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Skýrar leikreglur

 Íslenskt atvinnulíf verður að búa við skýrar leikreglur til að verja 
almenning, hið opinbera og önnur fyrirtæki gagnvart ólögmætri 
háttsemi í atvinnurekstri. 

 Öflugt eftirlit er mikilvægt til að auka
trúverðugleika atvinnulífsins. 

 Lagaumhverfið má þó ekki vera
of íþyngjandi. 



Íþyngjandi lagaumhverfi 
og eftirlit

 Eykur kostnað fyrirtækja

 Minnkar svigrúm til 
launahækkana

 Veikir samkeppnishæfni

Veikari 
samkeppnishæfni

 Störfum fækkar

 Minna starfsöryggi

 Minni grunnþjónusta 
við almenning



• Nýjar reglur mega ekki flækja reglurammann.

• Á ekki að vera erfitt fyrir fyrirtæki að framfylgja reglum.

• Skipta á út gömlum reglum fyrir nýjar.

• Ekki bæta við þær sem fyrir eru. 

• Lögbundið við innleiðingu að fara ekki umfram 
lágmarkskröfur gerða. 

• Gildissvið á ekki að verða víðtækara en gildissvið EES-gerðar. 

• Ívilnandi undanþágur ber að nýta. 

• Ef víkja á frá þessum kröfum ætti að vekja sérstaka athygli á 
því í greinargerð.

Innleiðing alþjóðlegra reglna



Eftirlitsstofnanir



Traust í stað tortryggni

Traust og virðing frekar en tortryggni

Stöðlun á framkvæmd eftirlits

 Eftirlitsstofnanir mega 
ekki ganga út frá því að 
lögbrot séu eðlilegur 
þáttur í starfi vinnandi 
fólks og rekstri fyrirtækja.

 Eftirlitsmenningin hefur 
of oft litast af tortryggni í 
stað trausts. 



 Opinbert eftirlit á að taka breytingum líkt og annað með framþróun á ýmsum sviðum. 

 Það þarf að greina og ná utan um umfang opinbers eftirlits með kerfisbundnum hætti. 

 Endurmeta þær reglur sem eru í gildi. 

 Eiga reglurnar ennþá við?

 Þjóna þær eðlilegum markmiðum?

 Þjóna þær þeim markmiðum sem að var stefnt við setningu reglnanna?

Skilvirkara eftirlit



Lausnir

1 Stöðlun á framkvæmd eftirlits

2 Úrtakseftirlit – eigið eftirlit

3 Úthýsing eftirlits

4 Samþætting eftirlits





Lausnir framhald

5

6 Byggingareftirlit
– Breytilegt umfang eftir flokkun mannvirkja

7 Byggingareftirlit fært í hendur einkaaðila
- Eykur skilvirkni og framboð

Rafrænt eftirlit
– Fjareftirlit



Stuðningsyfirlýsing stjórnvalda við lífskjarasamninginn

Einföldun regluverks og eftirlit
 Samkeppnislög verða tekin til skoðunar með það að markmiði að einfalda framkvæmd 

þeirra og auka skilvirkni.

 Meðal annars verði skoðað hvort Samkeppniseftirlitið eigi að veita sérstakar undanþágur 
frá bannákvæðum laganna eða fyrirtækjum falið að meta sjálf hvort slík skilyrði séu til 
staðar.

 Þá verða veltumörk tilkynningarskyldra samruna endurskoðuð og horft til þess að hækka 
þau og einnig verða lagðar til breytingar á málsmeðferð samrunamála sem eru til þess 
fallnar að einfalda hana, m.a. með því að einfalda styttri samrunatilkynningar.



Heilbrigð samkeppni – allra hagur

Samkeppni hvetur fyrirtæki til dáða.
-Stuðlar að lægra verði og betri þjónustu-  Of íþyngjandi reglur og eftirlit vinna gegn 

eðlilegri hagræðingu sem leiðir til hærra 
verðs. 

 Innlendar aðstæður verða að endurspegla 
breyttar markaðsaðstæður til þess að 
hægt sé að mæta alþjóðlegri samkeppni. 

 Hér á landi eru strangari reglur en í öðrum 
samkeppnislöndum í Evrópu sem leiðir til 
veikari samkeppnishæfni Íslands.



 Samkeppnismat á tveimur sviðum atvinnulífsins. 
 Byggingariðnaði og ferðaþjónustu.
 Kanna hvort að gildandi reglur séu óþarflega íþyngjandi fyrir atvinnulífið.
 Hvort að reglurnar nái því markmiði sem að var stefnt þegar þær voru settar. 
 Einfalda framkvæmd byggingarmála. 

 Stytta byggingartíma. 
 Draga úr kostnaði.
 Bæta skilyrði fyrir virka samkeppni.

 Einföldun eftirlitsreglna og afgreiðsluferla vegna leyfisveitinga. 
 Greina hvar möguleikar eru til að breyta og einfalda framkvæmd opinbers eftirlits með þjónustu 

faggiltra aðila. 
 Betri hagnýtingu á upplýsingatækni í starfsemi opinberra aðila. 

 Tilgangurinn að ná utan um og endurmeta regluverk í því skyni að liðka fyrir samkeppni. 

Samkeppnismat



TAKK FYRIR!
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