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Ágrip  

Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir hlutverki eftirlits- og rannsóknarnefnda 

Alþingis og breska þjóðþingsins og þætti þeirra nefnda við þingeftirlit. Umfjöllun og samanburður 

um starfshætti nefnda þessara þjóðþinga þótti áhugaverð sökum langrar hefðar þingeftirlits í 

Bretlandi og eins vegna þess að í Bretlandi, líkt og á Íslandi, tíðkast ákveðin átakastjórn. Með 

nýlegum breytingum á þingskapalögum hér á landi er í fyrsta sinn kveðið á um þingeftirlit í lögum. 

Þá hefur kerfi fastanefnda Alþingis verið endurskipulagt og hlutverki þeirra breytt nokkuð. Eins er 
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þingeftirlits mjög og er það nú eins gott og á verður kosið. Stjórnskipun Bretlands er um margt ólík 

þeirri íslensku en nefndarstarf gegnir miklu hlutverki í störfum þingsins. Þar fylgir hver fastanefnd 

þingsins samsvarandi ráðuneyti, fylgist með störfum þess og veitir því aðhald. Gagnlegt getur 

reynst að kanna störf eftirlits- og rannsóknarnefnda þessa tveggja þjóðþinga, hlutverk þeirra við 

þingeftirlit og bera saman, þó ólík séu.   
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1. Inngangur
 

Með nýlegum breytingum á þingskapalögum er í fyrsta sinn kveðið á um þingeftirlit í íslenskum 

lögum en þetta vakti athygli höfundar og í kjölfarið vaknaði löngun til að fjalla um grundvöll 

þingeftirlits hér á landi. Þingeftirlit er nokkuð flókið ferli sem felur margt í sér. Tilgangur þess er 

meðal annars að rannsaka og hlutast til um hvort brotalöm sé á starfsemi stjórnsýslunnar. Í þessu 

felst að þeir aðilar sem veita þinginu eftirlit fylgja eftir þeim ákvörðunum sem teknar eru innan 

stjórnsýslunnar. Því er það svo að sinni ráðherra ráðsmennsku sinni illa eða af hirðuleysi geta þeir 

aðilar sem með eftirlitið fara kallað eftir því að ráðherra verði látin sæta ráðherraábyrgð. Í íslenskri 

stjórnskipun fara ráðherrar í reynd með æðsta vald innan stjórnsýslunnar við stjórn ráðuneyta sinna.    

     Ráðherraábyrgð hefur í fræðilegri umræðu verið skipt í tvennt, lagalega og þinglega ábyrgð. Um 

hina lagalegu ábyrgð gilda lög nr. 4/1963, um ráðherraábyrgð1 og um hana er einnig fjallað í 14. gr. 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/19942. Þingleg ábyrgð ráðherra grundvallast á 

þingræðisreglunni. Ráðherraábyrgð er samofin þingeftirliti þar sem þingeftirlit felur í sér 

endurskoðun og virkt eftirlit Alþingis með ríkisstjórn og stjórnsýslu. Ýtrasta birtingarmynd 

þinglegrar ábyrgðar er framlagning vantrauststillögu á hendur ráðherra en fari svo að ráðherra er 

talinn hafa brotið gegn lögum um ráðherraábyrgð og ákvæði stjskr. þar um, getur þingið samþykkt 

ályktun þess efnis að höfða skuli mál á hendur honum. Mál gegn ráðherrum eru rekin fyrir 

Landsdómi. Slíkt mál hefur aðeins einu sinni komið til kasta Landsdóms en það var í máli Alþingis 

gegn Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra, nr. 3/2011.  

     Með áðurnefndum breytingum á þingskapalögum hefur lagaumhverfi þingeftirlits styrkst mjög. 

Kerfi fastanefnda Alþingis var endurskipulagt og á því gerðar breytingar og meðal þeirra má nefna 

að skipuð var sérstök nefnd, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, sem hefur það að meginmarkmiði að 

veita þinginu eftirlit. Ýmsar aðrar breytingar hafa þó orðið til þess að styrkja þingeftirlit og má þar 

meðal annars nefna setningu laga um rannsóknarnefndir. Rannsóknarnefndir eru skipaðar til að 

rannsaka mál sem látið hafa hátt í almennri umræðu og varða meðferð opinbers valds og gegna því 

mikilvægu hlutverki við þingeftirlit. Fyrir setningu nýlegra laga um þessar nefndir var hver og ein 

nefnd skipuð á grundvelli þingsályktunar eða sérstakra laga.  

     Þingeftirlit á sér langa sögu í Bretlandi og sökum þess að þar, líkt og hér á landi, tíðkast ákveðin 

                                                
1 Hér eftir verður vísað til laga nr. 4/1963, um ráðherraábyrgð sem laga um ráðherraábyrgð eða ráðherraábyrgðarlaga.  
2 Hér eftir verður vísað til Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1994 sem stjskr. 
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átakastjórn3, þótti höfundi áhugavert að kanna umhverfi þingeftirlits og nefnda breska þjóðþingsins. 

Í Bretlandi, eins og hér á landi, fara ráðherrar með æðsta vald innan stjórnsýslunnar við stjórn 

ráðuneyta sinna en stjórnskipunin er þó um margt ólík hinni íslensku. Ráðherraábyrgð er ekki 

lögfest en farið er eftir ákveðnum viðmiðunarreglum (e. Ministerial Code)4 sem forsætisráðherra 

gefur út í upphafi nýs þings, auk þess sem farið er eftir þingræðisreglu. Þingstarf í Bretlandi byggist 

að miklu leyti á nefndarstörfum og fastanefndir þingsins eru í raun eftirlitsnefndir sem hver og ein 

fylgir samsvarandi ráðuneyti. Þær gegna því veigamiklu hlutverki við þingeftirlit.  

     Meginmarkmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir rannsóknar- og eftirlitsnefndum Alþingis 

og breska þjóðþingsins og skoða þátt þeirra í þingeftirliti. Þetta viðfangsefni er umfangsmikið og 

því mikilvægt að afmarka efnið vel. Til einföldunar er ritgerðinni skipt upp í þrjá hluta en í upphafi 

hvers hluta er gerð grein fyrir efni hans. Í fyrsta hlutanum verður farið yfir ráðherraábyrgð. Þá er 

fjallað um skörun þinglegrar og lagalegrar ábyrgðar og tengsla þeirrar ábyrgðar við þingeftirlit. Þá 

er fjallað um tilgang þingeftirlits og lagastoðir þess auk þess sem sérstaklega er gerð grein fyrir 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Í öðrum hluta er fjallað ítarlega um sérstökar 

rannsóknarnefndir. Farið er yfir einkenni slíkra nefnda, skipun nefndarmanna og hæfi þeirra og 

þeim málum sem rannsóknarnefndum er falið að fjalla um gefinn gaumur. Þá er farið yfir 

valdheimildir rannsóknarnefnda og réttarstöðu einstaklinga sem fyrir þær koma. Stuttlega er gerð 

grein fyrir þeim nefndum sem skipaðar voru fyrir gildistöku laga um rannsóknarnefndir en einnig er 

fjallað um þær tvær nefndir sem skipaðar hafa verið á grundvelli gildandi laga um 

rannsóknarnefndir sem tekið hafa til starfa þegar þetta er skrifað. Í þriðja hluta ritgerðarinnar er 

fjallað um eftirlits- og rannsóknarnefndir í Bretlandi. Að lokum dregur höfundur saman helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar og setur fram sínar eigin hugleiðingar er varða efnið.  

 

 

 

  

                                                
3 Í Bretlandi hefur svokallað tveggja flokka kerfi fests í sessi, þar sem stærstu flokkarnir tveir hafa skiptst á að vera í 
stjórn.  
4 Reglur forsætisráðherra Bretlands til handa ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Sótt af: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61402/ministerial-code-may-2010.pdf 
16. mars. 2013.  
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Fyrsti hluti 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður farið yfir ráðherraábyrgð og fjallað um skörun þinglegrar og 

lagalegrar ábyrgðar og tengsl ráðherraábyrgðar og þingeftirlits. Þá er fjallað um tilgang  

þingeftirlits og lagastoðir þess. 
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2. Ráðherraábyrgð   
Hugtakið framkvæmdarvald hefur verið skilgreint sem öll sú starfsemi ríkisins sem ekki fellur undir 

löggjafar- og dómsvald.5 Ljóst er að starfsemi ríkisvaldsins sem ekki fellur undir löggjafar- eða 

dómsvald er fjölbreytt og mikil og ekki verður reynt að greina þá starfsemi hér. Hinsvegar er 

nauðsynlegt samhengisins vegna að gera grein fyrir því að sú starfsemi sem um ræðir er bæði á 

vegum ríkisins, það er að segja forseta, ráðherra og ráðuneyta þeirra, sem og hjá öðrum 

ríkisstofnunum, til dæmis sveitarfélögum6 og fyrirtækjum í eigu hins opinbera.  

     Í raun má segja að æðsta vald innan stjórnsýslunnar liggi hjá ráðherrum. Ráðherrar framkvæma 

vald forsetans skv. 13. gr. stjskr. og þeir stjórna ráðuneytum sínum og starfsemi þeirra.7 Störf 

ráðuneyta ráðherra eru á ábyrgð þeirra skv. 14. gr. stjskr. og 1. gr. laga nr. 4/1963 um 

ráðherraábyrgð. Hér gætir nokkurrar skörunar í þrígreiningu ríkisvaldsins, þar sem ráðherrar fara 

bæði með löggjafarvald og framkvæmdarvald en forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt 

samkvæmt stjórnarskrá.8 Það að ráðherrar beri ábyrgð á ráðuneyti sínu þýðir að þeir bera í raun 

ábyrgð á störfum undirmanna sinna, svo framarlega sem það starf fer fram með vitund þeirra. 

Ráðherra ber einnig að fylgjast með því að rétt sé farið að í hvívetna við störf ráðuneytis síns.9  

     Með starfi ráðherra fylgir mikið vald og þar með rík ábyrgð. Í fræðilegri umfjöllun er ábyrgðinni 

skipt í tvennt, annars vegar þinglega (pólitíska) ábyrgð, en það er sú ábyrgð sem ráðherra ber á 

ráðsmennsku sinni gagnvart Alþingi og sem byggir á þingræðisreglunni, og hins vegar lagalega 

ábyrgð en um hana er fjallað í 14. gr. stjskr. og í lögum um ráðherraábyrgð. Hér á eftir er fjallað um 

þinglega ábyrgð ráðherra þar sem hún tengist eftirliti þingsins með framkvæmdarvaldinu. Ekki er 

þó hægt að undanskilja lagalega ábyrgð að fullu frá umfjöllun um hina þinglegu ábyrgð, þar sem 

mörk þessara tveggja eru ekki alltaf skýr.10 

2.1 Skörun þinglegrar og lagalegrar ábyrgðar ráðherra 
Erfitt getur verið að gera grein fyrir því hvenær hinni þinglegu ábyrgð sleppir og sú lagalega tekur 

við, sérstaklega í ljósi þess að hér á landi hefur ekki reynt mikið á ráðherraábyrgð almennt.11 

Samkvæmt 14. gr. stjskr. skal sérstakur dómstóll, Landsdómur, dæma í málum sem reist eru á 

lögum um ráðherraábyrgð, en um dómstólinn er fjallað í lögum nr. 3/1963 um Landsdóm. Aðeins 

                                                
5 Ólafur Jóhannesson. (1960). Stjórnskipun Íslands. Bls. 335.  
6 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. Bls. 76.  
7 Gunnar G. Schram. (1997). Stjórnskipunarréttur. Bls. 78.  
8 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands. Bls. 138. 
9 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands. Bls. 163. 
10 Bryndís Hlöðversdóttir. (2005). Rannsóknir í félagsvísindum VI. Eftirlits- og rannsóknarhlutverk Alþingis – forsenda 
ráðherraábyrgðar. Bls. 72. 
11 Bryndís Hlöðversdóttir. (2005) Rannsóknir í félagsvísindum VI. Eftirlits- og rannsóknarhlutverk Alþingis – forsenda 
ráðherraábyrgðar. Bls. 73. 
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einu sinni hefur mál verið höfðað á grundvelli ráðherraábyrgðarlaga en það var í máli Alþingis gegn 

Geir H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra. Alþingi byggði ákvörðun sína um að höfða mál á 

hendur honum á skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.12 Í þingsályktun um málshöfðunina kemur 

fram að málið hafi verið höfðað á hendur Geiri vegna brota sem áttu sér stað á tímabilinu frá febrúar 

2008, fram í byrjun október sama árs, af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi. Brotin voru í 

nokkrum liðum og samnefnari þeirra var að Geir hafði látið undir höfuð leggjast að fylgjast með og 

varna því að íslenskt fjármálalíf yrði fyrir miklum áföllum.13 Í kjölfar þingsályktunarinnar var málið 

rekið fyrir Landsdómi en Geir var, skv. dómi landsdóms nr. 3/2011, sakfelldur fyrir að hafa af 

stórfelldu gáleysi, og þrátt fyrir að hafa verið ljóst að mikill hætta steðjaði að íslensku 

fjármálaumhverfi, látið undir höfuð leggjast að halda ráðherrafundi um mikilvæg málefni skv. 17. 

stjskr. Honum var ekki gerð refsing í málinu.            

