntaskólans á Ísafirði (5)
Skólanefnd Menntaskólans á Laugarvatni (5)
Skólanefnd Menntaskólans í Kópavogi (5)
Skólanefnd Menntaskólans í Reykjavík (5)
Skólanefnd Menntaskólans við Hamrahlíð (5)
Skólanefnd Menntaskólans við Sund (5)
Skólanefnd Stýrimannaskólans í Reykjavík (5)
Skólanefnd Tækniskóla Íslands (5)
Skólanefnd Verkmenntask. Austurlands (5)
Skólanefnd Verkmenntaskólans á Akureyri (5)
Skólanefnd Vélskóla Íslands (5)
Skólastjórn Skákskóla Íslands (3)
Stjórn Blindrabókasafns Íslands (5)
Stjórn Gunnarsstofnunar (5)
Stjórn Íslenska dansflokksins (3)
Stjórn Íslenskra getrauna (5)
Stjórn Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns (5)
Stjórn landsskrifstofu Leonardo da Vinci (1)
Stjórn landsskrifstofu Sókratesar (5)
Stjórn Lánasjóðs íslenskra námsmanna (8)
Stjórn Menningarnets Íslands (5)
Stjórn Námsgagnastofnunar (7)
Stjórn Sinfóníuhljómsveitar Íslands (5)
Stjórn Sinfóníuhljómsveitar æskunnar (2)
Stjórn sjálfseignarstofnunarinnar Media upplýsingaþjónustu á
Íslandi (5)
Stjórn Snorrastofu í Reykholti (6)
Stjórn Stofnunar Árna Magnússonar á Íslandi (3)
Stjórn Stofnunar Sigurðar Nordals (3)
Stjórn Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands, Akureyri (5)
Stjórn Örnefnastofnunar Íslands (3)
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Stjórnarnefnd Kjarvalsstofu, listamannaíbúðar í París (3)
Stjórnarnefnd Þjóðskjalasafns (4)
Útvarpsráð (7)
Þjóðleikhúsráð (5)
Þjóðminjaráð (5)

Úthlutunarnefndir
Menningarsjóðsnefnd (3)
Námsstyrkjanefnd (5)
Nefnd um úthlut. styrkja á vegum ERASMUS-áætlunarinnar (6)
Stjórn Barnamenningarsjóðs (5)
Stjórn Bókasafnssjóðs höfunda (6)
Stjórn Bókmenntakynningarsjóðs (3)
Stjórn Endurbótasjóðs menningarbygginga (6)
Stjórn Endurmenntunarsjóðs grunnskólakennara (3)
Stjórn gjafasjóðs Jóns Þorkelssonar Skálholtsrektors
(Thorkilisjóður) (2)
Stjórn Kvikmyndasjóðs Íslands (6)
Stjórn Launasjóðs fræðiritahöfunda (4)
Stjórn Listamannalauna (3)
Stjórn Listskreytingasjóðs ríkisins (5)
Stjórn Menningarsjóðs (3)
Stjórn Menningarsjóðs Íslands og Finnlands- (fulltrúar Ísl.) (3)
Stjórn Menningarsjóðs útvarpsstöðva (3)
Stjórn Nýsköpunarsjóðs námsmanna (8)
Stjórn Rannsóknarnámssjóðs (3)
Stjórn Styrktarsjóðs Blindrabókasafns Íslands (3)
Stjórn Verðlaunasjóðs dr. Ólafs Daníelssonar og Sigurðar
Guðmundssonar arkitekts (3)
Stjórn Þýðingarsjóðs (5)
Úthlutunarnefnd starfslauna úr Launasjóði myndlistarm. (3)
Úthlutunarnefnd starfslauna úr Launasjóði rithöfunda (3)
Úthlutunarnefnd starfslauna úr Tónskáldasjóði (3)
Úthlutunarnefnd styrkja Snorra Sturlusonar (3)
Úthlutunarnefnd Þróunarsjóðs leikskóla sem starfar samkvæmt
reglum nr. 657/1996 um sjóðinn (3)

Úrskurðar- og kærunefndir
Áfrýjunarnefnd í kærumálum háskólanema (3)
Málskotsnefnd Lánasjóðs íslenskra námsmanna (3)
Útvarpsréttarnefnd (7)
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Byggingarnefndir
Byggingarnefnd Fjölbrautaskólans í Garðabæ (6)
Byggingarnefnd framhaldsskóla í Borgarholti 2, Reykjavík (3)
Byggingarnefnd Háskólans á Akureyri (3)
Byggingarnefnd Þjóðminjasafns (3)

