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Í grísku goðafræðinni segir frá því að í vatninu Lernu hafðist við vatnaskrýmslið Hydra sem var 
marghöfða og var andardráttur hennar baneitraður. 
 
Samtök atvinnulífsins hafa á undanförnum árum oft fjallað um reglubyrði fyrirtækja og einföldun 
á eftirliti með atvinnustarfsemi af hálfu hins opinbera. Má nefna þar skýrsluna Bætum lífskjörin 
sem kom út vorið 2003, aðra um eftirlit með atvinnus tarfsemi sem kom út 2004 og nú er nýkomin 
út skýrsla þar sem hvatt er til einföldunar og hagræðingar í heilbrigðiskerfinu.  Eins er um þessi 
mál fjallað í Áherslum atvinnulífsins sem kynntar voru fyrir um ári síðan en þar er að finna stefnu 
SA í ýmsum málaflokkum.  
 
Þótt atvinnulífinu finnist oft að verið sé að glíma við skrýmsli á borð við Hydru þegar kemur að 
samskiptum við hið opinbera þá er það samt fyllilega viðurkennt í þessum gögnum frá SA að 
íslensk stjórnsýsla sé um margt skilvirkari en víða annars staðar og að mikilvægt sé að festa það í 
sessi og tryggja að þróunin verði ekki óhagstæð, því íslensk fyrirtæki sem flest eru minni en 
keppinautar þeirra erlendis mega síst við því að eiga við óskilvirkni í opinberri stjórnsýslu. 
Atvinnurekendur kvarta samt undan því að opinber reglubyrði sé rekstrinum íþyngjandi. Helst 
beinast kvartanir að því að reglur séu flóknar, það taki mikinn tíma að sinna þessum málum og að 
beinn og óbeinn kostnaður sé mikill. Það er enda einfalt fyrir stjórnvöld að bæta við nýjum 
reglum og ekkert knýr þau til að fella úr gildi í staðinn reglur sem eru orðnar gamlar og úr sér 
gengnar. Þann fjölgar reglum sem í gildi eru jafnt og þétt. Auk þess gera lögfræðingar og 
embættismenn sífellt meiri meiri kröfur um það að reglur séu nákvæmari en áður og að aldrei fari 
á milli mála hvað við er átt. Því verða reglurnar sífellt flóknari og við þessari þróun verður að 
bregðast.  Nýjum reglum fylgir alltaf kostnaður og umstang.  
 
Hvernig má það til dæmis vera að fyrirtæki þurfi að sækja það allt til Hæstaréttar að fá því hnekkt 
að ríkisstofnun taki upp á því nánast upp úr þurru að sinna eftirliti sem þegar er sinnt af öðrum 
ríkisstofnunum og leggja tugmilljónkróna eftirlitsgjöld á fyrirtækin?  
 
Fyrir tveimur árum fengu nokkrir Slóvakar réttindi til 5 ára til að stunda sprengivinnu hér á landi 
fyrir ákveðið  fyrirtæki. Þegar sótt var um að þessir menn gætu unnið sambærileg störf hjá öðru 
fyrirtæki var því synjað. Það tók 14 mánuði og afskipti umboðsmanns Alþingis að fá 
ákvörðuninni hnekkt en þessir sérfræðingar voru löngu farnir til síns heima áður en það náðist. 
  
Hvernig má það vera að það kosti 30% meira á tímann að fá heilbrigðisfulltrúa í heimsókn til 
fyrirtækis sem stundar tímabundna starfsemi við uppbyggingu stóriðju og virkjana á Austurlandi 
en það kostar að fá sama fulltrúa í heimsókn við tímabundna jarðgangagerð á sama svæði eða til 
annarra fyrirtækja? 
 
Hvernig má það vera að fyrirtæki sem stundar sína starfsemi fjarri strandlengjunni og öllum 
vatnsföllum þurfi að taka 100 mkr tryggingu til að bregðast við hugsanlegri bráðamengun hafs og 
stranda? 
 
Fjölmargir opinberir aðilar sem heimild hafa til að innheimta gjöld af atvinnurekstri sem standa 
eiga straum af kostnaði við eftirlitið sæta engum takmörkunum á þann kostnað sem lagður er í 
eftirlitið. Nýjustu hugmyndir í þeim efnum benda til að atvinnurekstrinum sé ætlað að greiða fyrir 



menntun eftirlitsmanna erlendis auk þess að kostnaður við uppbyggingu aðstöðu og búnaðar verði 
innheimtur með eftirlitsgjöldum.  
 
Hvernig má það vera að vörubíll með krana þarf að sæta tvenns konar skráningu, einni fyrir bílinn 
og annarri fyrir kranann? 
 