     Sú staðreynd, að aðeins einu sinni hafi mál verið höfðað á hendur ráðherra vegna 

embættisfærslna hans, vekur upp ýmsar spurningar. Sá möguleiki gæti til dæmis verið fyrir hendi að 

íslenskir ráðherrar geri færri mistök í störfum sínum en ráðherrar annarra landa. Hins vegar gæti það 

einnig verið svo að eftirlit með störfum ráðherra og eftirfylgni starfa þeirra sé ábótavant og verður 

það að teljast líklegri skýring. Af þessu má draga þá ályktun að eftirlit þingsins með störfum 

ráðherra hafi ekki verið nægjanlegt eða að minnsta kosti ekki eins mikið eða skilvirkt og það gæti 

hafa verið. Hin lagalega ábyrgð kemur til þegar ráðherra brýtur lög í embættisfærslum sínum, sbr. 2. 

gr. laga um ráðherraábyrgð. Ráðherra getur verið dreginn til ábyrgðar misbeiti hann valdi sínu 

stórlega án þess þó að fara út fyrir embættismörk sín eða ef hann veldur því að brotið sé gegn 

öðrum landslögum, sbr. 8., 9., og 10. gr. laganna. Ekki er gerð krafa um ásetning í lögunum en 

einfalt gáleysi dugir þó ekki til sbr. 2. gr. laga um ráðherraábyrgð en þar segir að krefja megi 

ráðherra ábyrgðar hafi hann „[...] annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi farið í bága 

við stjórnarskrá lýðveldisins, önnur landslög eða að öðru leyti stofnað hagsmunum ríkisins í 

fyrirsjáanlega hættu.“ Það er því ljóst að hirði ráðherra ekki um að sinna ráðsmennsku sinni af 

heilindum og ráðvendni getur það leitt til þess að reyni á lagalegu ábyrgð og er þetta ágætt dæmi um 

skörun lagalegrar og þinglegrar ábyrgðar ráðherra. Ráðherra sem sinnir verkum sínum illa á ekki 

aðeins á hættu að á hina þinglegu ábyrgð reyni vegna ráðsmennsku hans, sem getur leitt til þess að 

hann neyðist til að segja af sér, heldur getur hann beinlínis gerst sekur um lögbrot.  

     Í fræðilegri umfjöllun um ráðherraábyrgð og skörun lagalegrar og þinglegrar ábyrgðar hefur 

verið bent á að formreglur hinnar fyrrnefndu séu, eðlilega þar sem um hana gilda lagareglur, skýrari 

                                                
12 Aðdragandinn að ályktun Alþingis um að höfða bæri mál á hendur fyrrverandi forsætisráðherra, Geir H. Haarde, og 
útgáfu ákæru saksóknara Alþingis á hendur honum. Sótt á vefinn 05.04.2013 af: 
http://www.sakal.is/media/skjol/Addragandi-malshofdunar-a-hendur-GHH.pdf  
13 Vefútgáfa Alþingistíðinda (a).  
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en þeirrar síðarnefndu og því alls ekki ljóst hvenær skuli grípa til hinnar þinglegu ábyrgðar14 en 

þingleg ábyrgð er talin ná yfir breitt svið, allt frá pólitískri umræðu til framlagningu 

vantrauststillögu.15 Þetta þýðir að hægt er að láta ráðherra sæta þinglegri ábyrgð án þess að til þess 

komi að lögð sé fram vantrauststillaga á hendur honum, eins og nánar er fjallað um hér á eftir.  

2.2 Þingleg ábyrgð ráðherra 
Ekki hefur verið fjallað mikið um þinglega ábyrgð ráðherra á vettvangi lögfræðinnar. Lagareglur 

þar um eru af skornum skammti og fjalla aðallega um hvernig hægt er að krefja ráðherra um að axla 

hina þinglegu ábyrgð en ekki hvenær, eða við hvaða aðstæður, slíkt skal gert. Þingleg ábyrgð 

ráðherra byggist eins og áður var sagt á þingræðisreglunni en inntak þeirrar reglu er að enginn getur 

setið sem ráðherra nema meirihluti þingsins samþykki hann eða að minnsta kosti þoli í embætti. 

Þannig felur þingræðisreglan það í sér að þingið getur komið ráðherra frá embætti sé vilji til þess. 

Það er gert á grundvelli 2. mgr. 45. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis16 með því að leggja 

fram vantrauststillögu sem leiðir til þess að ráðherra þarf að biðjast lausnar. Óumdeilt er að 

þingræðisreglan hefur stjórnarskrárgildi þrátt fyrir að vera hvergi skráð og hefur það ítrekað verið 

staðfest í framkvæmd. Þingræðisreglan hefur mikil áhrif á samstarf þings og ráðherra.17 

Þingræðisregla, svipuð þeirri sem í gildi er á Íslandi, hefur verið tekin upp í stjórnarskrá landa á 

borð við Noreg, Svíþjóð og Danmörku og felur annað hvort í sér að hægt sé að leggja fram 

vantrauststillögur á hendur ráðherrum eða að reglan er orðuð með svipuðum hætti og þekkist hér á 

landi.18 Framlagning vantrauststillögu er ýtrasta birtingarmynd þingræðisreglunnar en henni hefur 

sjaldan verið beitt hér á landi.19 Það er algengara að störf ráðherra séu gagnrýnd óformlega með 

þeim hætti að þingmenn gagnrýni embættisverk ráðherra eða eftir atvikum ríkisstjórnarinnar allrar, 

innan þingsins, hvort heldur við skipulagðar umræður eða við sérstakar umræður.20 Ástæða þess 

hve sjaldgæft er að slíkar vantrauststillögur eru lagðar fram getur falist í því að þingflokkar sjálfir 

ráða því hverjir af þeirra liðsmönnum gegna ráðherraembætti og geta í sjálfu sér beitt sér fyrir því 

að ráðherra úr þeirra röðum segi af sér.21 Þingræðisreglan gegnir því veigamiklu hlutverki við 

                                                
14 Bryndís Hlöðversdóttir. (2005). Rannsóknir í félagsvísindum VI. Eftirlits- og rannsóknarhlutverk Alþingis – forsenda 
ráðherraábyrgðar. Bls. 75. 
15 Jens Peter Christiansen. (1997). Ministeransvar. Bls. 27-28.  
16 Hér eftir verður vísað til laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis sem þingskapalaga. 
17 Ólafur Jóhannesson. (1978). Stjórnskipun Íslands. Bls. 95-96 og Ragnhildur Helgadóttir (2009) Pólitísk ábyrgð 
ráðherra: samspil þingræðisreglu og þingeftirlits. Tímarit lögfræðinga. Bls. 268.  
18 Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Pólitísk ábyrgð ráðherra: samspil þingræðisreglu og þingeftirlits. Tímarit 
lögfræðinga. Bls. 266. 
19 Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Pólitísk ábyrgð ráðherra: samspil þingræðisreglu og þingeftirlits. Tímarit 
lögfræðinga. Bls. 270.  
20 Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Pólitísk ábyrgð ráðherra: samspil þingræðisreglu og þingeftirlits. Tímarit 
lögfræðinga. Bls. 275-276. 
21 Gunnar Helgi Kristinsson. (2005). Rannsóknir í félagsvísindum VI. Pólitískt umboð og ábyrgð ráðherra á Íslandi. 
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þingeftirlit þar sem ráðherrar verða á grundvelli hennar að taka tillit til þarfa og vilja þingsins í 

embættisverkum sínum.22 Þingmenn geta gagnrýnt vinnubrögð einstaka ráðherra og á þann hátt 

veitt honum aðhald. 

2.3 Samantekt 

Ráðherrar fara í raun með æðsta vald innan stjórnsýslunnar við stjórn ráðuneyta sinna og því valdi 

fylgir eðlilega mikil ábyrgð. Í fræðilegri umfjöllun hefur þessari ábyrgð verið skipti í tvennt, 

lagalega ábyrgð og þinglega (pólitíska) ábyrgð. Um hina lagalegu ábyrgð gilda sérstök lög, lög nr. 

4/1963, um ráðherraábyrgð og um hana er einnig fjallað í 14. gr. stjskr. Um þinglega ábyrgð er ekki 

fjallað í lögum en þingleg ábyrgð ráðherra er byggð á þingræðisreglunni. Mörk lagalegrar og 

þinglegrar ábyrgðar skarast að nokkru leyti en þar sem þingleg ábyrgð byggir á því að meirihluti 

þingsins styðji, eða að minnsta kosti þoli, setu hans í embætti getur það leitt til þess að á þinglega 

ábyrgð hans reyni, sinni hann ráðsmennsku sinni illa. Það að ráðherra sinni ráðsmennsku sinni illa 

eða af kæruleysi getur einnig leitt til þess að á lagalega ábyrgð hans reyni skv. 

ráðherraábyrgðarlögum því í 2. gr. þeirra er tekið fram að ráðherra verði gerður ábyrgur skv. 

lögunum hafi hann „…annaðhvort af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi farið í bága við 

stjórnarskrá lýðveldisins, önnur landslög eða að öðru leyti stofnað hagsmunum ríkisins í 

fyrirsjáanlega hættu“ sbr. dóm landsdóms í máli Geir H. Haarde. Ekki hefur reynt mikið á þinglega 

ábyrgð ráðherra á vettvangi lögfræðinnar en ýtrasta birtingarmynd þinglegrar ábyrgðar er 

framlagning vantrauststillögu. Slíkar tillögur hafa ekki oft verið lagðar fram hér á landi en 

algengara er að störf ráðherra séu gagnrýnd innan þingsins við umræður. Ekki er ljóst hvers vegna 

vantrauststillögur hafa svo sjaldan verið lagðar fram hér á landi en líklegt er að þingflokkarnir 

sjálfir krefjist þess að ráðherra víki úr embætti eða hann hefur hætt af sjálfsdáðum áður en til slíks 

hefur komið. Eftir því sem krafa um gegnsæi innan stjórnsýslunnar verður meiri má leiða að því 

líkum að krafan um þinglega ábyrgð ráðherra og eftirlit þingsins með störfum þeirra verði meiri. 

Þingleg ábyrgð gegnir veigamiklu hlutverki við þingeftirlit í ljósi þingræðisreglunnar.  

  

                                                                                                                                                            
Bls. 215.  
22 Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Pólitísk ábyrgð ráðherra: samspil þingræðisreglu og þingeftirlits. Tímarit 
lögfræðinga. Bls. 268. 
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3. Þingeftirlit 
Þinginu ber að veita framkvæmdarvaldinu aðhald, sbr. 1. mgr. 49. gr. þingskapalaga en þar kemur 

fram að þingið, alþingismenn auk þingnefnda skuli hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. 