Ráðgjafarnefndir
Ráðgjafarhópur um nám fatlaðra nemenda í framhaldsskólum
(3)
Ráðgjafarnefnd Rannsóknastofnunar uppeldis- og
menntamála (7)
Ráðgjafarnefnd um málefni almenningsbókasafna (3)
Ráðgjafarnefnd um styrkveitingar til þróunarverkefna í
framhaldsskólum og til fullorðinsfræðslu (3)
Ráðgjafarnefnd Þróunarsjóðs grunnskóla (5)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Fornleifanefnd (5)
Framkvæmdanefnd um lesskimun í grunn- og
framhaldsskólum (5)
Húsafriðunarnefnd Ríkisins (5)
Höfundaréttarnefnd (5)
Íslensk málnefnd (15)
Íslenska Unesco-nefndin (6)
Íslenska vatnafræðinefndin (3)
Íþróttanefnd ríkisins (6)
Kvikmyndaskoðun (7)
Leiklistarráð (4)
Matsnefnd framhaldsskóla (3)
Matsnefnd grunnskóla (4)
Myndlistarnefnd menntamálaráðuneytisins (3)
Námsbrautarnefnd meinatæknabrautar í heilbrigðisdeild
Tækniskóla Íslands (3)
Námsbrautarnefnd röntgentæknabrautar í heilbrigðisdeild
Tækniskóla Íslands (3)
Námsefnisnefnd (6)
Nefnd sem fylgist með og sér um samræmingu menntunar
vélstjóra (4)
Nefnd til að hafa umsjón með munum Hússtjórnarskóla
Suðurlands, Laugarvatni (3)
Nefnd um endurmenntun framhaldsskólakennara (6)
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Nefnd um fjarskiptaþjónustu vegna fjarkennslu (6)
Nefnd um framkvæmd Dags íslenskrar tungu, 16. nóv. (3)
Nefnd um lögbundinn rétt heyrnarlausra til túlkaþjónustu (3)
Rannsóknarráð Íslands (11)
Safnráð Listasafns Íslands (5)
Samráðshópur um samning UNESCO frá 1972 um
menningar- og náttúruarfleið heimsins (9)
Samráðsnefnd menntamálaráðuneytisins, Stofnunar Sigurðar
Nordals og heimspekideildar Háskóla Íslands um
íslenskukennslu erlendis (3)
Samráðsnefnd Tónlistar fyrir alla (6)
Samráðsnefnd um leikskóla (4)
Samráðsnefnd vegna samnings menntamálaráðuneytisins og
Háskóla Íslands um Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins (3)
Samstarfsnefnd framhaldsskóla á Austurlandi (4)
Samstarfsnefnd framhaldsskóla á Norðurlandi (5)
Samstarfsnefnd menntamálaráðuneytisins, Sambands
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands (5)
Samstarfsnefnd tónlistarfræðslunnar (5)
Samstarfsnefnd um heimavistir (4)
Samstarfsnefnd um starfsnám á framhaldsskólastigi (18)
Starfsgreinaráð fyrir hönnun, listir og handverk (7)
Starfsgreinaráð fyrir uppeldis- og tómstundagreinar (7)
Starfsgreinaráð fyrir verslunar- og skrifstofustörf (7)
Starfsgreinaráð í bygginga- og mannvirkjagreinum (10)
Starfsgreinaráð í farartækja- og flutningsgreinum (7)
Starfsgreinaráð í matvæla- og veitingagreinum (7)
Starfsgreinaráð í málm-, véltækni og framleiðslugreinum (7)
Starfsgreinaráð í náttúrunýtingu (7)
Starfsgreinaráð í rafiðngreinum (7)
Starfsgreinaráð í upplýsinga- og fjölmiðlagreinum (7)
Starfsgreinaráð í öryggisvörslu, björgun og löggæslu (7)
Starfsgreinaráð sjávarútvegs og siglinga (9)
Starfsgreinaráð um heilbrigðis- og félagslega þjónustu í
samræmi við ákvæði 28. gr. laga nr. 80/1996 um
framhaldsskóla (7)
Starfsgreinaráð um persónulega þjónustu (7)
Tónlistarnefnd menntamálaráðuneytisins (3)
Undanþágunefnd framhaldsskóla (4)
Undanþágunefnd grunnskóla (4)
Verkefnavalsnefnd Sinfóníuhljómsveitar Íslands (7)
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Verkefnisstjórn um aðgang að gagnasöfnum (5)
Verkefnisstjórn um tungutækni (4)
Verkefnisstjórn þróunarskóla í upplýsingatækni (4)
Vinnuhópur um uppbyggingu samræmds lokaprófs í ísl. (4)
Æskulýðsráð ríkisins (6)
Örnefnanefnd (4)
Öryggisnefnd menntamálaráðuneytisins (4)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Dómnefnd vegna umsókna um rannsóknarstyrki
ríkisstjórnarinnar í tilefni fimmtíu ára afmælis NorðurAtlantshafsbandalagsins, NATO (3)
Endurskoðun höfundalaga (6)
Innlend dómnefnd evrópska samstarfsverkefnisins "European
Label" (4)
Landsnefnd um átak Evrópuráðsins um sameiginlega
menningararfleifð Evrópu (Europe, a common heritage) (3)
Landsnefnd ungmennaáætlunar Evrópusambands. (Youth) (5)
Nefnd sem fjalla skal um endurbætur og uppbyggingu
Þjóðleikhússins (3)
Nefnd sem fjalla skal um endurbætur og uppbyggingu
Þjóðskjalasafns Íslands (3)
Nefnd sem fjalla skal um húsnæðismál og uppbyggingu
Menntaskólans í Reykjavík (3)
Nefnd sem fjalla skal um setningu rammalöggjafar um
byggingarfélög námsmanna (5)
Nefnd sem ætlað er að gera tillögur um val á bókasafnskerfi
sem hentað geti fyrir öll bókasöfn í landinu, þ.m.t.
Landsbókasafn Íslands-Háskólabókasafn, almenningabókasöfn, skólabókasöfn og rannsóknarbókasöfn (5)
Nefnd til að gera tillögur til ráðuneytisins um úthlutun orlofs
og styrkja til kennara og skólastjórnenda í framhaldsskólum
sbr. reglugerð um námsorlof framhaldsskólakennara nr.
331/1997 (3)
Nefnd til að móta reglur um úthlutanir styrkja vegna
Comeníusar-hluta Sókrates-áætlunar ESB og vera
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins til stuðnings við úthlutun
þeirra (6)
Nefnd til að móta tillögur um viðbyggingu við
Þjóðarbókhlöðu (4)
Nefnd til að ræða við fulltrúa Þyrpingar hf. og gera samning
til langs tíma um afnot af rými í nýju rannsóknahúsi við
Háskólann á Akureyri (6)
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Nefnd til að taka saman skrá yfir lausafjármuni og annan
búnað í eigu fyrrverandi Alþýðuskólans á Eiðum (3)
Nefnd til að undirbúa rammalöggjöf um safnamál (5)
Nefnd um konur og fjölmiðla (5)
Nefnd um tónlistarhús og ráðstefnumiðstöð (6)
Samráðshópur til undirbúnings sýningunni “Vikings: The North
Atlantic Saga” (6)
Samstarfshópur ráðuneyta til að undirbúa umfjöllun
ríkisstjórnar um rannsóknar- og þróunarstarf (9)
Samstarfshópur um menningarmál á landsbyggðinni (3)
Samstarfshópur um reiknilíkan fyrir skiptingu fjárframlaga til
framhaldsskóla (5)
Starfshópur er athugi möguleika á að koma á fót námsbraut í
fótaaðgerðafræðum hér á landi (4)
Starfshópur sem fjallar um starfsþjálfunarstöður fyrir
skipstjórnar- og vélstjórnarnema um borð í kaupskipum (8)
Starfshópur til að fjalla um fámenna framhaldsskóla á
landsbyggðinni og meta fjárhagsstöðu þeirra í ljósi reynslu af
reiknilíkani fyrir fjárveitingar til framhaldsskóla sem tók fyrst
gildi í fjárlagagerðinni fyrir 1998 (5)
Starfshópur til að fylgja eftir niðurstöðu nefndar um varðveislu
arfs hússtjórnarskólanna (3)
Starfshópur til að gera tillögur til menntamálaráðherra um
skipulag fjarkennslu á háskólastigi (6)
Starfshópur til að hafa umsjón með þróun tölvukerfis sem
skrifað hefur verið fyrir ráðuneytið og sett upp í flestum
framhaldsskólum. Axel (4)
Starfshópur til að kanna hvaða leiðir eru skynsamlegastar til
að efla enn frekar afreksstefnu sérsambanda ÍSÍ og
íþróttahreyfingarinnar almennt (5)
Starfshópur til þess að fjalla um nýtingarmöguleika húsa
Hérðasskólans á Núpi í Dýrafirði og gera tillögur um
ráðstöfun þeirra og framtíðarhlutverk (4)
Starfshópur til að undirbúa ráðstefnu vorið 2001 um
stefnumörkun í menningarmálum á landsbyggðinni (3)
Starfshópur um málefni Íþróttamiðstöðvar Íslands og
héraðsskólahússins á Laugarvatni (5)
Starfshópur um öryggisatriði í íþróttamannvirkjum (5)
Stýrihópur til að vinna að sérstökum tímabundnum aðgerðum
í Iðnskólanum í Reykjavík (10)
Verkefnisstjórn fyrir Evrópskt tungumálaár 2001 (6)
Verkefnisstjórn um sérstakt fimm ára átak í þágu símenntunar (8)
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Vinnuhópur um breytingar á skipulagi og starfsháttum við
útgáfu námsgagna (6)

Próf- og nemaleyfisnefndir
Nemaleyfisnefnd í bakaraiðn (3)
Nemaleyfisnefnd í framreiðslu (3)
Nemaleyfisnefnd í hársnyrtiiðn (5)
Nemaleyfisnefnd í kjötiðn (3)
Nemaleyfisnefnd í matreiðslu (3)
Nemaleyfisnefnd í stálsmíði (3)
Sveinsprófsnefnd í bakaraiðn (5)
Sveinsprófsnefnd í bifreiðasmíði (4)
Sveinsprófsnefnd í bílamálun (4)
Sveinsprófsnefnd í blikksmíði (5)
Sveinsprófsnefnd í bókbandi (4)
Sveinsprófsnefnd í flugvélavirkjun (4)
Sveinsprófsnefnd í framreiðslu (4)
Sveinsprófsnefnd í gull- og silfursmíði (4)
Sveinsprófsnefnd í hársnyrtiiðn (4)
Sveinsprófsnefnd í húsasmíði (5)
Sveinsprófsnefnd í húsgagnabólstrun (4)
Sveinsprófsnefnd í húsgagnasmíði (4)
Sveinsprófsnefnd í kjólasaumi (4)
Sveinsprófsnefnd í kjötiðn (4)
Sveinsprófsnefnd í klæðskurði karla (4)
Sveinsprófsnefnd í ljósmyndun (4)
Sveinsprófsnefnd í matreiðslu (5)
Sveinsprófsnefnd í málaraiðn (4)
Sveinsprófsnefnd í málmsteypu (4)
Sveinsprófsnefnd í mótasmíði (5)
Sveinsprófsnefnd í múraraiðn (4)
Sveinsprófsnefnd í myndskurði (2)
Sveinsprófsnefnd í netagerð (4)
Sveinsprófsnefnd í pípulögnum (4)
Sveinsprófsnefnd í prentsmíð (4)
Sveinsprófsnefnd í prentun (4)
Sveinsprófsnefnd í Rafiðngreinum – Sterkstraumi (4)
Sveinsprófsnefnd í Rafiðngreinum – Veikstraumi (4)
Sveinsprófsnefnd í rennismíði (4)
Sveinsprófsnefnd í skósmíðaiðn (4)
Sveinsprófsnefnd í skrúðgarðyrkju (4)
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Sveinsprófsnefnd í snyrtifræði (4)
Sveinsprófsnefnd í stálsmíði og málmsuðu (4)
Sveinsprófsnefnd í söðlasmíði (4)
Sveinsprófsnefnd í tannsmíði (4)
Sveinsprófsnefnd í úrsmíði (3)
Sveinsprófsnefnd í veggfóðrun (4)
Sveinsprófsnefnd í vélsmíði (4)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