Hvers vegna eru starfleyfisveitingar hér víðtækari en í flestum nálægum löndum, sem hefur meðal 
annars með í för með sér að fjölmargir einstaklingar sitja á fundi og ræða hvort einhver tiltekinn 
fjallaskáli uppfylli skilyrði í reglugerðum?  
 
Dæmin sem rekja má um erfið samskipti, þrönga túlkun reglna og óhóflega gjaldtöku eru nánast 
óteljandi.  
 
Það var enginn annar en Herkúles sem fékk það verkefni sem eina af sínum þrautum að ráða 
niðurlögum vatnaskrýmslisins Hydru sem áður er minnst á. Hydra var reyndar þeim eiginleikum 
gædd að ef eitt höfuðið var höggvið af þá spratt jafnharðan fram annað í þess stað. Reyndar er um 
það rætt í sumum útgáfum sögunnar að tvö höfuð hafi komið í hvers eins sem af var höggið. 
 
Átak um einfaldara Ísland 
Það vakti sérstaka ánægju á aðalfundi Samtaka atvinnulífsins 2005 þegar forsætisráðherra tók 
heils hugar undir með samtökunum um mikilvægi þess að samræma veitingu skyldra leyfa, færa á 
færri hendur, og að koma í veg fyrir að eftirlit sé ólíkt á milli eftirlitsumdæma. Áfram bæri að 
vinna í þeim anda að færa eftirlit til faggiltra skoðunarstofa. Þessi umfjöllun fékk svo aukið vægi 
þegar hann kynnti í stefnuræðu ríkisstjórnarinnar á Alþingi sl. haust átakið um einfaldara Ísland 
þar sem gert er ráð fyrir að hvert ráðuneyti fari yfir lög og reglur, sem undir það heyra, með það 
fyrir augum að einfalda regluverkið, minnka skriffinnsku og auka skilvirkni enn frekar. Mikilvæg 
er einnig í þessu sambandi sú ákvörðun ríkisstjórnarinnar að endurskoða skipulag stjórnarráðsins 
en eins og nú er háttað getur eitt og sama fyrirtækið þurft að kjást við eftirlit frá mörgum 
ráðuneytum. Eftirlit sem oft er nánast eins og beinist að sömu eða svipuðum hlutum. 
 
Með lögum sem sett voru árið 1999 um opinberar eftirlitsreglur er stjórnvaldi sem hyggst setja 
reglur gert að setja fram mat á þörfinni fyrir eftirlit ásamt kostnaði við það, bæði kostnaði hins 
opinbera og kostnaði þjóðfélagsins. Nefnd sem starfar til ráðgjafar um framkvæmd laganna hefur 
gefið út gátlista sem unnt er að fara eftir þegar nýjar eftirlitsreglur eru samdar eða hugað að 
breytingum á gömlum. Þau vinnubrögð sem nefndin hefur kynnt hafa þegar haft áhrif og í skýrslu 
nefndarinnar sem lögð var fyrir Alþingi nú í vetur eru rakin dæmi um mál sem nefndin hefur haft 
afskipti af og nefnt að oft hafi nefndin komið fram með ábendingar gagnvart einstökum 
ráðuneytum og að yfirleitt hafi þau tekið tillit til ábendinganna.  
 
Íslensk heilbrigðisþjónusta er gott dæmi um geira sem þarf á einfaldari stjórnsýslu að halda og 
meira frjálsræði. Miðstýring og yfirbygging í heilbrigðisþjónustunni hefur aukist og það hefur 
orðið til þess að kerfið er orðið þunglamalegt og nær ekki að bregðast tímanlega við vandamálum 
sem upp koma. Í ljósi mikilla og vaxandi útgjalda til heilbrigðismála ætti að vera algjört 
forgangsverkefni stjórnvalda og heilbrigðsyfirvalda að minnka yfirbyggingu og leita 
hagkvæmustu lausna við rekstur. Í skýrslu þeirri sem SA hafa kynnt er bent á að líklega sé unnt 
að a uka framleiðni og afköst verulega með því að einfalda yfirbygginguna. 
 
Á vef samgönguráðuneytisins er að finna lista um hvernig starfsmenn ráðuneytisins hafa farið 
skipulega í gegnum mörg mál sem undir ráðuneytið heyra og um úrbætur sem vinna á að. Það er 
mjög gott fyrsta skref. Mjög mikilvægt er að ráðuneytin kalli einnig til þessarar vinnu þá sem 
undir reglurnar heyra og fái þeirra viðhorf og sjónarmið um það sem betur má fara. Síðan verður 



að forgangsraða verkefnunum og gera tímasetta áætlun um hvernig hrinda á úrbótunum í 
framkvæmd.   
 