Þingeftirlit beinist að mestu leyti að ráðherrum en vegna stöðu þeirra beinist þingeftirlit í raun að 

allri starfsemi sem heyrir undir þá, til allrar stjórnsýslunnar.23  

Hugtakið þingeftirlit er ekki skilgreint með skýrum hætti en í fræðilegri umfjöllun hefur því verið 

lýst á eftirfarandi hátt:  

„Þingeftirlit felst í þeirri endurskoðun og því virka eftirliti sem Alþingi hefur með ríkisstjórn 

og stjórnsýslu“24 

3.1 Tilgangur þingeftirlits  
Tilgangur þingeftirlits er ekki aðeins að hlutast til um hvort að um brotalöm sé að ræða innan 

stjórnsýslunnar heldur getur einnig falist í því almennt eftirlit með stjórnsýslunni, þ.e. að fylgja eftir 

þeim ákvörðunum sem teknar eru innan stjórnsýslunnar og kanna hvort stjórnsýslan starfi á 

skilvirkan hátt eða hvort að brot á lögum eða reglum hafi átt sér stað. Eftirlit með störfum ráðherra 

er ekki eingöngu í þeim tilgangi að kanna hvort ráðherra hafi brotið lög heldur einnig að kanna 

hvernig hann sinnir ráðsmennsku sinni og þingeftirlit felst að miklu leyti í skoðun 

stjórnarframkvæmdar en ekki í eftirliti með einstaka ráðherra. Mikilvægt er að fylgja eftir löggjöf 

og kanna hvort eftir henni sé farið í stjórnarframkvæmd. Þingeftirlit er því margskipt og tilgangur 

þess er ekki einungis að leitast eftir því hvort stjórnarframkvæmd hafi verið brotin.25 

     Þingeftirlit er mikilvægt öllum þjóðþingum og sem dæmi má nefna að það á sér nokkuð langa 

sögu innan bandarískrar stjórnsýslu. Tilgangur þess er, líkt og hér á landi, margvíslegur. Vegna 

stærðar og umfangs stjórnsýslu þar í landi er verkefnum þingsins vísað til ýmissa stofnana. Til að 

tryggja að þessar stofnanir hrindi lögum í framkvæmd samkvæmt vilja þingsins getur þingið fylgt 

störfum stofnananna eftir. Þá er mikilvægt, vegna umfangs stjórnsýslunnar að þingið tryggi 

skilvirkni og árangur verkefna sem í hafa verið lagðir fjármunir en það er gert með sterku eftirliti af 

framkvæmdaraðilum. Hluti þingeftirlits í BNA26 felst einnig í eftirliti með spillingu og því hvort 

almannahagsmuna sé gætt við stefnumótun og lagasetningu. Þá er litið svo á að öflugt þingeftirlit sé 

liður í því að tryggja réttindi borgara, til dæmis með því að fletta ofan af og reyna að koma í veg 

                                                
23 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Eftirlit Alþingis með 
framkvæmdarvaldinu. Bls. 20. 
24Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Eftirlit Alþingis með 
framkvæmdarvaldinu. Bls. 14. 
25 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Eftirlit Alþingis með 
framkvæmdarvaldinu. Bls. 25-26. 
26 Bandaríki Norður-Ameríku. 
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fyrir misnotkun valds.27 Í Bretlandi er þingeftirlit nokkuð sterkt, en þar fylgja rannsóknar- og 

eftirlitsnefndir28 ráðherrum og ráðuneytum þeirra eftir og veita störfum þeirra aðhald. Löng hefð er 

fyrir þingeftirlit í Bretlandi en það var styrkt verulega á seinni hluta síðustu aldar.29 

     Þingeftirlit hefur ákveðið forvarnargildi þar sem ráðherrum má vera ljóst að áhrifum ákvarðana 

þeirra verði fylgt eftir og þau könnuð en slíkt hvetur til þess að störf þeirra séu enn frekar innt af 

hendi af ráðvendni. Á þennan hátt getur þingeftirlit stuðlað að auknum gæðum í starfsháttum innan 

stjórnsýslunnar. Markmið þingeftirlits hlýtur að beinast að því að fylgja því eftir að stjórnsýslan 

fylgi þeim reglum sem henni ber ásamt því að meta skilvirkni laga og reglna. Þá er ekki fráleitt að 

ætla að ef þingið fylgist með ríkisstjórn og stjórnsýslu er það betur í stakk búið til að álykta um það 

hvort lög og reglur séu í takt við tíðarandann og hvort úrbóta og framþróunar sé þörf.30 Þingeftirlit á 

Íslandi hefur verið styrkt verulega á síðari árum í kjölfar skýrslu starfshóps forsætisnefndar 

Alþingis, sem falið var að fara yfir þágildandi löggjöf um eftirlit þingsins með 

framkvæmdarvaldinu og leggja mat á hvort breytinga væri þörf. Þingið gegnir veigamiklu hlutverki 

við þingeftirlit en auk þess einnig umboðsmaður Alþingis og ríkisendurskoðun að ógleymdum 

rannsóknarnefndum, sem nánar verður fjallað um síðar í þessari umfjöllun. Þrátt fyrir hið stóra 

hlutverk sem umboðsmaður Alþingis og ríkisendurskoðun gegna við þingeftirlit, verður ekki fjallað 

nánar um hlutverk þeirra í þessari umfjöllun, þar sem áhersla er lögð á hlutverk fasta- og 

rannsóknarnefnda í þingeftirliti.  

3.2 Lagastoðir þingeftirlits 
Lagaákvæði sem kveða beinlínis á um eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu eru ný í íslenskum 

lögum en um þingeftirlit er fjallað í IV. kafla þingskapalaga.31 Þeim var breytt með lögum nr. 

84/2011 um breytingu á lögum nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis. Fyrir lögfestingu þessara ákvæða 

voru lagastoðir þingeftirlits bágbornar.32 Samhliða áðurnefndum breytingum voru gerðar miklar 

breytingar á föstu nefndarkerfi Alþingis og var það liður í að efla nefndarstarfið frekar, en um 

fastanefndir Alþingis er fjallað í II. kafla þingskapalaga. Með því að endurskipuleggja nefndarkerfið 

var leitast við að bæta faglega umfjöllun innan þeirra og gefa nefndunum aukið rými til starfa.33 Þá 

voru sett lög nr. 68/2011 um rannsóknarnefndir34 en þær gegna mikilvægu hlutverki við þingeftirlit.  

                                                
27 Kaiser, Frederick M., Oleszek, Walter J., Tatelman, Todd B. (2011). Congressional Oversight Manual. Bls. 1-3. 
28 Nánar verður fjallað um breskar eftirlits- og rannsóknarnefndir í 7. og 8. kafla. 
29 Gay, O., Kelly, R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 2.  
30 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Eftirlit Alþingis með 
framkvæmdarvaldinu. Bls. 14. 
31 Umræddar breytingar tóku gildi 30. júní 2011 og 1. september 2012. 
32 Sjá umfjöllun í I. kafla skýrslu þingeftirlitsnefndar, Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu.  
33 Vefútgáfa Alþingistíðinda (b).  
34 Hér eftir verður vísað til laga nr. 68/2011, um rannsóknarnefndir, sem laga um rannsóknarnefndir.  
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     Breytingarnar sem gerðar voru á nefndarkerfi Alþingis felast fyrst og fremst í því að 

fastanefndum var fækkað úr tólf í átta, verkaskipting þeirra tekur ekki lengur mið af 

málefnaskiptingu Stjórnarráðsins eins og áður var gert og komið var á fót nýrri nefnd, 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd sem er ætlað að styrkja eftirlitshlutverk Alþingis og umfjöllun 

þingsins um stjórnskipunarmál35. Markmið breytinganna var eins og áður sagði að styrkja 

eftirlitskerfi þingsins með framkvæmdarvaldinu og var talið að fyrrgreindar breytingar væru vel til 

þess fallnar. Með því að fækka nefndum er talið unnt að bæta löggjafarstarfið þar sem nefndarmenn 

fá betri yfirsýn yfir verkefni og málaflokka innan nefndanna og þar sem þingmenn sitja nú í færri 

nefndum en áður geta þeir betur einbeitt sér að þeim verkefnum sem fyrir liggja og auðveldara er að 

skipuleggja nefndarfundi. Þá er talið að sjálfstæði nefndanna geti aukist því hver og ein nefnd fjallar 

ekki aðeins um málefni eins ráðuneytis. Með því að færa málefnasvið nefnda þvert yfir ráðuneyti 

má sporna við því að ráðherrar hafi áhrif á störf þeirra en slíkt var auðveldara með eldra skipulagi 

þegar hvert ráðuneyti átti sína nefnd í þinginu ef svo má að orði komast. Þá er það orðið að 

meginmarkmiði einnar nefndar að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og er það líklegt til að 

styrkja þingeftirlit til muna en áður hafði slíkt eftirlit oft mætt afgangi í störfum þingnefnda.36 

     Í nefndirnar er kosið á þingsetningarfundi Alþingis að afloknum alþingiskosningum og 

kosningin gildir fyrir allt kjörtímabilið skv. 13. gr. þingskapalaga. Formenn þingflokkanna leggja 

fram tillögur um skipun nefndanna og skal hún byggð á hlutfallslegum þingstyrk flokkanna skv. 14. 

gr. laganna. Nefndarsæti í fastanefndum Alþingis eru nú 71 og á þingflokkur jafn mörg sæti í 

nefndum og hann á í þinginu og því verða einhverjir þingmenna að sitja í tveim nefndum. Með 

breytingunum er þingmönnum í minni þingflokkum tryggður réttur til að ráða mestu um það í hvaða 

nefndir þingmenn þeirra fara og nauðsyn þessa sérstaklega áréttuð í greinagerð með frumvarpinu að 

breytingarlögunum.37 Þessi skipan mála er nauðsynleg til að auka líkur á því að nefndirnar starfi 

sjálfstætt. Í greinargerðinni með frumvarpi að breytingum á þingskapalögum var einnig tekið fram 

að við því væri búist að strax yrðu til ákveðnar venjur og hefðir við skiptingu formannsstarfa 

nefndarinnar, til dæmis að stjórnarflokkarnir hafi formennsku í fjárlaganefnd en stjórnarandstaðan í 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Jafnframt var tekið fram að það væri á ábyrgð formanna 

þingflokka að mynda vinnureglur við gerð tillagna um formennsku í fastanefndunum. Þetta hefur þó 

ekki gengið eftir að öllu leyti en stjórnarliði gegnir formennsku stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, 

þegar þetta er skrifað. Fastanefndir Alþingis gegna mikilvægu hlutverki við þingeftirlit því þær geta 

á grundvelli 26. gr. þingskapalaga ákveðið af sjálfsdáðum að taka mál til umfjöllunar. Þá getur 

                                                
35 Nánar er fjallað um stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í kafla 3.4.  
36 Vefútgáfa Alþingistíðinda (c). 
37 Vefútgáfa Alþingistíðinda (c). 
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nefnd, leitar fjórðungur hennar eftir því, óskað eftir því að ráðherra komi á fund hennar í þinghléum 

og er ráðherra skylt að verða við því svo fljótt sem auðið er, sbr. 2. mgr. 15. gr. laganna. Nefndirnar 

sjálfar geta ákveðið að halda opna nefndarfundi, sbr. 19. gr. laganna, fari fjórðungur hennar fram á 

slíkt og geta þær kallað á sinn fund til upplýsinga meðal annars núverandi og fyrrverandi ráðherra, 

forstöðumenn sjálfstæðra ríkisstofnana, ríkisendurskoðanda og fulltrúa hagsmunaaðila. Þegar slíkt 

er gert boðar formaður nefndarinnar þann sem nefndin óskar eftir að komi á fundinn með 

hæfilegum fyrirvara og gerir honum grein fyrir tilefni fundarins.  

     Með lagaákvæðum um þingeftirlit var lögfest sú meginregla stjórnskipunarinnar að Alþingi skal 

hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Þessi meginregla er leidd af 54. gr. stjskr. en hún hljóðar 

svo:  

Heimilt er alþingismönnum, með leyfi Alþingis, að óska upplýsinga ráðherra eða svars um 

opinbert málefni með því að bera fram fyrirspurn um málið eða beiðast um það skýrslu. 

     Í greinargerð með frumvarpi að breytingum á þingskapalögum er hlutverk Alþingis sem 

eftirlitsaðila með störfum ráðherra og ríkisstjórnarinnar í heild áréttað og bent á nauðsyn þess að 

styrkja þingeftirlit með því að lögfesta upplýsingarétt þingsins gagnvart stjórnvöldum. Þetta er gert 

með því að kveða á um upplýsingaskyldu ráðherra við Alþingi, kveða á um afhendingu og meðferð 

trúnaðarganga, með ákvæði um almenna þagnarskyldu ráðherra og endurskipulagningu fastanefnda 

þingsins. Þessar breytingar voru taldar nauðsynlegar svo þingið gæti sinnt eftirliti sínu með 

framkvæmdarvaldinu.38 

     Í 50. gr. þingskapalaga segir:  

Við umfjöllun um þingmál, við sérstakar umræður, í svörum við fyrirspurnum þingmanna og 

í skýrslum, hvort sem er að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni þingmanna, svo og við athugun 

mála að frumkvæði fastanefnda þingsins, skal ráðherra leggja fram þær upplýsingar sem hann 

hefur aðgang að og hafa verulega þýðingu fyrir mat þingsins á málinu. 

Heimilt er að leggja fyrir Alþingi upplýsingar sem annars er óheimilt að veita samkvæmt 

reglum um þagnarskyldu. Skal þá grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja að upplýsingarnar 

berist ekki óviðkomandi. 

Þingnefnd getur ákveðið að trúnaður ríki um tilteknar upplýsingar sem hún fær á 

nefndarfundi. Sömuleiðis tekur þingnefnd afstöðu til þess fyrir fram hvort hún tekur við 

upplýsingum sem bundnar eru þagnarskyldu að lögum eða ósk þess sem vill veita nefndinni þær. 