237
1135

5.3 Utanríkisráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Stjórn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (7)
Stjórn Útflutningsráðs Íslands (7)
Stjórn Sjávarútvegsskóla háskóla Sameinuðu þjóðanna (6)

Úrskurðar- og kærunefndir
Kærunefnd kaupskrárnefndar (3)
Skaðabótanefnd (3)

Byggingarnefndir
Bygginganefnd Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar (7)

Ráðgjafarnefndir
Ráðgefandi stjórn Fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli (3)
Ráðgefandi stjórn Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar (3)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Forvalsnefnd (3)
Íslandsnefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna (6)
Kaupskrárnefnd (3)
Kostnaðarlækkunarnefnd (3)
Skipulags-, byggingar- og umhverfisnefnd varnarsvæða (5)
Tengslanefnd (3)
Varnarmálanefnd (7)
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Verkefnanefndir (tímabundnar)
Nefnd um aðstoð við enduruppbyggingu í BosníuHersegóvínu (4)
Starfshópur um þátttöku Íslands í alþjóðlegri friðargæslu (4)
Verkefnisstjórn EXPO2000 (8)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

18
85

5.4 Landbúnaðarráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Skólanefnd Garðyrkjuskólans á Reykjum (5)
Skólanefnd Hólaskóla (5)
Stjórn Framleiðnisjóðs landbúnaðarins (5)
Stjórn Hagþjónustu landbúnaðarins (4)
Stjórn Hérðasskóga (3)
Stjórn Lánsjóðs Landbúnaðarins (5)
Stjórn Norðurlandsskóga (4)
Stjórn Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins (3)
Stjórn Skjólskóga (4)
Stjórn Suðurlandsskóga (3)
Stjórn Tilraunastöðvarinnar að Stóra-Ármóti (3)
Stjórn Veiðimálastofnunar (5)
Stjórn Vesturlandsskóga (4)

Úthlutunarnefndir
Stjórn Smáverkefnasjóðs (3)

Úrskurðar- og kærunefndir
Úrskurðarnefnd um framleiðslu, verðlagningu og sölu á
búvörum (3)
Yfirmatsnefnd (lax- og silungsveiði) (3)

Ráðgjafarnefndir
Búfræðsluráð (10)
Dýralæknisráð (4)
Ráðgjafarnefnd um inn- og útflutning landbúnaðarafurða (3)
Ráðgjafarnefnd um lífræna landbúnaðarframleiðslu (7)
Útflutnings- og markaðsnefnd (5)
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Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Erfðanefnd búfjár (9)
Fisksjúkdómanefnd (3)
Fóðurnefnd (3)
Framkvæmdanefnd búvörusamninga (7)
Jarðanefnd Austur-Barðastrandarsýslu (3)
Jarðanefnd Austur-Húnavatnssýslu (3)
Jarðanefnd Austur-Skaftafellssýslu (3)
Jarðanefnd Árnessýslu (3)
Jarðanefnd Borgarfjarðarsýslu (3)
Jarðanefnd Dalasýslu (3)
Jarðanefnd Eyjafjarðarsýslu (3)
Jarðanefnd Gullbringusýslu (3)
Jarðanefnd Kjósasýslu (3)
Jarðanefnd Mýrasýslu (3)
Jarðanefnd Norður-Ísafjarðarsýslu (3)
Jarðanefnd Norður-Múlasýslu (3)
Jarðanefnd Norður-Þingeyjarsýslu (3)
Jarðanefnd Rangárvallasýslu (3)
Jarðanefnd Skagafjarðarsýslu (3)
Jarðanefnd Snæfells- og Hnappadalssýslu (3)
Jarðanefnd Strandasýslu (3)
Jarðanefnd Suður-Múlasýslu (3)
Jarðanefnd Suður-Þingeyjarsýslu (3)
Jarðanefnd Vestur-Barðastrandarsýslu (3)
Jarðanefnd Vestur-Húnavatnssýslu (3)
Jarðanefnd Vestur-Ísafjarðarsýslu (3)
Jarðanefnd Vestur-Skaftafellssýslu (3)
Kartöfluútsæðisnefnd (3)
Markanefnd um afréttamál, fjallskil o.fl. (3)
Sáðvöru- og áburðarnefnd (3)
Tilraunaráð Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins (15)
Veiðimálanefnd (5)
Verðlagsnefnd búvara – Sexmannanefnd (6)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
ÁFORM-Átaksverkefni (4)
Átak í landgræðslu og skógrækt til ársins 2000 (3)
Endurskoðun laga um búfjárhald, forðagæslu o.fl. (4)
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Faghópur vegna samanburðarrannsóknar á norskum og
íslenskum kúm og kynblendingum (13)
Fegurri sveitir (5)
Jarðalaganefnd (Nefnd til að endurskoða lagaákvæði sem
snerta jarðir) (6)
Kjötmjölsnefnd (5)
Kvótanefnd vegna mjólkurframleiðslu (9)
Kynbætur fyrir bleikjueldi (4)
Nefnd er geri úttekt á vörnum gegn sjúkdómum og
meindýrum á plöntum (5)
Nefnd til að endurskoða reglugerð nr. 583/1996 um varnir
gegn útbreiðslu riðuveiki og bætur vegna niðurskurðar (4)
Nefnd til að gera tillögu að viðauka um vistvæna
mjólkurframleiðslu við reglugerð um vistvæna
landbúnaðarframleiðslu nr. 504/1998 (4)
Nefnd til að gera tillögur að reglugerð um skyldumerkingar
búfjár (3)
Nefnd til að gera tillögur að reglugerðum um atriði á
grundvelli laga nr. 96/1997 um heilbrigði sláturdýra, slátrun,
vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum (4)
Nefnd til að gera úttekt á framtíðarmöguleikum loðdýraræktar
á Íslandi (3)
Nefnd til að meta áhrif eldis á norskættuðum laxastofni í
Stakksfirði v/Vogastapa (3)
Nefnd til að vinna að framgangi ályktunar Alþingis um
íslenska hestinn við opinberar móttökur (6)
Nefnd til að yfirfara rekstur Skógræktar ríkisins (2)
Nefnd um endurheimt votlendis. Votlendisnefnd (6)
Nefnd um endurskoðun girðingalaga (5)
Nefnd um endurskoðun reglugerðar nr. 671/1997 um
aðbúnað nautgripa og eftirlit með framleiðslu mjólkur og
annarra afurða þeirra (4)
Nefnd um framtíð Tumastaða (3)
Nefnd um lausaskuldir bænda (3)
Nefnd um mat á æðardún (3)
Nefnd um sýningarstjórn íslenska hestsins (3)
Nefnd um tölvuvæðingu sveita (4)
Nefnd v/lausagöngu búfjár við þjóðvegina. Vegsvæðanefnd (6)
Nefnd vegna Camphylobacter sýkinga (5)
Plöntusjúkdómaráð (3)
Samninganefnd um nýjan sauðfjársamning (6)
Samráðs og stefnumótunarnefnd v/NASCO (6)
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Starfshópur sem fjalla á um stuðning við lífræna
landbúnaðarframleiðslu (6)
Starfshópur sem meta á sambýli kvíaeldis og villtrar náttúru er
varðar regnbogasilungs (8)
Starfshópur til að fylgja eftir og koma í framkvæmd á næstu 5
árum tillögum um “Vistrænt Ísland” (5)
Starfshópur til að meta hollustu og sérstöðu íslenskrar mjólkur
(3)
Starfshópur um endurskoðun þriggja reglugerða um meðferð,
skoðun og mat á sláturafurðum (3)
Starfshópur um mengun af völdum Salmonellu og
Campylobacter í skepnum og búvörum framleiddum á
Suðurlandi (3)
Starfshópur um stefnu í skógrækt og samningu nýrra
skógræktarlaga (5)
Starfshópur um sumarexem í hrossum (7)
Verkefnisráð um þróunarvinnu í fiskeldi (4)
Verkefnisstjórn átaks um sumarexem í hrossum (5)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

95
410

5.5 Sjávarútvegsráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Stjórn Hafrannsóknarstofnunar (5)
Stjórn Kvótaþings (3)
Stjórn Rannsóknarstofnunar fiskiðnaðarins (3)
Stjórn Rekstrarfélags Matvælaseturs Háskólans á Akureyri (3)
Stjórn Sjávarútvegshúss (4)
Stjórn þróunarsjóðs sjávarútvegsins (3)