Á undanförnum árum hafa Samtök atvinnulífsins bent á að nauðsynlegt er að endurskoða eftirlit 
hins opinbera með atvinnurekstri og á sumum sviðum hefur það verið gert. Faggiltar 
skoðunarstofur sjá um eftirlit með fyrirtækju m í sjávarútvegi og eins um eftirlit með skipum og 
búnaði þeirra sem áður heyrði undir beint eftirlit Siglingastofnunar og fleiri stofnana . 
Ríkisstofnanirnar sjá síðan til þess að til séu skoðunarhandbækur sem fyrirtækin og starfsmenn 
skoðunarstofa miða við og ef nauðsyn krefur geta stofnanirnar gripið inn í eftirlitið með þeim 
úrræðum sem til þarf. Þetta þýðir í fyrsta lagi að kröfurnar sem fara á eftir hafa verið skilgreindar, 
þær eru aðgengilegar og öllum ljósar og í öðru lagi að skoðunarstofurnar keppa sín á milli um 
verð og þjónustu og að fyrirtækin geta valið þá stofu sem best hentar.  
 
Fjöldi brýnna verkefna 
Því miður eru mörg svið sem hafa setið eftir og ekki náðst samstaða um að breyta. Eftirlit með 
matvælum heyrir undir mörg ráðuneyti og auk þess undir heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga. Það er 
algerlega óviðunandi að sveitarfélögin annist eftirlit með atvinnustarfsemi þar sem þau eru einnig 
stórir atvinnurekendur og annast ótrúlega fjölbreytta starfsemi þau hafa sjálf eftirlit með. Hér má 
nefna vatnsveitur, líkamsrækt ýmis konar, grunnskóla, sorphirðu, leikskóla, mötuneyti, 
gistiaðstöðu og svo framvegis. Auk þess blandast inn í heilbrigðiseftirlitið ýmis konar þjónusta 
fyrir sveitarfélögin sjálf eins og eftirlit með hundahaldi, meindýrum og fleira. Sveitarfélögin hafa 
svo sjálfdæmi um gjaldskrárnar og geta aukið kostnað við eftirlitið eins og þurfa þykir án 
nokkurrar viðspyrnu af hálfu þeirra sem fyrir eftirlitinu verða. Svo eru umdæmi 
heilbrigðiseftirlitsins 10 talsins og þau framfylgja reglum oft með mismunandi hætti milli svæða. 
Þetta kerfi býður upp á mismunun og í raun eru sveitarfélögin að hafa eftirlit með sjálfum sér sem 
þýðir að það skapast tortryggni um að þau hygli þeirri starfsemi sem þau reka sjálf.  Þetta kerfi 
sem byggðist upp um miðja síðustu öld hefur alls ekki náð að fylgjast með tímanum.  Mikilvægt 
er að sveitarfélögin losi sig við þennan kaleik þannig að eftirlitið geti þróast í takt við tímann og 
verði falið skoðunarstofum á svipaðan hátt og á við um sjávarútveg. Hér er ekki verið að 
gagnrýna starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins sem hafa mikla þekkingu og reynslu á þessu sviði og 
munu auðveldlega finna kröftum sínum farveg hjá skoðunarstofum eða fyrirtækjunum sjálfum.  
Þrátt fyrir að það sé tekið fram í lögum og reglugerðum að heimilt sé að umbuna fyrirtækjum sem 
stunda öflugt innra eftirlit með færri heimsóknum en ella þá hefur gengið afar illa að fá þetta 
viðurkennt enda eru það gjaldskrárnar sem fyrst og fremst knýja eftirlitið . Ef heimsóknum er 
fækkað þá minnka tekjur eftirlitsins og afkoman versnar. Faggiltar skoðunarstofur eru fyllega 
bærar til þess að taka við þessu eftirliti, það hefur þegar komið í ljós í sjávarútvegi, meðal 
rafverktaka og á fleiri sviðum.  
 
Aukið innra eftirlit fyrirtækja  
Á undanförnum áratugum hefur allur atvinnurekstur í landinu tekið stakkaskiptum og flest 
fyrirtæki reka innra eftirlit með starfsemi sinni.  Útilokað er að opinbert eftirlit geti nokkurn 
tímann orðið það öflugt að það geti fylgst betur með starfseminni en fyrirtækin sjálf. Þess vegna 
eiga fyrirtækin sjálf að bera ábyrgð á því að sýni séu tekin, þau greind á faggiltum 
rannsóknastofum, úttektir gerðar og skýrslur fylltar út. Eftirlitsaðilar geta svo rafrænt fengið 
aðgang að þessum gögnum og það er einungis ef sérstök ástæða er talin til að eftirlitsmaður þurfi 
að fara í heimsókn í fyrirtækið. Eins er afar auðvelt að sjá fyrir sér að eftirlit sé skipulagt með því 
að taka tilviljanakennt úrtak af tilteknum hópi fyrirtækja . Þá getur tiltölulega lítið úrtak gefið 
nokkuð áreiðanlega mynd af því hvernig ástandið er á viðkomandi sviði og hvort þörf sé á frekara 
átaki til að ráða bót á tilteknum vanda. Eins er til mikillar fyrirmyndar það kerfi sem byggt hefur 
verið upp varðandi starfsemi rafverktaka, þar sem faggiltar skoðunarstofur gera úrtaksskoðanir 
sem fer fækkandi ef verktakinn kemur ítrekað vel út, en fjölgandi sé niðurstaðan á aðra lund. Í 