     Með setningu ákvæðisins var lögfest sjálfstæð upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra vegna 

þeirra mála sem til meðferðar eru og skyldan á bæði við um athugun þingmála og athuganir að 

                                                
38 Vefútgáfa Alþingistíðinda (c). 
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frumkvæði fastanefnda Alþingis.39 Ákvæði 1. mgr. 50. gr. laganna leggur þá skyldu á ráðherra að 

miðla mikilvægum upplýsingum er varða mál sem til meðferðar eru hjá þinginu, til þingmanna óháð 

því hver á frumkvæði að málinu. Ákveðin skilyrði gilda þó um upplýsingaskylduna; um þarf að 

vera að ræða upplýsingar sem ráðherrann eða ráðuneytið sem í hlut á hafa yfir að ráða, 

upplýsingarnar þurfa að tengjast málefnasviði ráðherra og ráðuneytis og þurfa að hafa mikla 

þýðingu fyrir málið sem til umfjöllunar er. Það skal áréttað að upplýsingaskyldan nær aðeins til 

þeirra mála sem til meðferðar eru innan þingsins en ekki til allra upplýsinga sem tengjast 

málefnasviði hans40 enda gæti það orðið til að þrengja að möguleikum ráðherra að meta hvaða 

upplýsingar eru nauðsynlegar til úrvinnslu mála fyrir þinginu.41 Með því að lögfesta 

upplýsingaskyldu ráðherra er leitast við að tryggja þingmönnum aðgang að upplýsingum sem skipt 

geta sköpum við mat þeirra á málum sem liggja fyrir þinginu.42 

     Þegar upplýsingaskylda ráðherra er lögfest verður það óneitanlega til þess að upp vakna 

vangaveltur um þagnarskyldu ráðherra og þingmanna og gögn sem bundin eru trúnaði. Í 2. mgr. 50. 

gr. þingskapalaga er kveðið á um að heimilt sé að leggja fyrir þingið upplýsingar sem bundnar eru 

trúnaði enda sé þess gætt að upplýsingarnar berist ekki til óviðkomandi aðila. Í 52. gr. laganna 

kemur fram að þingmaður er bundinn þagnarskyldu um upplýsingar sem hann hefur fengið í starfi 

sínu og sem lögbundinn trúnaður gildir um eða sem bundnar eru trúnaði vegna lögmætrar 

ákvörðunar þess sem upplýsingarnar veitir, sbr. 136. gr. almennra hegningarlaga43. Þá er í 21. gr. 

laganna kveðið á um að hver nefnd þingsins skuli halda sérstaka gerðarbók sem í eru bókuð 

trúnaðarmál. Til að markmiðum þingeftirlits sé náð og til þess að þingmenn geti metið þau mál sem 

til umfjöllunar eru á raunhæfan hátt þarf að vera unnt að miðla trúnaðarupplýsingum til þingsins en 

jafnframt er mikilvægt að gæta þess að þessar upplýsingar rati ekki í hendur óviðkomandi aðila. 

Vegna þessa var farin sú leið, í samræmi við löggjöf norrænna ríkja44, að kveða á um þagnarskyldu 

þingmanna í lögum. Það nýmæli fylgir einnig áðurnefndum breytingum að nefndarfundir geta nú 

verið opnir almenningi og fjölmiðlum skv. 19. gr. þingskapalaga. Komi gestir fyrir þingnefnd, aðrir 

en starfsmenn Stjórnarráðsins á ábyrgð ráðherra, getur nefnd ákveðið að hafa opinn fund en gæta 

                                                
39 Vefútgáfa Alþingistíðinda (c). 
40 Vefútgáfa Alþingistíðinda (b).  
41 Ásmundur Helgason. (2009). Upplýsingaskylda ráðherra við Alþingi. Tímarit lögfræðinga. Bls. 322-323. 
42 Vefútgáfa Alþingistíðinda (b). 
43 Opinber starfsmaður, sem segir frá nokkru, er leynt á að fara og hann hefur fengið vitneskju um í starfi sínu eða 
varðar embætti hans eða sýslan, skal sæta …1) fangelsi allt að einu ári. Hafi hann gert það til þess að afla sér eða öðrum 
óréttmæts ávinnings, eða noti hann slíka vitneskju í því skyni, má beita fangelsi allt að 3 árum. 
Sömu refsingu skal sá sæta, sem látið hefur af opinberu starfi og eftir það segir frá eða misnotar á ofangreindan hátt 
vitneskju, sem hann hafði fengið í stöðu sinni og leynt á að fara. 
44 8. gr. dönsku þingskapalaganna hefur að geyma ákvæði um þagnarskyldu þingmanna, í norsku þingskapalögunum, 
meðal annars í 60. gr. þeirra er að finna ákvæði um þagnarskyldu þingmanna, ákvæði sænskra þingskapalaga kveða á 
um það sama og ákvæði í finnskri löggjöf kveða á um þagnarskyldu þingmanna, meðal annars 50. gr. stjórnarskrá 
landsins.  
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verður þess að á slíkum fundum er ekki unnt að fjalla um málefni sem falla undir trúnaðarákvæði 

þingskapa- eða hegningarlaga.  

     Ofangreindar breytingar á þingskapalögum eru allar til þess fallnar að auka skilvirkni og gera 

þingeftirlit markvissara. Þar að auki auðveldar breytt nefndarkerfi Alþingis almenningi og 

fjölmiðlum aðgang að starfi nefndanna og ýtir þar með undir gegnsæi innan stjórnsýslunnar. 

Kröfum nútímans um opnari stjórnsýslu er mætt með þessum breytingum og ljóst er að 

lagaumhverfi stjórnskipunar og stjórnsýslu er nú, að þessu leyti, eins gott og kostur er. Hinsvegar 

má hafa það í huga að ekki dugar einungis að setja lög og reglur um ákveðin málefni. Það sem 

mestu máli skiptir er vilji þeirra sem að þingeftirliti koma til að fara eftir þeim reglum sem til staðar 

eru og hvort þróun þingeftirlits sé í samræmi við þau markmið sem stefnt var að í upphafi.   

3.3 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
Um stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd er fjallað í 8. tölul. 13. gr. þingskapalaga. Þar segir:  

 

Nefndin fjallar um stjórnarskrármál, málefni forseta Íslands, Alþingis og stofnana þess, 

kosningamál, málefni Stjórnarráðsins í heild og önnur mál sem varða æðstu stjórn ríkisins. Enn 

fremur fjallar nefndin um ársskýrslu og tilkynningar umboðsmanns Alþingis, svo og um skýrslur 

Ríkisendurskoðunar. Meti nefndin það svo að einstakar skýrslur Ríkisendurskoðunar eigi eftir efni 

sínu fremur að fá athugun í annarri nefnd vísar hún þeim skýrslum þangað. Nefnd sem tekur þannig 

við skýrslu Ríkisendurskoðunar skilar þá áliti til þingsins eftir athugun sína á skýrslunni en um 

aðrar skýrslur fjallar stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og skilar áliti um þær. 

 

Nefndin skal einnig hafa frumkvæði að því að kanna ákvarðanir einstakra ráðherra eða 

verklag þeirra sem ástæða þykir til að athuga á grundvelli þess eftirlitshlutverks sem Alþingi hefur 

gagnvart framkvæmdarvaldinu. Komi beiðni um slíka athugun frá a.m.k. fjórðungi nefndarmanna 

skal hún fara fram. Um athugun sína getur nefndin gefið þinginu skýrslu. 

 

Nefndin skal jafnframt leggja mat á og gera tillögu til Alþingis um hvenær rétt er að skipa 

rannsóknarnefnd, sbr. lög um rannsóknarnefndir. Nefndin tekur skýrslur slíkrar nefndar til 

umfjöllunar og gefur þinginu álit sitt um þær og gerir tillögur um frekari aðgerðir þingsins.  

 

     Nefndin hefur til meðferðar þingmál sem falla undir svið hennar en hún hefur einnig mikla 

frumkvæðisskyldu um eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu. Í þessu felst að nefndinni ber að 

taka, af sjálfsdáðum, upp mál til skoðunar sem varða störf framkvæmdarvaldsins. Slík mál ber að 
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taka upp óski þriðjungur nefndarmanna eftir því en hér er réttur minnihluta nefndarinnar tryggður 

og með því leitast við að nefndin geti sem best sinnt eftirlitshlutverki sínu. Nefndin getur kallað 

ráðherra á sinn fund, í þinghléum, og eins kallað eftir gögnum til upplýsingar og er ráðherra skylt að 

verða við þeirri beiðni, sbr. 2. mgr. 15. gr. þingskapalaga.45 Við setningu ákvæðis um eftirlits- og 

stjórnskipunarnefnd var að miklu leyti horft til sambærilegrar nefndar í Noregi, „kontroll- og 

konstitusjonskomiteen“ eða eftirlits- og stjórnskipunarnefndin en ákvæði um hana er að finna í 12. 

gr., 9. tölul. 14. gr. og 15. gr. þingskapalaga norska Stórþingsins. Hlutverk þeirrar nefndar er meðal 

annars að fjalla um stjórnarskrármálefni, ábyrgð og löggjöf Stórþingsins, hafa eftirlit með 

framkvæmdarvaldinu og fjalla um og gefa álit sitt á; ákvörðunum þingsins er varða 

framkvæmdarvaldið og hvernig það hefur farið með samþykktar tillögur sem fyrir það var lagt, á 

skýrslum ríkisendurskoðunar, á skýrslum umboðsmanns Stórþingsins og á skýrslum nefnda, þar á 

meðal rannsóknarnefnda sem Stórþingið hefur skipað. Eftirlits- og stjórnskipunarnefndin getur beitt 

víðtækum úrræðum svo sem fjallað er um í 15. gr. þingskapalaganna norsku en þriðjungur hennar 

getur farið fram á að ráðherra komi á fund nefndarinnar til að veita upplýsingar um málefni sem 

falla undir eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu og í kjölfar þess getur þriðjungur nefndarinnar 

ákveðið að rannsaka það málefni, sé það talið nauðsynlegt. Þá getur nefndin ákveðið að taka 

sjálfstætt upp málefni er varða ábyrgð framkvæmdarvaldsins. Nefndin hefur einnig heimildir til að 

meta sjálfstætt hvort senda skuli mál sem varða skyldur ríkisins samkvæmt stjórnarskrá til 

meðferðar hjá þar til bærum aðilum, svo sem ríkissaksóknara. Einnig skal bera skipun nefnda sem 

fara skulu með stjórnsýsluathuganir og rannsóknir á opinberum málefnum undir eftirlits- og 

stjórnskipunarnefndina og þriðjungur nefndarinnar getur krafist þess að haldnir verði nefndarfundur 

um málefni sem varða eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu. Þá er nefndinni skylt að upplýsa 

þingið um málefni þau sem hún hefur haft til skoðunar.  

     Samkvæmt 19. gr. norsku þingskapalaganna getur eftirlits- og stjórnskipunarnefndin, að 

frumkvæði Stórþingsins, fjallað um og lagt mat á hvort skipa eigi rannsóknarnefnd til að rannsaka 

mál er varða meðferð opinbers valds. 

     Í þessu sambandi er einnig áhugavert að skoða nefndarskipan breska þingsins en þar hafa 

ákveðnar eftirlitsnefndir þingsins það hlutverk að fylgjast með störfum ráðuneyta. Hver nefnd fylgir 

samsvarandi ráðuneyti í eftirlitsstörfum sínum. Þingeftirlit þar í landi er þó með öðru sniði en hér 

þekkist en þar gegna eftirlitsnefndir því hlutverki að veita samsvarandi ráðuneytum og þingi í heild 

aðhald í störfum sínum og er kveðið á um nefndirnar í þingsköpum (e. standing orders) breska 

þingsins. Þessum nefndum hafa verið gefin svokölluð meginverkefni (e. core task) sem notuð eru 

                                                
45 Vefútgáfa Alþingistíðinda (c).  
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við þingeftirlit.46 Bresk stjórnskipun er töluvert frábrugðin þeirri íslensku en leiðbeiningar til 

eftirlitsaðila geta mögulega gefið vísbendingar um hvernig hægt væri að haga slíkum leiðbeiningum 

hér á landi. Líklegt verður að teljast að leiðbeiningar af þeim toga kæmu að gagni við þingeftirlit 

hérlendis og gæti styrkt það enn frekar. 47    

     Hlutverk hinnar íslensku stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar er svipað því hlutverki sem norska 

eftirlits- og stjórnskipunarnefndin hefur sem og breskar eftirlitsnefndir, en nefndinni er ætlað að 

auka skilvirkni og gæði þingeftirlits. Með því að skipa eina nefnd sem sérstaklega hefur það að 

markmiði að sinna þingeftirliti eru meiri líkur en ella á því að eftirlitinu verði sinnt með þeim hætti 

sem lagt var upp með í byrjun því nefndin þarf ekki að forgangsraða verkefnum sínum á sama hátt 

og hún þyrfti ella að gera. Með þessu móti eru einnig meiri líkur á því að hefð og venja skapist við 

þingeftirlit þar sem þekking á málefninu safnast fyrir á einum stað. Með þessu móti eru einnig meiri 

líkur á því að hefð fyrir sterku þingeftirliti myndist. Ef upp koma deilur um mál sem misfarist hafa í 

stjórnsýslunni er auðveldara að fjalla um þau þar sem það er hlutverk stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefndarinnar að gera slíkt. Minni líkur eru á að mál sem ósætti er uppi um velkist um innan 

stjórnsýslunnar sem og að einhugur getur ríkt um það að fjallað sé um málið af réttum aðilum. Þá 

hefur nefndin það hlutverk, líkt og hin norska hliðstæða, að leggja mat á og gera um það tillögu, 

undir hvaða kringumstæðum skipa skal rannsóknarnefnd. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin tekur 

við skýrslum rannsóknarnefnda, fjallar um þær og kynnir fyrir Alþingi, sbr. 13. gr. þingskapalaga. 