Úrskurðar- og kærunefndir
Málskotsnefnd (3)
Úrskurðarnefnd sjómanna og útgerðarmanna (7)
Úrskurðarnefnd vegna álagningar gjalds af ólöglegum
sjávarafla (3)

Ráðgjafarnefndir
Ráðgjafarnefnd Hafrannsóknastofnunar (nefndin hefur ekki
verið skipuð frá 1996)
Ráðgjafarnefnd Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins (11)
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Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Samráðshópur um samstarf ráðun. varðandi fiskveiðieftirlit (4)
Samráðsnefnd um fiskveiðistjórn og eftirlit (5)
Starfsfræðslunefnd (4)
Umgengisnefnd um auðlindir sjávar (7)
Verkefnastjórn sem skipuleggi og samræmi aðgerðir þeirra
aðila sem koma að eftirliti á sjó (5)
Verkefnastjórn til að fylgja eftir áætlun um rannsóknir fyrir
sjávarútveginn á mengandi eða varasömum efnum í
sjávarafurðum og vistkerfi sjávar (5)
Verkefnastjórn um rekstur skólaskips (5)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Fjareftirlitsnefndin (7)
Nefnd er endurskoði lög um stjórn fiskveiða (7)
Nefnd er safni upplýsingum um stöðu fiskvinnslunnar að því er
varðar atvinnumöguleika kvenna og áhrif nýrrar tækni á
atvinnugreinina og á atvinnumöguleika (3)
Nefnd er skal gera samanburð á starfsumhverfi sjóvinnslu og
landvinnslu (3)
Nefnd sem falið var að athuga meðferð sjávarafla (10)
Nefnd til að endurskoða fyrirkomulag eftirlits með framleiðslu
og meðferð sjávarafurða (6)
Nefnd til að skoða framtíðarmöguleika fiskvinnslunnar (8)
Starfshópur sem gera skal tillögu um framkvæmd reglna á
samningssvæðum NEAFC og NAFO (3)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

26
127

5.6 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Skólanefnd Lögregluskóla ríkisins (6)
Tölvunefnd (Stjórn Persónuverndar – tók við 1.1.2001.) (5)
Stjórn Umferðarráðs (5)

Úrskurðar- og kærunefndir
Bótanefnd (3)
Úrskurðarnefnd áfengismála (3)
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Gjafsóknarnefnd (3)
Náðunarnefnd (3)
Matsnefnd eignarnámsbóta (3)
Mannanafnanefnd (3)

Byggingarnefndir
Nefnd um smíði nýs varðskips (5)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Almannavarnaráð (8)
Dómstólaráð (5)
Eftirlitsnefnd um töku öndunarsýna (3)
Endurkröfunefnd (3)
Happdrættisráð Happdrættis Dvalarheimilis aldraðra
sjómanna (3)
Happdrættisráð Háskóla Íslands (3)
Happdrættisráð Vöruhappdrættis Sambands íslenskra
berklasjúklinga (3)
Nauðasamninganefnd (3)
Nefnd til að fjalla um hæfi umsækjenda um embætti
héraðsdómara (3)
Nefnd um dómarastörf (3)
Nefnd um eftirlit með málskostnaði í opinberum málum (3)
Nefnd um miðlun lagagagna á netinu (5)
Nefnd um skráningu trúfélaga (3)
Rannsóknarnefnd umferðarslysa (3)
Refsiréttarnefnd (5)
Réttarfarsnefnd (6)
Samstarfsnefnd til eftirlits og ráðuneytis um framkvæmd laga
um samræmda neyðarsímsvörun nr. 25/1998 (7)
Sifjalaganefnd (3)
Umferðarráð (19)
Umferðaröryggisáætlunarnefnd (3)
Valnefnd Lögregluskóla ríkisins (5)
Ættleiðingarnefnd (3)
Örorkunefnd (3)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Eftirlits- og ráðgjafarnefnd um fjarskiptamiðstöð lögreglunnar
(6)
Nefnd til að endurskoða lög um skipströnd og vogrek nr.
42/1926 (5)
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Nefnd til að fylgjast með framkvæmd laga um mannanöfn (3)
Nefnd til að fylgjast með framkvæmd tæknifrjóvgunarlaga og
vinna að endurskoðun þeirra (3)
Nefnd til að móta og samræma verklagsreglur fyrir starfsmenn
Landhelgisgæslu, lögreglu og Neyðarlínunnar (4)
Nefnd til að semja frumvarp um hlutverk björgunarsveita,
samstarf þeirra við lögreglu, almannavarnir og önnur
stjórnvöld (5)
Nefnd til að vinna að undirbúningi reglna um DNA
rannsóknir, töku blóðsýna, skrásetningu og vörslu þeirra, allt í
þágu rannsókna sakamála (5)
Nefnd til rannsóknar á refsingum við afbrotum (Brotanefnd)
(5)
Nefnd til þess að endurskoða tiltekin ákvæði laga nr.
36/1993 um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu (4)
Nefnd um aðgengi að lagagögnum á veraldarvefnum (5)
Nefnd um áfengiskaupaaldur (6)
Nefnd um framtíðarskipulag birtingar laga og
stjórnvaldsfyrirmæla (5)
Nefnd um gerð reiknilíkans fyrir rekstur sýslumannsembætta
(7)
Nefnd um rafrænar kosningar (6)
Nefnd um samræmda neyðarsímsvörun (7)
Nefnd um uppsetningu reglugerðarsafns á netinu (3)
Nefnd vegna könnunar á forsjár- og umgengismálum (3)
Samráðshópur til þess að liðka fyrir allri framkvæmd
skoðunar- og skráningarmála (5)
Samstarfshópur um upplýsingakerfi sýslumannsembætta (3)
Starfshópur sem fjallar um reglur um flutning á hættulegum
farmi með hliðsjón af ADR reglum (7)
Starfshópur til að fara yfir löggjöf og reglur varðandi vörslu
og meðferð ávana- og fíkniefna (8)
Starfshópur til að fara yfir núgildandi umferðarlöggjöf,
umferðarlögin og reglugerðir skv. þeim (5)
Starfshópur til að semja leiðbeiningar fyrir brotaþola og aðra
sem leita til lögreglu til þess að kæra afbrot (3)
Starfshópur til að undirbúa og skipuleggja fræðslu og þjálfun
vegna þátttöku Íslands í Schengen samstarfinu (4)
Vinnuhópur til að gera tillögur um almennar leiðbeiningar
skv. reglug. 257/2000 um aksturíþróttir (3)
Vinnuhópur um stefnumörkun vegna víðnets
dómsmálaráðuneytisins (3)
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Próf- og nemaleyfisnefndir
Nefnd vegna prófraunar fyrir hæstarétti (3)
Prófnefnd fasteigna-, fyrirtækja og skipasala (3)
Prófnefnd vegna héraðsdómslögmannsréttinda (3)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

62
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5.7 Félagsmálaráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Framkvæmdastjórn Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna (5)
Skólanefnd Félagsmálaskóla alþýðu (3)
Stjórn atvinnuleysistryggingasjóðs (9)
Stjórn ábyrgðarsjóðs launa (3)
Stjórn Bjargráðasjóðs (5)
Stjórn Greiningarstöðvar (5)
Stjórn Íbúðalánasjóðs (5)
Stjórn Lánatryggingasjóðs kvenna (3)
Stjórn Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi einstaklinga (5)
Stjórn vegna vinnueftirlits í landbúnaði (5)
Stjórn Vinnueftirlits ríkisins (9)
Stjórn Vinnumálastofnunar (8)
Svæðisráð mál. fatl. á Austurlandi (7)
Svæðisráð mál. fatl. á Norðurlandi eystra (7)
Svæðisráð mál. fatl. á Norðurlandi vestra (7)
Svæðisráð mál. fatl. á Reykjanesi (7)
Svæðisráð mál. fatl. á Suðurlandi (7)
Svæðisráð mál. fatl. á Vestfjörðum (7)
Svæðisráð mál. fatl. á Vesturlandi (7)
Svæðisráð mál. fatl. í Reykjavík (7)
Vinnumálastofnun svæðisráð Austurland (9)
Vinnumálastofnun svæðisráð Höfuðborgarsvæðið (9)
Vinnumálastofnun svæðisráð Norðurland eystra (9)
Vinnumálastofnun svæðisráð Norðurland vestra (9)
Vinnumálastofnun svæðisráð Suðurlandi (9)
Vinnumálastofnun svæðisráð Suðurnes (9)
Vinnumálastofnun svæðisráð Vestfjörðum (9)
Vinnumálastofnun svæðisráð Vesturlandi (9)
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Úthlutunarnefndir
Úthlutunarnefnd vegna Tryggingasjóðs sjálfstætt starfandi
einstaklinga (5)