grunninn er þó byggt á innri gæðastjórnunarkerfum verktakanna sjálfra. Það að byggja upp 
opinbert eftirlit sem tryggja á hag neytenda og viðskiptavina fyrirtækjanna hvað sem upp á kann 
að koma er einfaldlega aðferðafræði sem getur ekki gengið upp og er því röng og skilar ekki 
árangri. Fyrirtækin og viðskiptavin ir þeirra eru best til þess fallnir að sjá um þetta. Hvað skoðar til 
dæmis eftirlitsmaðurinn með gistiaðstöðunni á þessu hóteli? Að vaskurinn sé vel þrifinn í dag 
segir ekkert endilega til um það hvernig hann er á morgun.   
 
Nú hefur Alþingi samþykkt ný lög um stofnun Matvælarannsókna hf. en þar er um að ræða gott 
skref í rétta átt þar sem gert er ráð fyrir að hið opinbera skilgreini þau verkefni sem það vill láta 
vinna á þessu sviði. Í þessu sambandi er einnig mikilvægt að fyrirtækjum gefist kostur að semja 
beint við Matvælarannsóknir hf. eða annað viðurkennt fyrirtæki á þessu sviði þannig að kostnaður 
við þau sýni sem taka þarf sé greiddur beint af fyrirtækjunum en þau þurfi ekki að sæta því að 
heilbrigðiseftirlit eða annað opinbert eftirlit gerist milligönguaðili og krefjist þóknunar fyrir.  
 
Í raun má segja svipaða sögu um byggingareftirlit þar sem mikilvægt er að tryggt verði að það 
fari fram á sama hátt um land allt. Vinnueftir lit ríkisins er stofnun sem hefur á höndum 
umfangsmikið eftirlit og auðvelt að benda á að skoðunarstofur geta farið með stóran hluta þeirra 
eftirlitsverkefna sem stofnunin nú sinnir , hvort sem um er að ræða eftirlit með lyftum og ýmsum 
vinnuvélum eða almennt vinnustaðaeftirlit.  Mikilvægt er að til séu skoðunarhandbækur og 
verklagsreglur til að fara eftir. 
 
Niðurstaða þessarar umfjöllunar er eftirfarandi: 

1) Endurskipulagning stjórnarráðsins er mikilvæg. 
2) Ný verkaskipting ríkis og sveitarfélaga m.t.t. eftirlits með atvinnurekstri er knýjandi. 
3) Beint eftirlit, sýnatökur og rannsóknir á að fela faggiltum skoðunarstofum og 

rannsóknastofum sem fyrirtækin semja sjálf beint við.  
4) Nauðsynlegt er að ráðuneytin fari yfir lög og reglugerðir á sínu sviði og kalli á 

hagsmunaaðila til samráðs 
5) Ákveðin markmið, tímamörk og skilgreindir áfangar eru forsenda árangurs. 

 
Þegar Herkúles barðist við Hydru batt hann fyrir vit sín til að forðast eiturgufurnar sem frá henni 
stöfuðu og tók síðan til við að höggva af henni höfuðin. En það  var ekki fyrr en hann kallaði til 
frænda sinn Jólás sem brenndi fyrir stúfinn með logandi kyndli þegar hvert höfuð var af höggið  
sem árangur fór að sjást. Tókst þeim á þennan hátt að leggja  hið ógurlega vatnaskrýmsli þannig 
að af Hydru hefur ekkert síðan spurst. 
 
Samtök atvinnulífsins eru boðin og búin til að leggja það af mörkum sem þeim er unnt til að ná 
þeim markmiðum sem forsætisráðherra hefur kynnt í ræðum sínum um einfaldara Ísland. 
Samtökin styðja að sjálfsögðu að viðhaft sé eðlilegt eftirlit með atvinnustarfsemi, hollustuháttum, 
öryggi og eru heldur ekki að fara fram á afslátt af efnislegum kröfum. Hins vegar er brýnt að 
eftirlitið sé skilvirkt, samræmt og að það sé rekið á sem hagkvæmastan hátt þar sem byggt er í 
sem mestum mæli á innra eftirliti fyrirtækja annars vegar, og hins vegar eftir atvikum á 
utanaðkomandi eftirliti faggiltra skoðunarstofa í samkeppni, en með skýrar verklagsreglur 
viðkomandi ríkisstofnana til viðmiðunar. 
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