Þetta er í samræmi við tilgang nefndarinnar þar sem rannsóknarnefndir eru mikilvægur hluti 

þingeftirlits. Það vekur athygli að sá vilji sem fram kom við skipun stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefndarinnar, að stjórnarandstæðan gegndi formennsku nefndarinnar hefur ekki gengið eftir 

og telja verður það miður vegna tilgangs nefndarinnar. Sú hætta er alltaf fyrir hendi að störf nefnda 

sem skipað er í eftir þingstyrk endurspegli um of vilja stjórnarmeirihlutans og því væri 

stjórnarandstöðunni betur falin formennska stjórnskipunar- og eftirlitsnefndarinnar. Mikilvægt er að 

hafa þetta í huga þegar skoðað er það hlutverk nefndarinnar að meta þörfina fyrir skipun sérstakrar 

rannsóknarnefndar. Vegna þeirra víðtæku úrræða sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin hefur er 

rétt að árétta að mikilvægt er að beita þeim af varúð og af meðalhófi og huga vel að því að 

réttaröryggis þeirra sem nefndin hefur til skoðunar sé gætt. Allar reglur missa marks séu þær 

misnotaðar. 

     Ekki er komin mikil reynsla á störf nefndarinnar þegar þetta er skrifað en hún hefur afgreitt 12 

mál48, tekið níu mál upp af sjálfsdáðum49 og hefur 11 mál til umræðu og meðferðar50. Áhugavert 

                                                
46 House of Commons Information Office. (2009). Departmental Select Committees – Factsheet P2 Procedure Series.  
47 Nánar er fjallað um þingeftirlit í kafla 3. 
48 Tekið af vefsíðu Alþingis, sótt þann 29. mars 2013 af: http://www.althingi.is/dba-
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verður að fylgjast með því hvernig störf nefndarinnar þróast og hvort hún skili markmiðum sínum. 

Telja verður líklegt að það geti reynst gagnlegt fyrir nefndina að setja sér ákveðnar verklagsreglur 

eftir að reynsla hefur komist á störf hennar. Það er í samræmi við þann tilgang sem henni var 

ætlaður í upphafi, að til staðar sé nefnd sem er sérhæfð í eftirliti með framkvæmdarvaldinu, hefur 

yfir að ráða bestu mögulegu þekkingu á sínu sviði, vinnur að skýrum markmiðum og er því fær að 

veita framkvæmdarvaldinu það aðhald sem nauðsynlegt er í nútíma lýðræðisríki.  

3.4 Samantekt  
Með nýlegum ákvæðum um þingeftirlit í þingskapalögum er í fyrsta sinn kveðið sérstaklega á um 

eiginlegt þingeftirlit en þingeftirlit hafði áður aðeins verið dregið af ákvæðum þingskapalaga um 

heimild þingmanna til að inna ráðherra upplýsinga um ákveðin málefni. Samhliða ákvæðum um 

þingeftirlit í IV. kafla þingskapalaga voru gerðar umtalsverðar breytingar á nefndarkerfi Alþingis og 

það endurskipulagt. Fastanefndum Alþingis var fækkað um fjórar, úr 12 í átta, og starf þeirra ekki 

að öllu leyti miðað við skiptingu málefna í Stjórnarráði eins og áður var gert. Markmið þeirra 

breytinga var og er að auka sjálfstæði nefndanna og eins bæta skipulag þeirra og skilvirkni.   

     Nefndirnar hafa heimild til að taka málefni upp sjálfstætt til skoðunar og geta óskað eftir því að 

ráðherrar komi á fund þeirra í þinghléum. Þá var tryggður með lögum réttur þingmanna 

stjórnarandstöðunnar til setu í nefndunum og var það gert til að auka sjálfstæði nefndanna. Sjálfstæð 

upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra var lögfest með breytingunum og er ráðherra skylt að veita 

allar upplýsingar sem hann telur mikilvægar umræðu máls sem er til meðferðar fyrir þinginu. Þrátt 

fyrir að sjálfstæð upplýsingaskylda ráðherra er lögfest er þar með ekki sagt að það sé refsivert að 

brjóta þá skyldu en ekki er kveðið á um slíkt í lögum. Ákveðið mat felst í ákvæðinu um 

upplýsingaskyldu en það kemur í hlut ráðherrans að meta hvaða upplýsingar hafa verulegt gildi fyrir 

umfjöllun mála fyrir þinginu. Hvað þetta varðar er þó líklegt að hér er komin hin pólitíska ábyrgð 

ráðherra til skoðunar því ekki er vænlegt til árangurs að ráðherra veiti ónákvæmar eða rangar 

upplýsingar til þingsins eða brjóti lög um upplýsingaskyldu. Hér má því sjá eina birtingarmynd 

tengsla ráðherraábyrgðar og þingeftirlits. Með því að lögfesta upplýsingaskyldu ráðherra var 

nauðsynlegt að lögfesta ákvæði um þagnarskyldu þingmanna og nefnda til að vernda mögulegar 

trúnaðarupplýsingar. Þá getur nefnd ákveðið, þegar gestir koma fyrir nefndina, að því gefnu að ekki 

er fjallað um trúnaðarmál, að hafa nefndarfundi opna og er þá almenningi og fjölmiðlum einnig 

                                                                                                                                                            
bin/skjol.pl?nemenu=1&skl_1=%5b%5e0%5d&nefnd1=se&lthing1.    
49 Tekið af vefsíðu Alþingis, sótt þann 29. mars 2013 af: http://www.althingi.is/dba-
bin/skjol.pl?nemenu=1&skl_1=0&nefnd1=se&lthing1=.  
50 Tekið af vefsíðu Alþingis, sótt þann 29. mars 2013 af: http://www.althingi.is/dba-
bin/nefndirogmal.pl?nemenu=1&nefnd1=se&lthing1=.&oafgreitt=1  
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heimilt að vera viðstaddir. Lagaumhverfi þingeftirlits er nú eins gott og á verður kosið en miklu 

máli skiptir vilji þeirra sem að eftirlitinu standa til að fylgja reglunum eftir. Setning laga og reglna 

sem miða að því að gera stjórnsýsluna aðgengilegri fyrir almenning og auka gagnsæi innan hennar 

eru af hinu góða. Einnig er það mikil réttarbót þegar tryggð eru með lögum reglur sem eiga að auka 

eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu en þetta eftirlit felur í sér meira en aðeins það að fylgjast 

með því hvort lög séu brotin. Því er líka ætlað að fylgjast með því hvort tilgangur laga skili sér, 

hvort verkferlar innan stjórnsýslunnar nýtist eins og þeim er ætlað og að ráðherrar og ráðuneyti 

sinni störfum sínum af alúð og heilindum. Það er allra hagur að sterkt þingeftirlit sé til staðar og að 

unnið sé að þeim markmiðum að lögum og reglum sé fylgt, því lög og reglur gegna því hlutverki að 

halda samfélaginu í réttum skorðum. Það sem skiptir mestu máli, hvað öll lög varðar, er það hvort 

virðing sé borin fyrir þeim að því marki að þeim er fylgt. Það er raunverulega vilji þeirra sem eiga 

að fylgja reglunum sem skiptir máli og á það einnig við í þessu tilviki. Eins og áður sagði er ekki 

komin mikil reynsla á þingeftirlit á Íslandi og erfitt getur reynst að leggja mat á það hvernig árangri 

það hefur skilað og hvort það standist þau viðmið sem sett voru í upphafi. Niðurstaðan er þó sú að 

árangur þingeftirlits hlýtur að ráðast af verklagi og venjum sem viðhafðar eru við veitingu þess, 

virðingu þeirra sem beita því og vilja þeirra til að fylgja þeim reglum sem um það er sett. Sá veldur 

er á heldur.  

     Þingeftirlit hefur styrkst verulega með ákvæðum um það í þingskapalögum og er lagaumhverfi 

þar að lútandi eins gott og á verður kosið. Ekki eru til sérstakar leiðbeiningar um að hvaða 

markmiðum skal stefnt við eftirlitið. Slíkar leiðbeiningar eru til í öðrum löndum og má í því 

sambandi nefna áðurnefndar markmiðsreglur breska þingsins til eftirlitsnefnda þess. Því er hægt að 

velta upp hvort slíkar reglur myndu gagnast við framkvæmd þingeftirlits hér á landi, þar sem 

framkvæmdaraðilar hefðu þá skýr markmið sem unnt væri að stefna að.  
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Annar hluti 

Í öðrum hluta ritgerðarinnar er sérstökum rannsóknarnefndum gerð ítarleg skil. Farið er yfir 

einkenni slíkra nefnda, skipun nefndarmanna og hæfi þeirra og þeim málum sem 

rannsóknarnefndum er falið gefinn sérstakur gaumur. Þá er farið yfir valdheimildir 

rannsóknarnefnda og réttarstöðu einstaklinga sem fyrir þær koma. Stuttlega er gerð grein fyrir 

þeim nefndum sem skipaðar voru fyrir gildistöku laga um rannsóknarnefndir en einnig er fjallað 

um nefndir skipaðar á grundvelli nýlegra laga um rannsóknarnefndir. 
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4. Sérstakar rannsóknarnefndir 
Einn angi þingeftirlits á Íslandi er skipun sérstakra rannsóknarnefnda en þær nefndir hafa það 

hlutverk að rannsaka mikilvæg mál sem almenning varða, hafa farið hátt í þjóðfélagsumræðunni og 

tengjast meðferð opinbers valds. Rannsóknarnefndir eru jafnframt gott dæmi um að þingeftirliti er 

jafnan ekki ætlað að koma í veg fyrir að ákvarðanir eru teknar, heldur ætlað að leiða til þess að 

innan stjórnsýslunnar sé farið eftir þeim lögum og reglum sem eru í gildi. Aldrei verður hægt að 

koma í veg fyrir að álitamál koma upp. Rannsóknarnefndir, sem nánar verður fjallað um í köflunum 

hér á eftir, eru því vel til þess fallnar að taka á þeim málum sem upp geta komið og ekki er unnt að 

ljúka með hefðbundnum athugunum innan ráðuneyta eða með rannsókn lögreglu.  

     Í kjölfar falls íslensku bankanna í október árið 2008 skapaðist andrúmsloft í íslensku þjóðfélagi 

sem segja má að hafi framkallað kjöraðstæður fyrir skipan rannsóknarnefnda. Rannsóknarnefndir 

rannsaka oftast mál sem valda uppnámi innan þjóðfélagsins og slíkt uppnám ríkti í kjölfar 

bankahrunsins. Fór það svo að skipuð var rannsóknarnefnd um aðdraganda og fall íslensku 

bankanna. Sú nefnd gaf út ítarlega skýrslu í lok starfs síns og í kjölfarið var skipuð 

þingmannanefnd51 til að fjalla um þessa skýrslu. Þingmannanefndin mat það svo að innan 

stjórnsýslunnar væru aðilar sem ekki teldu sig þurfa að sæta ábyrgð starfa sinna og að verklagi 

stjórnsýslunnar hefði verið ábótavant. Eins var það mat nefndarinnar að sökum þess hve Íslendingar 

eru fámenn þjóð væri það þeim mun mikilvægara að í stjórnsýslunni ríkti formfesta, skýrir 

verkferlar, skýr skráning upplýsinga sem og að ábyrgðarsvið innan stjórnsýslunnar þyrftu að vera 

ljós. Þá taldi þingnefndin að pottur væri brotinn í ábyrgð ráðherra á störfum sínum og að starfshættir 

uppfylltu ekki þær kröfur sem hægt er að gera til nútíma stjórnsýslu. Nauðsynlegt væri í ljósi þess 

að setja skýrari reglur. Í þeim felst meðal annars aukið gagnsæi innan stjórnsýslunnar og að um 

starfshætti hennar ríki ákveðin formfesta.52 Hægt er að segja þetta á einfaldari hátt; stjórnsýslunni 

ber að fara eftir þeim lögum og reglum sem henni eru settar og mikilvægt er að lögin og reglurnar 

séu skýr og skýrt afmörkuð. Um þetta var einnig fjallað í skýrslu starfshóps forsætisnefndar 

Alþingis um eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu en í kjölfar þeirrar skýrslu voru sett 

áðurnefnd ákvæði í þingskapalögum um eftirlit Alþingins með framkvæmdarvaldinu. Í þeirri 

skýrslu var einnig fjallað um nauðsyn setningar laga um sérstakar rannsóknarnefndir. Í kaflanum 

hér á eftir verður fjallað um sérstakar (ad hoc53) rannsóknarnefndir á Íslandi. Nokkur hefð er fyrir 

skipun slíkra nefnda en þær hafa í gegnum tíðina ýmist verið skipaðar þingmönnum eða 

                                                
51 Nefndin var sett á stofn með breytingum á lögum nr. 142/2008 um rannsóknarnefnd Alþingis, sbr. lög nr. 146/2009 
og um hana er fjallað í 2. mgr. 15. gr. laga nr. 142/2008 um rannsóknarnefnd Alþingis.  
52 Vefútgáfa Alþingistíðinda (d). 
53 Þýðing úr latínu er beinlínis „fyrir þetta“. Á við um eitthvað sem aðeins er gert í einum ákveðnum tilgangi og vísar 
einnig til þess að starfsemi þess sem um ræðir er tímabundin.  
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sérfræðingum utan þings. Nýlega voru sett lög um rannsóknarnefndir og hafa rannsóknarnefndir 

verið skipaðar á grundvelli þeirra frá setningu laganna.  