Úrskurðar- og kærunefndir
Félagsdómur (5)
Kærunefnd fjöleignarhúsamála (3)
Kærunefnd húsaleigumála (3)
Kærunefnd húsnæðismála (3)
Kærunefnd jafnréttismála (3)
Úrskurðarnefnd atvinnuleysisbóta (3)
Úrskurðarnefnd félagsþjónustu (3)
Úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála (3)

Ráðgjafarnefndir
Ráðgjafarnefnd Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga (5)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Barnaverndarráð (3)
Eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga (3)
Eftirlitsnefnd með framkvæmd laga um frjálsan atvinnu- og
búseturétt launafólks innan EES (3)
Fjölskylduráð (5)
Flóttamannaráð Íslands (5)
Jafnréttisráð (9)
Nefnd um aukinn hlut kvenna í stjórnmálum (7)
Samráðsnefnd félagsmálaráðuneytisins og helstu samtaka á
vinnumarkaði vegna EES samningsins (9)
Samráðsnefnd sem fjallar um framkvæmd reglna á sviði
félagsmála sem gilda á Evrópska efnahagssvæðinu (8)
Samráðsnefnd um húsaleigubætur (5)
Samráðsnefnd um stórslysavarnir í iðnaði (4)
Samstarfsnefnd um starfsemi Alþjóðavinnumálastofnunarinnar
(3)
Starfsmenntaráð (7)
Stjórnarnefnd málefna fatlaðra (5)
Verkefnisstjórn reynslusveitarfélaga (4)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Nefnd er kanni aðstæður erlends vinnuafls og útlendinga með
dvalarleyfi hér á landi (8)
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Nefnd sem fjalla á um eðli og umfang gerviverktöku á
íslenskum vinnumarkaði (4)
Nefnd til að endurskoða fyrirkomulag húsnæðismála
námsmanna í framhaldsskólum (5)
Nefnd til að endurskoða í heild sinni lög um vernd barna og
ungmenna, nr. 58/1993, með síðari breytingum (8)
Nefnd til að endurskoða tekjustofna sveitarfélaga (8)
Nefnd til að fjalla um stöðu starfsmanna, sem vinna að
málefnum fatlaðra, við yfirtöku sveitarfélaga á þjónustunni (4)
Nefnd til að kanna launamun verkakvenna og verkakarla (3)
Nefnd til að meta fjárhagsleg áhrif yfirtöku sveitarfélaga á
þjónustu við fatlaða og gera tillögu um hvernig
sveitarfélögum verði bætt þau útgjöld (3)
Nefnd til að samþætta foreldraorlof og fæðingarorlof (7)
Nefnd til þess að undirbúa tillögur um viðbótarlán og
setningu reglna um varasjóð viðbótarlána (5)
Nefnd um hönnun bygginga með tilliti til aðgengis fatlaðra (6)
Nefnd vegna Hringsjár, starfsþjálfun fatlaðra (5)
Samráðsnefnd um framkvæmd laga nr. 44/1998 um
húsnæðismál (4)
Samstarfsráð um meðferð barna og unglinga vegna
vímuefnavanda, hegðunar- og geðraskana (6)
Starfshópur sem fjalla á um húsnæðismál á Vestfjörðum (5)
Starfshópur sem ætlað var að endurskoða lög um
atvinnuréttindi útlendinga (5)
Starfshópur til að fjalla um húsaleigu ofl. sem fatlaðir greiða
vegna búsetu á sambýlum (5)
Starfshópur til að fylgja eftir tillögum í skýrslu nefndar um
biðlista eftir þjónustu svæðisskrifstofa málefna fatlaðra (5)
Starfshópur til að safna upplýsingum um starfsemi ýmiss konar
hjálparmiðstöðva, athvarfa og áfangaheimila (4)
Starfshópur til samráðs, sbr. 21. gr. reglugerðar nr. 72/1999
um varasjóð viðbótarlána (4)
Stýrihópur til að fylgja eftir framkvæmd þingsályktunar um
framkvæmdaáætlun til fjögurra ára um aðgerðir til að ná
fram jafnrétti kynjanna (3)
Verkefnisstjórn til að hafa yfirumsjón með yfirfærslu málefna
fatlaðra til sveitarfélaga (3)
Vinnuhópur er kanni þörf á því að setja á stofn framleiðsluog verkþjálfunarskóla að fyrirmynd svokallaðra “produktionskóla” (4)
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Próf- og nemaleyfisnefndir
Prófnefnd eignaskiptayfirlýsinga (3)
Prófnefnd leigumiðlunar (3)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:
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5.8 Heilbrigðis- og
tryggingamálaráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Áfengis- og vímuvarnaráð skv. 2. gr. laga nr. 76/1998 (8)
Geislavarnir ríkisins, skv. 4. gr. laga 117/1985 um
geislavarnir (3)
Lyfjanefnd ríkisins, skv. 4. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 (7)
Manneldisráð, skv. 3. gr. l. nr. 45/1978 um manneldisráð (5)
Stjórn FSA (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Akraness (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Austurlands (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Blönduósi (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Bolungarvíkur (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Hólmavíkur (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Hvammstanga (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Ísafjarðarbæjar (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Patreksfjarðar (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Sauðárkróks (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Selfoss (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Siglufjarðar (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Vestmannaeyjum (5)
Stjórn Heilbrigðisstofnunar Þingeyinga (5)
Stjórn Heilsugæslunnar í Reykjavík (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Borgarness (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Búðardals (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Garðabæjar (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Grundarfjarðar (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Hveragerðis (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar í Vík í Mýrdal (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Kirkjubæjarklausturs (5)
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Stjórn Heilsugæslustöðvar Kópavogs (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Laugaráss (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Mosfellsbæjar (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Ólafsvíkur (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Rangárþings (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Seltjarnarness (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Sólvangs (5)
Stjórn Heilsugæslustöðvar Þorlákshafnar (5)
Stjórn Heilsustofnunar Náttúrulækningafélags Íslands (3)
Stjórn Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, skv. lögum nr.
35/1980 (5)
Stjórn Hornbrekku á Ólafsfirði (5)
Stjórn Sólvangs (5)
Stjórn St. Jósefsspítala (5)
Stjórn Þjónustu- og endurhæfingarstöðvar sjónskertra skv. 3.
gr. laga nr. 18/1984 (3)
Stjórnarnefnd ríkisspítala (7)
Tryggingaráð (5)

Úthlutunarnefndir
Afgreiðslunefnd, skv. 3. gr. reglugerðar nr. 170/1987, um
þátttöku almannatrygginga í bifreiðakaupum fatlaðra, með
síðari breytingum (3)
Nefnd um greiðsluþátttöku skv. 41. gr lyfjal. nr. 93/1994 (5)

Úrskurðar- og kærunefndir
Kvartananefnd skv. 5. mgr. 3. gr. laga nr. 97/1990, um
heilbrigðisþjónustu, með síðari breytingu. Nefnd um
ágreiningsmál (3)
Lyfjaverðsnefnd skv. 40. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 (3)
Úrskurðarnefnd almannatrygginga (3)
Úrskurðarnefnd samkvæmt 28. grein laga nr. 25/1975 um
ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um
fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir (3)
Úrskurðarnefnd skv. 3. mgr. 3. gr. laga nr. 55/1996 um
tæknifrjóvgun (3)

Byggingarnefndir
Bygginganefnd v/byggingar legudeildarálmu við
Fjórðungssjúkrahúsið á Akureyri (4)
Bygginganefnd vegna byggingar barnaspítala á
Landspítalalóð (5)
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Bygginganefnd vegna framkvæmda við D-álmu Sjúkrahúss og
heilsugæslust. Suðurnesja (3)

