Þátttaka lögaðila í samráði – umsagnir á grundvelli umboðs
leiðbeiningar fyrir samráðsgátt ráðuneyta, 31.1.2018

Umsögn veitt fyrir hönd lögaðila
Í þeim tilvikum að veita skal umsögn fyrir hönd lögaðila, t.d. samtaka, fyrirtækis eða stofnunar, þarf
lögaðilinn að hafa veitt viðkomandi einstaklingi umboð til að koma fram með þessum hætti. Nánar
tiltekið þarf einstaklingurinn að fara inn á sínum Íslykli eða rafrænum skilríkjum – eftir að honum
hefur verið veitt slíkt umboð og á meðan það gildir.

Hvernig veitir lögaðili einstaklingi umboð?
Farið er inn á þessa slóð:
https://innskraning.island.is/addonbehalf.aspx

Þarna er slegin inn kennitala lögaðila og Íslykill hans til þess að fara inn og veita umboð til að taka
þátt í samráði fyrir hönd hans. Athugið að lögaðilar geta ekki fengið rafræn skilríki.

Þá kemur þessi síða upp:

Smellið á „Stillingar“ og þá birtist þessi síða:

Smellið á „Veita umboð / breyta umboðum“

Þá birtist þessi síða

Á efri hluta síðunnar eru sýnd þau umboð sem viðkomandi hefur veitt og hægt er að uppfæra þau
eða eyða.
(Ef prókúruhafi lögaðila hefur farið inn á Íslykli sínum eða rafrænum skilríkjum til þess að veita svona
umboð, þá kemur spurningin „Ertu prókúruhafi“ á efri hlutanum og með því að smella á hana og velja
viðeigandi lögaðila, þá er hægt að veita umboð fyrir hann. Athugið að fæstar opinberar stofnanir
hafa prókúruhafa skilgreinda hjá fyrirtækjaskrá, en hún er nýtt til að finna fyrirtækin ef þessi leið er
farin.)

Á neðri hlutanum er hins vegar hægt að veita umboð.
Hér má sjá útfyllt umboð áður en ýtt er á „Bæta við umboði“

Kennitala þess sem veita á umboð er
slegin inn og ýtt á Tab takkann. Þá birtist
sjálfkrafa nafn viðkomandi.
Velja skal úr lista þjónustuveitandann
Samráðsgátt – samradsgatt.island.is
Þá birtast eitt mögulegt umboð
(umboðshlutverk) sem hægt er að veita:
o

Samráð

Eins og sýnt er á myndinni á að merkja
við þetta umboð („Samráð“)
Gildistíminn er sjálfgefið aðeins einn
dagur og því mikilvægt að velja „Gildir
til“ dagsetningu sem hentar.
Smellið síðan á „Bæta við umboði“

Gætið þess að smella ekki margsinnis á „Bæta við umboði“ og athugið að það getur tekið kerfið meira
en hálfa mínútu að bæta umboðinu við. Þegar kerfið hefur lokið sér af, þá lítur neðsti hlutinn svona
út:

Vinsamlegast lítið framhjá meldingunni „Engin umboðshlutverk fundust“.
Skrunið hins vegar upp á skjánum og þá eigið þið að sjá upplýsingar um umboðið sem þið voruð að
veita.

Þið getið svo bætt við fleiri umboðum eftir þörfum.
Athugið að það er ekkert á móti því að fleiri en einn hafi umboð til að taka þátt í samráði fyrir einn og
sama lögaðilann.