4.1 Almennt um sérstakar rannsóknarnefndir á Íslandi 
Sérstakar rannsóknarnefndir eru skipaðar með þingsályktun á grundvelli laga um rannsóknarnefndir 

í þeim tilgangi að rannsaka mikilvæg mál sem valdið hafa titringi í þjóðfélaginu og jafnan náð 

hámæli í umfjöllun fjölmiðla og varða almannahagsmuni.54 Tilgangur nefndanna, samkvæmt 

lögunum, er að varpa ljósi á málefni, undanfara þeirra og oft á tíðum komast að raun um hvort 

misfarið hafi verið með vald innan stjórnsýslunnar. Sérstakar rannsóknarnefndir eru kallaðar 

sérstakar til aðgreiningar frá föstum nefndum sem skipaðar eru af stjórnsýslunni og fara einnig með 

rannsókn mála. Svo dæmi sé tekið má nefna rannsóknarnefndir umferða- og sjóslysa55. Sérstakar 

rannsóknarnefndir eru sérúrræði sem hægt er að grípa til þegar hin hefðbundnu rannsóknarúrræði 

duga ekki til, til dæmis þegar hefðbundin lögreglurannsókn er ekki viðeigandi eða þegar hefðbundin  

athugun innan ráðuneytis dugir ekki til. Þessar nefndir eru skipaðar til ákveðins tíma í senn og þeim 

er ætlað að rannsaka tiltekið mál eða tiltekinn málaflokk.56 Sérstakar rannsóknarnefndir hafa fremur 

veika stjórnskipulega stöðu, sem þó hefur verið styrkt með tilkomu laga um þær, því þær hafa ekki 

afmarkað valdsvið né fasta stöðu innan stjórnsýslunnar heldur eru skipaðar eftir þörfum hverju 

sinni. Þrátt fyrir að lög um rannsóknarnefndir hafi verið sett veltir skipun nefndanna upp mörgum 

álitaefnum og til að leggja fullan skilning í hugtakið sérstök rannsóknarnefnd, skipun þeirra, hvert 

valdsvið þeirra er og hverskonar mál þær rannsaka er nauðsynlegt að kafa dýpra í þýðingu 

hugtaksins. 

4.2 Hvað er sérstök rannsóknarnefnd? 
Í raun er hægt að tala um að til séu hér á landi tvær gerðir sérstakra rannsóknarnefnda. Annars vegar 

er um að ræða nefndir skipaðar þingmönnum og hinsvegar nefndir skipaðar sérfróðum 

einstaklingum utan þings. Í 39. gr. stjskr. er að finna heimild til skipunar rannsóknarnefnda 

þingmanna og slíkar nefndir tíðkuðust á fyrri hluta 20. aldar en þær hafa ekki verið skipaðar eftir 

miðja síðustu öld.57 Hér eftir verður aðalumfjöllunarefnið rannsóknarnefndir skipaðar 

einstaklingum utan þings nema annað sé tekið fram og þær nefndar rannsóknarnefndir. 

Rannsóknarnefndir skipaðar einstaklingum utan þings þarf að skipa með þingsályktun frá Alþingi á 

grundvelli laga um rannsóknarnefndir þar sem hlutverk þeirra og valdsvið er útlistað nánar. 

                                                
54 Bryndís Hlöðversdóttir. (2009). Sérskipaðar rannsóknarnefndir. Tímarit lögfræðinga. Bls. 282. 
55 Þessar rannsóknarnefndir, auk rannsóknarefndar flugslysa, verða sameinaðar í eina nefnd, rannsóknarnefnd 
samgönguslysa, hinn 1. júní 2013. 
56 Bryndís Hlöðversdóttir. (2009). Sérskipaðar rannsóknarnefndir. Tímarit lögfræðinga. Bls. 282. 
57 Bryndís Hlöðversdóttir. (2009). Sérskipaðar rannsóknarnefndir. Tímarit lögfræðinga. Bls. 282. 
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Rannsóknarnefndir eru skipaðar til rannsóknar í „[...]mikilvægum málum sem almenning varða og 

tengjast meðferð opinbers valds [...]“ eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpi til laganna. 

Hlutverk rannsóknarnefndanna er því skýrt. Þeim er ætlað að varpa ljósi á mikilvæg umdeild mál 

eða atvik, orsakir, staðreyndir og oft á tíðum afleiðingar þessara mála. 

     En hverskonar nefndir eru sérstakar rannsóknarnefndir? Þær hafa eins og áður sagði fremur 

veika stjórnskipulega stöðu vegna eðlis þeirra og erfitt getur verið að staðsetja þær innan 

stjórnsýslunnar þar sem hver og ein nefnd hafði, fyrir setningu laga um rannsóknarnefndir, 

mismunandi valdheimildir og hlutverk. Eftir setningu laga um rannsóknarnefndir hafa 

rannsóknarnefndir þær skýru valdheimildir sem þar er getið auk þess sem lögin fjalla um 

málsmeðferðarreglur nefndanna, gagnaöflun þeirra og verkefni.58 Rannsóknarnefndir hér á landi og 

erlendis hafa haft mismunandi hlutverk og valdheimildir í gegnum tíðina. Sérstakar 

rannsóknarnefndir hér og í nágrannalöndunum hafa þó sameiginleg ákveðin séreinkenni.  

     Í fyrsta lagi er sérstökum rannsóknarnefndum ætlað að varpa ljósi á staðreyndir mála sem þau 

hafa til meðferðar, orsakir þeirra og í sumum tilvikum afleiðingar málanna. En hvers vegna? Hvað 

er unnið með sérstakri rannsókn á þessum mikilvægu málum sem varðar almenning? 

Í grunninn tengist þetta réttaröryggi og því trausti sem almenningur ber til stjórnvalda.59 Borgarar 

eiga að geta treyst því að stjórnvöld framkvæmi vald sitt af hæfni og fylgi settum lagareglum. Þegar 

misbrestur verður á því að stjórnvöld fylgi lögum getur það skapað óvissu um heimildir 

stjórnsýslunnar. Það er nauðsynlegt í hverju ríki að borgarar beri traust til stjórnvalda og ef upp 

koma mál innan stjórnsýslunnar, eða fyrirtækja og stofnana í opinberri eigu, sem rýra það traust 

getur óháð rannsókn framkvæmd af óháðum aðilum átt þátt í að greiða úr málunum og endurvekja 

traust á viðkomandi stofnun eða sviði.60 

     Í öðru lagi eru nefndarmenn óháðir. Þegar mál, sem eru til þess fallin að rýra stofnun eða 

opinbert fyrirtæki verulegu trausti, koma upp er hægt að segja með nokkurri vissu að sú stofnun eða 

fyrirtæki er ekki hæft til að rannsaka meint brot sjálft. Slík rannsókn væri ekki líkleg til að skila 

niðurstöðum sem gætu staðið undir því gagnsæi sem hægt er að krefjast af slíkri rannsókn eða 

standast þá gagnrýni sem slík rannsókn fær61Ætlaður sökudólgur er ekki fær um að rannsaka sig 

sjálfur enda væri traust til hlutleysis slíkrar rannsóknar lítið. Sérstakar rannsóknarnefndir eru því 

skipaðar óháðum aðilum en sú er framkvæmdin hér á landi, sbr. 4. gr. laga um rannsóknarnefndir.  

     Í þriðja lagi er sérstökum rannsóknarnefndum oft ætlað að leggja til mögulegar breytingar á 

réttar- og starfsreglum sem stuðst hefur verið við þegar umrædd mál koma upp. Eins getur þeim 

                                                
58 Nánar verður fjallað um valdheimildir rannsóknarnefnda í kafla 4.8. 
59 Giertsen, Johan. (2008). Gransking. Bls. 8. 
60 Giertsen, Johan (2008). Gransking. Bls.7-9. 
61 Giertsen, Johan (2008). Gransking. Bls. 9. 
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verið ætlað að lagfæra brotalamir innan þess sviðs sem rannsóknin tekur til og benda á það sem 

betur mætti fara, sbr. 1. mgr. 5. gr. laga um rannsóknarnefndir. 

     Í fjórða lagi er sérstökum rannsóknarnefndum ætlað að tjá sig um og gefa álit á því hvort brotið 

hafi verið á þeim réttar- eða starfsreglum sem um ræðir eða hvort farið hafi verið út fyrir 

siðferðisleg mörk og beina þeim málum í réttan farveg. 

     Í fimmta lagi er sérstökum rannsóknarnefndum ætlað að skila af sér skýrslu að rannsókn lokinni 

en slíkar skýrslur hafa ekki önnur áhrif en þau að skýra frá áliti nefndarinnar, sbr. 13. gr. laga um 

rannsóknarnefndir.  

     Í sjötta og síðasta lagi er það ekki hlutverk nefndanna sjálfra að vinna úr þeim niðurstöðum sem 

rannsóknin leiðir í ljós heldur er það á herðum þess sem skipar nefndina, sbr. 2. mgr. 13. gr. laga 

um rannsóknarnefndir.62 

4.3 Rannsóknarnefnd hefur ekki dómsvald 
Það er ekki tilgangur rannsóknarnefnda að fara með dómsvald enda er tekið fram í 2. gr. stjskr. að 

dómendur skuli fara með dómsvaldið. Í skýrslu norskrar nefndar63 sem skipuð var til að greina 

stöðu rannsóknarnefnda í Noregi64 kemur fram að rannsóknarnefndum er aðeins ætlað að fara með 

rannsóknir afmarkaðra mála sem fyrir þær eru lagðar og að þeim sé ekki ætlað að vinna frekar úr 

niðurstöðum sínum.65 Í Bretlandi er þessu eins farið, þar er rannsóknarnefndum ætlað 

rannsóknarhlutverk, ekki dómsvald.66 

4.4 Skipun nefndarmanna og hæfi þeirra  

Í 1. mgr. 1. gr. laga um rannsóknarnefndir kemur fram að forseti Alþingis skipi rannsóknarnefndir 

en þar segir orðrétt: 

Forseti Alþingis skipar rannsóknarnefnd ef Alþingi samþykkir ályktun þar um til þess að 

rannsaka mikilvæg mál sem almenning varða. 

     Forseti Alþingis skipar nefndarmenn í rannsóknarnefndir eftir að þingsályktun um skipun 

rannsóknarnefndar hefur verið samþykkt. Í lögunum er ekki tilgreindur hámarksfjöldi 

nefndarmanna og er það gert vegna þess að upp geta komið mál sem eru svo umfangsmikil að þau 

þurfa fleiri en færri nefndarmenn.67 Í rannsóknarnefnd skulu að jafnaði eiga sæti þrír nefndarmenn 

skv. 2. gr. laganna en í sumum tilvikum getur þó verið nægjanlegt að skipa einn nefndarmann sé 

mál ekki mjög umfangsmikið. Forseti Alþingis skipar formann nefndarinnar, í samráði við 
                                                
62 Giertsen, Johan (2008). Gransking. Bls. 3. 
63 Hér eftir verður vísað til nefndarinnar sem: nefnd um rannsóknarnefndir í Noregi. 
64 NOU (2009):9: Lov om offentlige undersokelseskommisjoner - Særskilt oppnevnte offentlige kommisjoner. 
65 NOU (2009):9: Lov om offentlige undersokelseskommisjoner. Bls. 71. 
66 Sbr. 2. gr. laga um rannsóknarnefndir (e. Inquiries Act 2005). 
67 Vefútgáfa Alþingistíðinda (e).    
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forsætisnefnd og þá aðila sem fara með eftirlit Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu, en hann 

skal vera lögfræðingur skv. 2. gr. laganna. Sé nefnd aðeins skipuð einum manni skal sá vera 

lögfræðingur. Þá er gerð krafa um að bæði formenn nefndanna sem og sá sem situr einn í nefnd séu 

hæfir til að gegna starfi héraðsdómara skv. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 15/1998, um dómstóla en 

nefndarmaðurinn er þó undanskilinn ákvæðinu um hámarksaldur héraðsdómara. Þá kemur einnig 

fram í 3. mgr. 2. gr. laga um rannsóknarnefndir að ef rannsóknarnefnd er falið að leggja mat á það 

hvort einstaklingur skuli sæta refsiábyrgð skuli sú nefnd vera skipuð þrem lögfræðingum hið 

minnsta. 