Ráðgjafarnefndir
Nefnd sem vaktar ónæmi fyrir sýklalyfjum meðal sýkla í
mönnum, dýrum og umhverfi og er til ráðgjafar um aðgerðir
til að hindra myndun ónæmis (7)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Gigtarráð (8)
Hjúkrunarráð skv. 2. gr. hjúkrunarlaga 8/1974 (3)
Ljósmæðraráð, skv. 2. gr. ljósmæðralaga nr. 67/1984 (3)
Lýtalækninganefnd (3)
Nefnd sem fylgist með vistunarmati aldraðra á landsvísu (5)
Nefnd um gerð og starfrækslu gagnagrunns á heilbrigðissviði
(3)
Nefnd um undanþágur frá lyfjahugtakinu og hver vítamín og
steinefni teljist ekki lyf (náttúruvörur og fæðubótarefni). Skipuð
samkvæmt reglugerð nr. 735/2000 (4)
Nefnd vegna líffæraflutninga, bæði vegna líffæragjafar og
ígræðslu. Líffæraígræðslunefnd (5)
Nefnd vegna samninga Íslands við erlend ríki á sviði
heilbrigðis- og tryggingamála (6)
Nefnd, skv. 3. gr. reglugerðar nr. 311/1986 um veitingu
lækningaleyfis og sérfræðileyfa (3)
NOMESCO. Norræna heilbrigðistölfræðinefndin (3)
NOSOSKO. Norræna hagsýslunefndin (3)
Samstarfsnefnd sem hefur yfirumsjón með aðgerðum til að
meta og uppræta smithættu þegar dýr, matvæli, starfsemi,
vatn, skolplagnir, loftræsting eða annað í umhverfinu dreifir,
eða getur dreift smitnæmum sjúkdómsvöldum sem ógna
heilsu manna (3)
Samstarfsráð um gæðamál heilbrigðiskerfisins (10)
Sérfræðinefnd samkvæmt reglugerð um sérfræðileyfi
sálfræðinga nr. 158/1990 (3)
Sérfræðinefnd skv. reglugerð nr. 555/1999 um sérfræðileyfi í
félagsráðgjöf (3)
Siglinganefnd sk. 35. gr. almannatryggingalaga nr.
117/1993 (5)
Slysavarnaráð skv. 3. gr. l. um slysavarnaráð nr. 33/1994 (8)
Sóttvarnaráð, skv. 6. gr. sóttvarnalaga nr. 19/1997 (7)
Starfshópur um getnaðarvarnir (6)
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Stöðunefnd, skv. 31. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr.
97/1990 með síðari breytingu (3)
Tannverndarráð, skv. reglugerð um tannverndarsjóð nr.
273/1991 með síðari breytingum (4)
Tóbaksvarnarn., skv. lögum um tóbaksvarnir nr. 74/1984 (3)
Vinnuhópur vegna samninga Íslands við erlend ríki á sviði
félagslegs öryggis (2)
Vísindasiðanefnd skv. 1 gr. reglugerðar nr. 552/1999 (6)
Vottunarnefnd (6)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Heilsuefling – forvarnaverkefni (6)
Nefnd sem annast undirbúning á innri mælingum á þörfum
hjúkrunarheimila aldraðra (6)
Nefnd sem hefur það hlutverk að undirbúa kynningu á lögum
um réttindi sjúklinga nr. 74/1997, sem tóku gildi hinn 1. júlí
sl. (4)
Nefnd sem skipuleggur störf sálfræðings og samskipti við
heilsugæslu, sérfræðiþjónustu sveitarfélaga skóla og
félagsmálaþjónustu sveitarfélaga vegna tilraunaverkefnisins á
Suðurlandi (3)
Nefnd skipuð af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra vegna
samvinnuverkefnis heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins,
landlæknisembættisins og öldrunarstofnana til að laða fólk til
starfa í öldrunarþjónustu (7)
Nefnd til að endurskoða lög og reglur um sálfræðinga (5)
Nefnd til að endurskoða lög um almannatryggingar nr.
117/1993 og lög um félagslega aðstoð nr. 118/1993 með
það að markmiði að einfalda bótakerfi almannatrygginga og
annarra velferðartilfærslna o.fl. (14)
Nefnd til að fjalla um hvort og með hvaða hætti veita skuli
sérfræðileyfi til handa sjúkraþjálfurum (5)
Nefnd til að kynna sér stöðu mála er varðar ofbeldi gagnvart
starfsfólki innan meðferðar- og heilbrigðisstofnana (3)
Nefnd til að semja drög að heildstæðri og samræmdri stefnu
ríkisstjórnarinnar í málefnum langveikra barna (4)
Nefnd til að skilgreina þau viðbótarréttindi sem skipulegt
framhaldsnám fyrir sjúkraliða gæti veitt (6)
Nefnd til að skoða samrekstur dvalarheimilisins Höfða og
Sjúkrahúss og heilsugæslustöðvar Akraness (5)
Nefnd til kanna og gera tillögur um leiðir varðandi aðskilnað
kaupanda og veitanda heilbrigðisþjónustu á Íslandi (10)
Nefnd um endurskoðun greiðslukerfa hjúkrunarheimila (7)
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Nefnd um framtíðarþróun í íslenska heilbrigðiskerfinu.
Endurskoðun íslensku heilbrigðisáætlunarinnar (13)
Stýrihópur til að móta stefnu í málefnum aldraðra til næstu
fimmtán ára (6)
Verkefnastjórn um fækkun slysa á börnum og unglingum (8)
Verkefnisstjórn sem hefur það verkefni að þróa nánar og
fylgja eftir hugmyndum um útboð á byggingum og rekstri
hjúkrunarheimilis aldraðra í Reykjavík sem hýsa 60
skjólstæðinga (5)
Verkefnisstjórn til að annast samskipti við Öldung hf. hvað
varðar undirbúning, hönnun og verklegar framkvæmdir
hjúkrunarheimilisins við Sóltún í Reykjavík (3)
Vinnuhópur sem hefur það verkefni að samræma lykla og
skráningu launa á þeim stofnunum sem nota H-launakerfi (5)
Vinnuhópur til að kanna kosti og galla þess að Blindrafélagið
myndi annast rekstur Sjónstöðvar Íslands (3)
Vinnuhópur til að vinna að gerð almennrar kröfulýsingar fyrir
sjúkraskrárkerfi (7)
Vinnuhópur til að vinna yfirlit yfir allar þær upplýsingar sem
reglubundið eru skráðar eða talið er æskilegt að skrá um
heilbrigðismál hjá opinberum aðilum (8)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

103
519

5.9 Fjármálaráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Lífeyrissjóður bænda (5)
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins LSR (8)
Stjórn ÁTVR (5)
Stjórn Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands (3)
Stjórn Fasteignamats ríkisins (3)
Stjórn Lífeyrissjóðs hjúkrunarfræðinga (4)
Stjórn Ríkiskaupa (3)
Stjórn Söfnunarsjóðs lífeyrisréttinda (7)
Stjórn þróunar- og símenntunarsjóðs SFR (4)

Úrskurðar- og kærunefndir
Kjaranefnd (3)
Kærunefnd útboðsmála (3)
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Yfirfasteignamatsnefnd (3)
Yfirskattanefnd (6)
Þóknananefnd (2)

Byggingarnefndir
Bygginganefnd vegna framkvæmda við húseign
Tryggingastofnunar við Laugaveg 114-116 (4)