     Þegar litið er til þess starfs sem rannsóknarnefndir sinna er ljóst að nauðsynlegt er að gera kröfu 

um að að minnsta kosti hluti nefndarmanna séu löglærðir þar sem mikið reynir á lögfræðileg atriði í 

vinnslu mála þeirra sem nefndirnar taka fyrir. Því verður að gera kröfu um að hægt sé að leysa úr 

þeim atriðum innan nefndanna auk þess sem þær málsmeðferðarreglur sem nefndirnar vinna eftir 

eru lögfræðilegs eðlis.68 

     Miklu máli skiptir eins og áður hefur komið fram að skipaðir séu óháðir nefndarmenn því það er 

grundvöllur trúverðugleika nefndarinnar og starfs þess sem hún innir af hendi. Ljóst er að slíkt getur 

oft á tíðum reynst erfitt í samfélagi sem er jafn fámennt og á Íslandi en að sama skapi er það þeim 

mun mikilvægara að nefndarmenn séu óháðir því fámennara sem landið er. Á þessum málum er 

tekið í lögunum en í 1. mgr. 4. gr. laga um rannsóknarnefndir kemur fram að rannsóknarnefndin 

sjálf er óháð fyrirmælum annarra, Alþingi þar með talið, og að nefndarmenn skuli ekki vera 

hlutdrægir þeim sem rannsakaðir eru. Þetta á líka við um starfsmenn og aðstoðarmenn nefndarinnar 

og nefndarmanna. Til þess að geta setið í rannsóknarnefnd þarf einstaklingur að vera hæfur til þess 

samkvæmt reglum stjórnsýslulaga, nr. 37/1993 en í 3. gr. laganna eru tilgreindar vanhæfisástæður, 

það er að segja, hvenær nefndarmaður er vanhæfur til meðferðar máls. Vakni upp ágreiningur um 

hæfi nefndarmanns sker rannsóknarnefndin úr um það en hægt er að skjóta ágreiningi um almennt 

hæfi nefndarmanns til forseta Alþingis, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um rannsóknarnefndir.  

     Enn sem komið er hafa ekki verið gerðar sérstakar skriflegar verklagsreglur er varða skipun 

einstaklinga í rannsóknarnefndir en slíkar reglur eru í bígerð. Þegar einstaklingar eru skipaðir í 

nefndir er tekið mið af þeim leiðbeiningum sem lög um rannsóknarnefndir gefa en auk þess er horft 

til ákveðinna atriða og byggt á eftirfarandi viðmiðum69:  

 

- Í fyrsta lagi er litið til viðfangsefnis sem rannsóknarnefndinni er ætlað að hafa með 

höndum og hvaða sérþekking þarf að vera til staðar hjá þeim sem skipa nefndina.  

                                                
68 Vefútgáfa Alþingistíðinda (e).  
69 Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis. (munnleg heimild, febrúar 2013). 
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- Í öðru lagi er nauðsynlegt að huga að því að eðlilegt hlutfall sé milli fræðigreina innan 

rannsóknarnefndarinnar.  

- Í þriðja lagi er hugað að því að eðlilegt hlutfall sé milli kynja.  

- Í fjórða lagi er reynt að tryggja eðlilega aldurssamsetningu innan nefndanna.  

- Í fimmta lagi er litið til þess að eðlileg dreifing sé milli skóla og landssvæða og er það 

gert til að auka líkur á fjölbreyttri nálgun viðfangsefnis hverju sinni.70  

 

Þegar þetta er skrifað hafa tvær rannsóknarnefndir sem skipaðar hafa verið á grundvelli laga um 

rannsóknarnefndir hafið störf. Þá eru tillögur til þingsályktunar um störf tveggja nefnda til 

meðferðar í þinginu. Þingsályktunartillaga um nefnd um rannsókn á starfsemi lífeyrissjóðanna 

1997-201171 hefur ekki verið samþykkt af þinginu en tillaga um rannsókn á einkavæðingu 

Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf., Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf.72 var 

samþykkt á Alþingi veturinn 2012. Þær nefndir sem hafið hafa störf eru rannsóknarnefnd um 

rannsókn á Íbúðalánasjóði og rannsóknarnefnd um rannsókn á aðdraganda og orsökum erfiðleika og 

falls sparisjóðanna73 en fyrrverandi héraðsdómarar gegna formennsku í báðum nefndunum. Við 

skipun formanna beggja fyrrgreindra nefnda var leitast við að formaðurinn hefði reynslu af 

dómarastörfum en slíkt var talið mikilvægt vegna eðlis starfsins sem og með vísan til áðurnefndrar 

2. mgr. 2. gr. laga um rannsóknarnefndir en þar segir að formaður rannsóknarnefndar skuli vera 

lögfræðingur sem uppfyllir starfsgengilsskilyrði héraðsdómara. Rannsóknarnefndunum er ætlað að 

meta hvort um vanrækslu eða yfirsjónir hafi verið að ræða innan þeirra sviða sem rannsóknin nær til 

og eins hvort mögulegt saknæmt athæfi hafi átt sér stað. Því var talið mikilvægt að löglærður 

nefndarmaður gegndi formennsku nefndanna.74 Í Bretlandi og Danmörku hefur þátttaka dómara í 

rannsóknarnefndum verið gagnrýnd þar sem dómarar hafa oft á tíðum ekki reynslu af starfsemi 

opinberra stofnana og eins vegna þess að sinni dómari formennsku rannsóknar máls sem hefur 

mikið pólitískt vægi getur það dregið úr trúverðugleika starfa hans þegar hann síðar meir snýr aftur 

til starfa við dómstól sinn. Dómarar eiga sökum eðlis starfs þeirra að vera hafnir yfir pólitískt þras 

og ekki hafa skoðanir á málefnum líðandi stundar. Hættan á því er til staðar sinni þeir formennsku 

rannsóknarnefnda. Á móti kemur að dómarar hafa mikla reynslu af því að meta sönnunargögn og 

vitnisburði og því að draga af því ályktanir. Eins er ekki líklegra en ella að störf rannsóknarnefndar 

séu lituð af persónulegum skoðunum nefndarmanna sé dómari formaður þeirra. Þvert á móti hefur 

                                                
70 Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis. (munnleg heimild, febrúar 2013). 
71 Vefútgáfa Alþingistíðinda (f).  
72 Vefútgáfa Alþingistíðinda (g). 
73 Nánar verður fjallað um þær nefndir í 6. kafla.   
74 Vefútgáfa Alþingistíðinda (e).    
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dómari mikla reynslu af því að setja persónulegar skoðanir sínar til hliðar og meta málavexti eftir 

lögum. Þá er hægt að vega upp reynsluleysi dómara af störfum opinberra stofnana með skipan 

nefndarmanna sem búa yfir slíkri reynslu. 75 76  

     Eins og fjallað hefur verið um er nauðsynlegt að rannsóknarnefndir séu óháðar í störfum sínum. 

Það felur jafnframt í sér að nefndarmenn séu óháðir og óvilhallir en um það er fjallað í lögum um 

rannsóknarnefndir. Nefndarmenn sem skipaðir eru skulu skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu og eru þeir 

bundnir trúnaði um störf nefndarinnar. Ómögulegt er í reynd að tryggja að nefndarmenn séu óháðir 

og óvilhallir í störfum sínum, að óreyndu, en treysta verður á dómgreind þeirra og hæfni, sem og 

dómgreind og hæfni þess sem þá skipar. Það er grundvöllur starfa slíkra nefnda.77  

     Skipun nefndarmanna getur verið vandasöm og beita þarf mikilli varfærni og nákvæmni við 

skipun þeirra. Gæta þarf þess að engin hagsmunatengsl séu milli þeirra sem með rannsóknina fara 

og þess sem rannsaka skal. Eðlilegast gæti talist að þeir sem sjá um skipun nefndanna, í þessu tilviki 

forseti Alþingis, forsætisnefnd og þeir aðilar sem fara með eftirlitshlutverk Alþingis gagnvart 

framkvæmdarvaldinu, myndu setja sér viðmiðunarreglur eða starfsreglur þegar skipa á einstaklinga 

í rannsóknarnefndir en halda má fram að slíkt gæti á sem bestan hátt tryggt óhlutdrægni og komið í 

veg fyrir tengsl rannsakenda og rannsóknarefnis. Eins og áður sagði eru slíkar reglur í bígerð.  

4.5 Hlutverk sérstakra rannsóknarnefnda  
Í lögum um rannsóknarnefndir er farið nokkuð ítarlega í verkefni rannsóknarnefnda en í 1. mgr. 5. 

gr. laganna kemur fram að verkefni rannsóknarnefnda skuli afmarka með skýrum hætti í umboði 

nefndarinnar. Þá er meginhlutverk rannsóknarnefndar skv. 2. mgr. 5. gr. laganna að afla upplýsinga 

og varpa ljósi á mál og málsatvik en hún getur þó einnig komið með tillögur að breytingum á 

lögum, reglugerðum eða stjórnsýsluframkvæmdum. Þrátt fyrir að hlutverk rannsóknarnefnda sé að 

varpa ljósi á málsatvik og leita skýringa um ákveðin atvik og sé ekki ætlað dómsvald er þó unnt að 

veita rannsóknarnefnd heimild til að meta það á lögfræðilegan hátt hvort einstaklingar eða lögaðilar 

skuli sæta ábyrgð skv. 3. mgr. 5. gr. laganna. Vakni grunur um refsiverða háttsemi við þá athugun 

ber nefndinni að tilkynna slíkt til ríkissaksóknara til frekari meðferðar skv. 4. mgr. 5. gr. sömu laga. 

Komi í ljós að nefndin telur opinberan starfsmann hafa gerst brotlegan í starfi skal hún tilkynna slíkt 

til yfirmanns ráðuneytis þess sem starfsmaðurinn heyrir undir skv. 5. mgr. 5. gr. laganna. Athygli 

vekur að ekki er skylt að gefa viðkomandi kost á því að tjá sig um þessar ákvarðanir 

rannsóknarnefndarinnar áður en ákvörðun er tekin eins og gert er ráð fyrir varðandi réttindi 

                                                
75 Public Administration Select Committee. (2005) Government by inquiry, first report of session. Bls. 19-27. 
76 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Eftirlit Alþingis með 
framkvæmdarvaldinu. Bls. 75-76. 
77 Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis. (munnleg heimild, febrúar 2013). 
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starfsmanna ríkisins áður en ákvörðun um áminningu er tekin sem fjallað er um í 21. gr. laga nr. 

70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 

     Rannsóknarnefnd á ekki að meta hvort ráðherra hafi gerst brotlegur í starfi nema kveðið sé 

sérstaklega á um slíkt í umboði nefndarinnar skv. 6. mgr. 5. gr. laga um rannsóknarnefndir en það er 

vegna þess að Alþingi sjálft hefur það hlutverk. Það er að segja, Alþingi metur hvort og hvernig 

ráðherra hefur brotið af sér í starfi skv. 14. gr. stjskr. og það fer með ákæruvald í þeim málum. Því 

er þetta ekki talið vera í verkahring rannsóknarnefndar en sambærileg framkvæmd er bæði í Noregi 

og Danmörku.78 Að lokum er tekið fram í 7. mgr. 5. gr. laga um rannsóknarnefndir að sé 

rannsóknarnefnd ætlað að fjalla um ábyrgð ráðherra feli það í sér sömu réttaráhrif og ef skipuð er 

nefnd á grundvelli 39. gr. stjskr. Samkvæmt henni getur Alþingi „[...] skipað nefndir alþingismanna 

til að rannsaka mikilvæg mál, er almenning varða. Alþingi getur veitt nefndum þessum rétt til að 

heimta skýrslur, munnlegar og bréflegar, bæði af embættismönnum og einstökum mönnum“ og er 

þetta í samræmi við 14. gr. laga um ráðherraábyrgð þar sem nánar er útlistað um það hvernig standa 

skal að málshöfðun á hendur ráðherrum. 

     Af þessu má glögglega sjá þá nauðsyn sem felst í nákvæmu umboði sérstakra rannsóknarnefnda, 

það er segja, hversu mikilvægt er að þær fái skýrt umboð sem útlistar nákvæmlega hvaða starf þær 

eiga að hafa með höndum. Þetta er ekki síst mikilvægt út frá réttaröryggissjónarmiðum en nánar 

verður fjallað um þau síðar.  