Ráðgjafarnefndir
Skattalaganefnd (3)
Vinnuhópur til að fylgjast með og vera til ráðgjafar vegna
athugunar Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands á fyrirkomulagi
og fjármögnun lífeyrismála á Norðurlöndum (4)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Afskriftanefnd (3)
Bílanefnd (4)
Endurskoðendaráð (6)
Framkvæmdanefnd gegn skattsvikum (3)
Kjararannsóknarnefnd opinberra starfsmanna – KOS (9)
Nefnd til að meta lausn um stundasakir (2)
Nefnd um ábyrgð, valdsvið og stjórnunarumboð
forstöðumanna ríkisstofnana (4)
Reikningsskilaráð (5)
Ríkisreikningsnefnd (6)
Ríkistollanefnd (3)
RUT-nefnd (4)
Samninganefnd ríkisins (15)
Samráðnefnd um Landskrá fasteigna (9)
Samráðsnefnd fjármálaráðuneytisins og Alþingis um
fjárlagagerð (5)
Samráðsnefnd fjármálaráðuneytisins, Seðlabanka Íslands og
Lánasýslu ríkisins um lánsfjármál ríkisins (5)
Samráðsnefnd um gerð tvísköttunarsamninga og
fjárfestingarsamninga (5)
Samstarfsnefnd um opinberar framkvæmdir (5)
Tvísköttunarnefnd – Nefnd til að annast viðræður um
samninga til að komast hjá tvísköttun við erlend ríki–(SUT) (3)
Þjóðlendunefnd (3)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
2000-nefndin (7)
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Nefnd sem falið var að semja reglugerð um einkennisbúninga
tollvarða (4)
Nefnd til að endurskoða lög um stimpilgjald (5)
Nefnd til að gera úttekt á núverandi reglum og framkvæmd
við áætlanir í skattkerfinu (5)
Nefnd til að semja reglugerð á grundvelli laga um tekjuskatt
og eignarskatt, sem gefin yrði út með heimild í 119. gr. laga
nr. 75/1981 um tekjuskatt og eignaskatt (4)
Nefnd til að semja reglugerð um skattaeftirlit (6)
Nefnd um aðskilnað málsmeðferðar- og efnisreglna
skattalaga (6)
Nefnd um endurskoðun laga og reglna um opinber innkaup
(4)
Nefnd um endurskoðun laga um bókhald og ársreikninga (4)
Nefnd um endurskoðun laga um erfðafjárskatt (4)
Nefnd um endurskoðun laga um fjáröflun til vegagerðar (5)
Nefnd um endurskoðun reglna um greiðslufrest á
aðflutningsgjöldum í tolli (5)
Nefnd um endurskoðun reglna um niðurfellingu
aðflutningsgjalda af aðföngum til samkeppnismarkaðar (4)
Nefnd um framkvæmd árangursstjórnunar (12)
Nefnd um íbúðarhúsnæði í eigu ríkisins (12)
Nefnd um meðferð áfallinna lífeyrisskuldbindinga vegna
starfsmanna samrekstrarstofnana ríkis og Reykjavíkurb. (5)
Nefnd um verðbólgureikningsskil (6)
Nefnd um viðskiptamannareikning skattgreiðenda (5)
Starfshópur um eftirlit í virðisaukaskatti (4)
Starfshópur um endurskipulagningu skattumdæma (5)
Starfshópur um mannaflaþörf í virðisaukaskattskerfinu (5)
Starfshópur um símamál Stjórnarráðsins (4)
Starfshópur um skattalegt umhverfi raforkufyrirtækja (5)
Starfshópur um tölfræði virðisaukaskattsins (3)
Stýrihópur um fræðslu forstöðumanna til að bæta
stjórnunarþekkingu og leiðtogahæfileika (4)
Stýrihópur um rafræn viðskipti (6)
Stýrinefnd um virðisaukaskatt (6)
Verkefnisstjórn um innkaupakort ríkisins (4)
Vinnuhópur um greiðslu vaxta vegna krafna á hendur
ríkissjóði (3)
Vinnuhópur um samræmingu eignarskatta (3)
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Próf- og nemaleyfisnefndir
Prófanefnd bókara (3)
Prófanefnd til að annast verkleg próf til löggildingar
endurskoðenda (6)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

68
333

5.10 Samgönguráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Ferðamálaráð (7)
Flugráð (5)
Hafnaráð (5)
Siglingaráð (8)
Skólanefnd Slysavarnaskóla sjómanna (5)

Úthlutunarnefndir
Starfshópur um úthlutun styrkja til markaðssóknar í íslenskri
ferðaþjónustu (3)
Stjórn Ferðamálasjóðs (3)
Stjórn Frímerkja og póstsögusjóðs (5)
Stjórn Landflutningasjóðs (3)

Úrskurðar- og kærunefndir
Kvörtunarnefnd ferðaskrifstofa (3)
Rannsóknarnefnd flugslysa (5)
Rannsóknarnefnd sjóslysa (5)
Úrskurðarnefnd fjarskipta og póstmála (3)

Byggingarnefndir
Nefnd um bygg. þjónustumiðstöðvar á Reykjavíkurflugvelli (8)

Ráðgjafarnefndir
Frímerkjaútgáfunefnd (6)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Markaðsráð ferðþjónustunnar (7)
Mönnunarnefnd fiskiskipa (9)
Mönnunarnefnd kaupskipa (8)
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Starfshópur um samstarf Færeyja og Íslands á sviði ferðamála
FITUR (3)
Starfshópur um samstarf Grænlands og Íslands á sviði
ferðamála, SAMIK (3)
Stjórn um samstarfssamning um markaðsátak í NorðurAmeríku (2)
Umsjónarnefnd fólksbifreiða á Akureyri (3)
Umsjónarnefnd fólksbifreiða á höfuðborgarsvæðinu (3)
Umsjónarnefnd fólksbifreiða á Selfossi (3)
Umsjónarnefnd fólksbifreiða á Suðurnesjum (3)
Undanþágunefnd frá atvinnuréttindum vélstjóra og
skipstjórnarmanna (5)
Vestnorræna ferðamálanefndin (3)
Öryggisfræðslunefnd (10)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Nefnd til að gera tillögur að lagafrumvarpi vegna
þurrleiguskráningar fiskiskipa (4)
Nefnd til að móta reglur um siglingar olíuskipa og annarra
skipa sem flytja hættulegan varning í ísl. efnahagslögsögu (7)
Nefnd til að undirbúa og semja frumvarp til nýrra hafnal. (7)
Nefnd um afþreyingu í ferðaþjónustu (4)
Nefnd um framtíð Ferðamálasjóðs (5)
Nefnd um framtíðarskipan hafnarmála (5)
Nefnd um frumv. til laga um áhafnir íslenskra flutningaskipa,
farþegaskipa, farþegabáta og skemmtibáta (8)
Nefnd um gjaldskrármál hafna (5)
Nefnd um heilsutengda ferðaþjónustu (6)
Nefnd um menningartengda ferðaþjónustu (5)
Nefnd um mælingar skipa (4)
Nefnd um rekstrarleyfi í ferðaþjónustu (4)
Nefnd um rekstrarumhverfi ferðaþjónustu (5)
Nefnd um stefnumarkandi áætlun í öryggismálum sjómanna
(11)
Nefnd um tvískráningu íslenskra fiskiskipa (3)
Starfshópur til að endurskoða ákvæði um fjarskiptabúnað
íslenskra skipa 24 m að lengd og lengri (6)
Starfshópur til að gera tillögur um nauðsynlegar laga- og
reglugerðarbreytingar vegna aðlögunar að tilskipun ESB
94/58 um lágmarksþjálfun sjómanna og fl. (8)
Starfshópur um endurskoðun loftferðalaga (3)
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Starfshópur um starfsþjálfunarstöður fyrir skipstjórnar- og
vélstjórnarnema um borð í kaupskipum (3)
Starfshópur um fyrirkomulag leiðsögunáms (3)
Verkefnisstjórn til að gera tillögur um langtímaáætlun í
öryggismálum sjófarenda (3)

Próf- og nemaleyfisnefndir
Prófnefnd kafara (3)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

50
248

5.11 Iðnaðar- og viðskiptaráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Orkuráð (5)
Stjórn Byggðastofnunar (7)
Stjórn Fjármálaeftirlitsins (3)
Stjórn Iðntæknistofnunar Íslands (5)
Stjórn Löggildingarstofu (3)
Stjórn Orkustofnunar (3)
Stjórn Rafmagnsveitna ríkisins (7)
Stjórn Rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins (3)

Úthlutunarnefndir
Flutningsjöfnunarsjóður olíuvara (5)
Flutningsjöfnunarsjóður sements (3)
Kísilgúrsjóður (6)
Nefnd um endurgreiðslur v. kvikmynda- og sjónvarpsefnis (4)
Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (5)
Styrkir til nýrra hitaveitna (3)

Úrskurðar- og kærunefndir
Auglýsinganefnd (3)
Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda (1)
Áfrýjunarnefnd samkeppnismála (3)
Fjármálaeftirlit - Kærunefnd v. ákvarðana Fjármálaeftirlits (3)
Samkeppnisráð (5)
Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum (1)
Úrskurðarnefnd um nýbyggingu og viðh. íbúðarhúsnæðis (1)
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Úrskurðarnefnd um Viðlagatryggingu Íslands (4)
Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki (1)

Ráðgjafarnefndir
Ráðgjafarnefnd Rannsóknarstofnunar byggingaiðnaðarins
(12)
Ráðgjafarnefnd um byggingu smárra vatnsaflsvirkjana (7)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Aðgerðir gegn peningaþvætti (12)
Kynningarnefnd alþjóðlegra viðskiptafélaga (3)
Nefnd um skilarétt (5)
Samráðsnefnd verðbréfamiðstöðva, Verðbréfaþings og
Seðlabanka (3)
Starfsleyfisnefnd alþjóðlegra viðskiptafélaga (5)
Tryggingardeild útflutningslána (5)
Tryggingasjóður innstæðueigenda og fjárfesta (2)
Verkstjóranámskeið (3)
Vinnuhópur um málefni Evrópubankans (3)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Átak í leit að jarðhita á köldum svæðum (3)
Átak til atvinnusköpunar (5)
Efling vitundar um einkaleyfi (3)
Endurgreiðslur Orkusjóðs vegna orkuframkvæmda (í
nefndarbrunni) HB – Nefnd um úttekt á kostnaði ríkisins vegna
rannsókna virkjunarkosta (5)
Endurskoðun á löggjöf um fjármálastofnanir –
BANKALAGANEFND (7)
Islandica 2001 (10)
Nefnd er endurskoði eða semji nýja reglugerð um lögboðnar
brunatryggingar húseigna (5)
Nefnd til að endurskoða lög um hönnunarvernd (4)
Nefnd til að endurskoða vaxtalög nr. 25/1987 (5)
Nefnd til mótunar lagaramma um rafrænar undirskriftir m.a.
með hliðsjón af tillögum ESB (4)
Nefnd um arðgreiðslur Rarik o.fl. (3)
Nefnd um breytingar á lögum um innherjaviðskipti (4)
Nefnd um breytingar á lögum um útboðsmál verðbréfa (7)
Nefnd um endurskoðun á sameignarsamningi eignaraðila að
Landsvirkjun (7)
Nefnd um rafræn viðskipti (5)
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Nefnd um stofnun Landsnets, um flutning orku frá virkjunum
til dreifiveitna (5)
Nefnd um þriggja fasa rafmagn (3)
Ný lög um vátryggingasamninga (5)
Rammaáætlun - Faghópur um náttúru- og minjavernd (13)
Rammaáætlun - Faghópur um orkulindir (7)
Rammaáætlun - Faghópur um útivist og hlunnindi (15)
Rammaáætlun - Faghópur um þjóðhagsmál, atvinnulíf og
byggðaþróun (14)
Samráðsnefnd um landgrunns- og olíuleitarmál (3)
Starfshópur til að gera könnun á stöðu kvenna í iðnaði (3)
Starfshópur um löggjöf um uppfinningar starfsmanna (3)
Verkefnisstjórn um rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og
jarðvarma (15)
Viðræðunefnd vegna stækkunar álsvers á Grundartanga (5)
Vinnunefnd til að samhæfa túlkun á ákvæði 7. gr. laga um
alþjóðleg viðskiptafélög nr. 31/1999 (3)
Virkjanakostir á Vestfjörðum (5)
Virkjun smærri vatnsafla á bújörðum (5)

Próf- og nemaleyfisnefndir
Prófnefnd bifreiðasala (3)
Prófnefnd vátryggingamiðlara (4)
Prófnefnd verðbréfamiðlunar (5)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:

67
337

5.12 Hagstofa Íslands
Ráðgjafarnefndir
Ráðgjafarnefnd um vísitölu neysluverðs (3)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Nefnd um tölvunotkun við skil presta á skýrslum til
Hagstofunnar (4)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmann:
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5.13 Umhverfisráðuneyti
Stjórnir stofnana, skólanefndir, bankaráð o.fl.
Skólaráð Brunamálaskólans (5)
Stjórn Landmælinga Íslands (5)
Stjórn Náttúrustofu Austurlands (3)
Stjórn Náttúrustofu Norðurlands vestra (3)
Stjórn Náttúrustofu Reykjaness (3)
Stjórn Náttúrustofu Suðurlands (3)
Stjórn Náttúrustofu Vestfjarða (3)
Stjórn Náttúrustofu Vesturlands (3)
Stjórn Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar (3)

Úrskurðar- og kærunefndir
Úrskurðarnefnd hollustuhátta- og mengunarvarnarmála (3)
Úrskurðarnefnd skipulags- og byggingarmála skv. 8. gr. laga
nr 73/1997 (3)

Ráðgjafarnefndir
Breiðafjarðarnefnd (7)
Brunamálaráð (7)
Dýraverndarráð (5)
Náttúruverndarráð (9)
Ráðgjafarnefnd um erfðabreyttar lífverur (9)
Ráðgjafarnefnd um villt dýr (7)
Ráðgjafarnefnd um umhverfisrannsóknir og vöktun umhverfis
vegna stóriðju í Hvalfirði (5)
Samstarfsnefnd um matarsjúkdóma (7)
Stjórn Náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn (RAMÝ) (5)
Tilraunadýranefnd (3)
Vísindanefnd um loftslagsbreytingar (8)

Verkefnanefndir (ótímabundnar)
Aukefnanefnd (5)
Fráveitunefnd (3)
Hollusturáð (9)
Hreindýraráð (5)
Íslenska matvælarannsóknanefndin (NMKL) (6)
Nefnd til að gera tillögur um úthlutanir úr veiðikortasjóði (3)
Nefnd um fjölmiðlaverðlaun umhverfisráðuneytisins (3)
Nefnd um námskeið fyrir iðnmeistara (4)
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Ofanflóðanefnd (3)
Samstarfsnefnd um líffræðilegan fjölbreytileika (5)
Samvinnunefnd miðhálendisins (12)
Samvinnunefnd um landmælingamál (7)
Samvinnunefnd um málefni norðurslóða (11)
Spilliefnanefnd (7)
Starfshópur til að hafa umsjón með samningi um aðgerðir
gegn eyðimerkurmyndun (5)
Starfshópur um umhverfisvöktun (8)
Umhverfismerkisráð (10)
Umsjónarnefnd um umbúðir og umbúðaúrgang (6)
Verkefnisstjórn verkefnisins "Botndýr á Íslandsmiðum" (7)

Verkefnanefndir (tímabundnar)
Bráðamengunarnefnd (8)
Nefnd um endurskoðun ákvæða laga um hreindýraveiðar (5)
Nefnd um endurskoðun laga nr. 32/1986 um varnir gegn
mengun sjávar (6)
Nefnd um endurskoðun laga nr. 52/1988, um eiturefni og
hættuleg efni (8)
Nefnd um endurskoðun laga um brunavarnir og brunamál (3)
Nefnd um endurskoðun laga um Náttúrufræðistofnun Íslands
og náttúrustofur (5)
Nefnd um endurskoðun reglugerðar um réttindi og skyldur
heilbrigðisfulltrúa (4)
Nefnd um gerð hættumats og nýtingu hættusvæða (5)
Nefnd um hættumat fyrir Fjarðabyggð (4)
Nefnd um jarðskjálftavá (4)
Nefnd um kaup ríkisins á Geysissvæðinu (3)
Nefnd um kaup ríkisins á Núpsstað (5)
Nefnd um nýtt húsnæði Náttúrugripasafns Íslands (6)
Nefnd um rammatilskipun um vatn nr. 2000/60/EB (8)
Nefnd um rannsóknarsetur að Kvískerjum (5)
Nefnd um samning við landeigendur innan marka fyrirhugaðs
þjóðgarðs á Snæfellsnesi (5)
Nefnd um stjórn hreindýraveiða (6)
Nefnd um tillögur um notkun á hættumati (5)
Nefnd um umhverfisvísa (5)
Nefnd um verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjasýslu (5)
Starfshópur til að semja drög að reglugerð um mat á
umhverfisáhrifum (9)
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Starfshópur um endurnýtingu úrgangs (8)
Starfshópur um framhald aðgerða vegna El-Grillo (6)
Starfshópur um förgunarstað fyrir spilliefni (4)
Starfshópur um lausnir á viðeigandi förgun úrgangs frá
heilbrigðisstofnunum (6)
Starfshópur um náttúrulaugar og sjóböð (5)
Starfshópur um tillögu að reglugerð um hæfnisskilyrði
prófhönnuða (4)
Starfshópur um Vatnajökulsþjóðgarð (7)
Starfshópur um öryggi leikvallatækja (6)
Stýrihópur um aðgerðir vegna mengunarhættu frá olíu í flaki
El-Grillo (3)
Stýrihópur um íslenska þolhönnunarstaðla (6)

Próf- og nemaleyfisnefndir
Prófnefnd mannvirkjahönnuða (3)
Samtals nefndir, ráð og stjórnir:
Fjöldi nefndar- og stjórnarmanna:
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