4.6 Hvað er rannsókn?  
Hugtakið rannsókn er margbreytilegt og getur haft mismunandi þýðingu eftir samhengi. Mikilvægt 

er að nefna hlutina réttum nöfnum því að öðrum kosti geta væntingar til þess sem rangnefnt er verið 

óraunhæfar. Með þetta í huga er rétt að skoða orðið rannsókn og hvað felst í hugtakinu. Í skýrslu 

nefndar um rannsóknarnefndir í Noregi var þessi hugtakanotkun meðal annars tekin fyrir. Þar kemur 

fram að hugtakið gransking79 sem hafði almennt verið notað um þá rannsókn sem 

rannsóknarnefndir unnu að, væri misvísandi. Þetta orð var notað sem samheiti yfir allar gerðir 

rannsókna og mikið notað af fjölmiðlum þegar meðal annars var fjallað um rannsóknir lögreglu á 

ætluðu refsiverðu athæfi og atburðum og eins um rannsóknir innan einkarekinna fyrirtækja. Þetta 

gæti því leitt til óraunhæfra væntinga til niðurstöðu rannsókna sem framkvæmdar væru af 

rannsóknarnefndum.80 Rannsóknarnefndir sem slíkar hafa ekki aðeins með höndum rannsóknir á 

ætluðum refsiverðum atburðum, heldur er slíkt aðeins hluti af heildarrannsókn nefndanna. Ekki síst 

er þetta mikilvægt í ljósi þess að rannsóknarnefnd er ekki dómstóll. Nefndin fer aðeins yfir mál sem 

                                                
78 Vefútgáfa Alþingistíðinda (e). 
79 Rannsókn. 
80 NOU (2009):9: Lov om offentlige undersokelseskommisjoner. Bls. 81-82. 
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henni er sérstaklega ætlað og gefur aðeins út skýrslur með eigin niðurstöðum og tillögum, sem ekki 

eru bindandi, að því loknu sem aðrir vinna síðan úr.81 Vegna þessa var talið mjög mikilvægt að skýr 

munur væri gerður á hvort um væri að ræða rannsókn af hálfu rannsóknarnefnda eða annarra 

yfirvalda eða stofnana, hvort sem um væri að ræða opinberar stofnanir eða einkareknar. Því lagði 

nefndin til að orðið undersøkelse82 yrði notað í stað gransking þar sem það var talið lýsa betur 

markmiðum þeirra rannsókna sem rannsóknarnefndir hafa með höndum.83 

     Í íslensku er orðið rannsókn oft tengt yfirvaldi, hvort sem um er að ræða opinbert vald eða ekki. 

Orðið sjálft gefur til kynna að eitthvað hafi farið úrskeiðis og einstaklingur með sérþekkingu þurfi 

að annast athugun á því sem gerst hefur. Telja má að nota mætti orðið athugun til jafns við orðið 

rannsókn en hafa ber í huga almenna málnotkun og hvaða merking er lögð í orðin. Orðið rannsókn 

virðist bera með sér meiri þyngd, það er að segja, að orðið rannsókn er notað þegar um alvarlegri 

mál er að ræða. Samkvæmt íslenskri orðabók er orðið rannsaka skilgreint sem kanna, skoða niður í 

kjölinn, athuga nákvæmlega84 og rannsókn sem það að rannsaka. Orðið athugun, sem skilgreint er 

sem virða fyrir sér, rannsaka, taka eftir, íhuga85 virðist vera léttvægara og gefur ekki jafnvel til 

kynna þá þyngd og alvarleika sem rannsókn felur í sér. Hér á landi hefur orðið rannsókn verið notað 

þegar um meðferð opinbers valds er að ræða, sbr. Rannsóknarnefnd sjóslysa og Rannsóknarnefnd 

umferðarslysa og rannsóknir gerðar af lögreglu en slíkar rannsóknir eru óhjákvæmilega allt annars 

eðlis en rannsóknir sérskipaðra rannsóknarnefnda. Þrátt fyrir það má halda því fram að orðið 

rannsóknarnefnd sé réttnefni með tilliti til þess að með þeirri rannsókn sem framkvæmd er af 

nefndinni er verið að skoða mál niður í kjölinn, athuga þau nákvæmlega og reynt að varpa skýru 

ljósi á málsatvik og aðstæður. En vegna þess að orðið rannsókn og þar af leiðandi rannsóknarnefnd 

er notað og vegna þeirra tengsla sem þessi orð hafa við íslenska málvitund við meðferð opinbers 

valds og rannsókn lögreglu og dómstóla á refsiverði athæfi er mjög mikilvægt að skilgreina tilgang 

sérskipaðra rannsóknarnefnda. Þeim er ætlað, eins og áður hefur komið fram, að bregða ljósi á 

málsatvik og málavexti og jafnvel leggja fram tillögur að breyttum og bættum starfsháttum. 

Jafnframt er þeim ætlað að koma þeim málum, þar sem grunur leikur á saknæmri háttsemi, áfram til 

þar til bærra aðila. Rannsóknir þeirra geta leitt til þess að höfðað sé dómsmál þó tilgangur þeirra er 

ekki einungis að komast að því hvort um saknæma háttsemi þess sem rannsaka skal hafi verið að 

ræða.  

                                                
81 NOU (2009):9: Lov om offentlige undersokelseskommisjoner. Bls. 71. 
82 Könnun. 
83 NOU (2009):9: Lov om offentlige undersokelseskommisjoner. Bls. 82. 
84 Árni Böðvarsson. (1996). Íslensk orðabók. 
85 Árni Böðvarsson. (1996). Íslensk orðabók. 
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4.7 Mál sem henta rannsóknarnefndum 
Sérstakar rannsóknarnefndir fara með rannsókn mála sem eins og áður sagði hafa valdið titringi í 

þjóðfélaginu og varða meðferð opinbers valds og almannahagsmuni. Hér verður fjallað nánar um 

hvers kyns mál um getur verið að ræða. Mörg mál sem upp koma í þjóðfélagsumræðu geta valdið 

uppnámi ákveðinna hópa og einstaklinga en eru þó ekki rannsökuð sérstaklega af nefndum sem eru 

sérskipaðar í það hlutverk. Í greinargerð með frumvarpi til laga um rannsóknarnefndir kemur fram 

að skipa skuli rannsóknarnefnd til rannsóknar „[...]í mikilvægum málum sem almenning varða og 

tengjast meðferð opinbers valds [...]”86 en í 1. mgr. 1. gr. laga um rannsóknarnefndir segir: 

„Forseti Alþingis skipar rannsóknarnefnd ef Alþingi samþykkir ályktun þar um til þess að 

rannsaka mikilvæg mál sem almenning varða.“ 

Mál sem lögð eru fyrir sérstakar rannsóknarnefndir hafa ákveðin sameiginleg einkenni. Þau eru 

mikilvæg, þau varða almenning og þau tengjast meðferð á opinberu valdi. Sem dæmi um mál sem 

rannsökuð hafa verið hér á landi má nefna Landsbankamálið frá árinu 191187 þar sem skipuð var 

nefnd sem rannsaka átti stöðu bankans eftir að upp höfðu sprottið deilur um hver væri í raun 

ábyrgur fyrir stjórn hans, Breiðavíkurmálið svokallaða þar sem skipuð var nefnd til rannsóknar 

ætlaðrar misnotkunar á börnum á vistheimilum á vegum íslenska ríkisins, rannsóknarnefnd 

Íbúðalánasjóðs88 sem skipuð var árið 2011 til rannsóknar á málefnum Íbúðalánasjóðs og rannsókn á 

aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna haustið 2008. Eins og sjá má eru mál þessi ólík en 

hafa það sammerkt að hafa leitt til mikillar umræðu í þjóðfélaginu og valdið ákveðnu fjaðrafoki. Öll 

málin hafa það einnig sameiginlegt að þau voru til þess fallin að starfsemi ríkisins yrði rúin ákveðnu 

trausti. Því má ætla að ef mál er líklegt til að valda vantrausti borgara á starfsemi á vegum ríkisins 

og hefur verið í opinberri umræðu um skeið, teljist það vera mikilvægt samkvæmt þeim skilningi 

sem lagt er í hugtakið í lögum um rannsóknarnefndir. Til að unnt sé að skipta sérstakar 

rannsóknarnefnd til rannsóknar ákveðnu máli þarf það mál að tengjast meðferð opinbers valds. Öll 

þau mál sem sérstakar rannsóknarnefndir á Íslandi hafa tekið fyrir hafa á einhvern hátt tengst hinu 

opinbera. Þetta felur í sér að ekki er hægt að leggja mál til rannsóknar sérstakrar rannsóknarnefndar 

nema það snerti á einhvern hátt ríkisvaldið, það er að segja, mál einkaréttarlegs eðlis er ekki hægt 

að rannsaka nema það tengist á einhvern hátt ríkisvaldinu.89 Þetta er í samræmi við það sem tíðkast í 

Danmörku90 og þær tillögur sem fram koma í skýrslu nefndar um rannsóknarnefndir í Noregi91. Í 

                                                
86 Vefútgáfa Alþingistíðinda (e).  
87 Sigurður Líndal. (1986). Réttarstaða gæzlustjóra Landsbankans eftir bankafarganið 1909. Landshagir. 
88 Vefútgáfa Alþingistíðinda (h).  
89 Bryndís Hlöðversdóttir. (2009). Sérskipaðar rannsóknarnefndir. Tímarit lögfræðinga. Bls. 295-296. 
90 Bryndís Hlöðversdóttir. (2009). Sérskipaðar rannsóknarnefndir. Tímarit lögfræðinga. Bls. 295. 
91 NOU (2009):9:Lov om offentlige undersokelseskommisjoner. Bls. 24. 
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skýrslu stjórnsýsluathugunarnefndar breska þingsins (e. PASC), Government by Inquiry92 sem 

fjallar um eftirlitshlutverk þingsins með framkvæmdarvaldinu er leitast við að svara eftirfarandi 

spurningum þegar skilgreina þarf mál sem rannsóknarnefndir fara með:  

- Er hægt að skilgreina rannsóknarefnið nákvæmlega? 

- Er líklegt að um mistök af hálfu framkvæmdarvaldsins hafi verið að ræða? 

- Varðar málið augljóslega stefnumál hins opinbera? 

- Hefur rannsóknarefnið valdið mikilli almennri umræðu? 

- Er líklegt að traust almennings á stjórnvöldum líði fyrir að málið sé ekki rannsakað? 

- Geta önnur bær yfirvöld fjallað um málið? 

- Hafa rannsóknir annarra yfirvalda ekki verið nægar til að uppræta vandamálið? 

- Er hugsanlegur ávinningur rannsóknar meiri en sá kostnaður sem leggja þarf í 

rannsóknina? (Hér er einnig átt við um annan kostnað en fjárhagslegan)93 

Í skýrslunni er það jafnframt lagt til að skipun rannsóknar sé rökstudd með tilliti til þessara atriða en 

það helst mjög í hendur við þau sjónarmið að aðeins skal skipa rannsóknarnefnd í þeim tilvikum 

sem meðferð mála fyrir öðrum bærum yfirvöldum er ekki valkostur.94 

     Af þessu má sjá að ekki er hægt að setja mál sérstakra rannsóknarnefnda undir einn hatt því þau 

eru mörg, margvísleg og eðlisólík.95 Heimildir til skipunar rannsóknarnefnda til rannsóknar 

ákveðnum málefnum eru mjög rúmar skv. 1. mgr. 1. gr. laga um rannsóknarnefndir. Fyrst og fremst 

þarf þó að liggja ljóst fyrir að hinar hefðbundnu leiðir rannsókna eigi ekki við í því máli sem leggja 

á fyrir umrædda rannsóknarnefnd. Ef ekki er nægjanlegt að framkvæma hefðbundna 

stjórnsýsluathugun innan ráðuneytis eða ef lögreglurannsókn getur af einhverjum ástæðum ekki 

farið fram eru mál tæk til meðferðar rannsóknarnefndar. Grunur um saknæma háttsemi þarf að vera 

til staðar og ákveðin nauðsyn þarf að liggja fyrir.96 Þá er hlutverk rannsóknarnefnda ekki eingöngu 

að rannsaka mál sem hafa á einhvern hátt valdið skaða eða uppnámi, heldur geta þær einnig verið 

skipaðar í þeim tilgangi að leggja grunn að nýju regluverki eða lögum eða að huga að því hvort 

breytingar innan ákveðinna sviða séu tímabærar.97 

4.8 Valdheimildir sérstakra rannsóknarnefnda 
Svo rannsóknarnefndir geti unnið með fullnægjandi hætti að rannsókn sinni er nauðsynlegt að veita 

þeim ákveðnar heimildir til öflunar gagna og upplýsinga. Sérstakar rannsóknarnefndir hafa víðtækar 

                                                
92 Lausleg þýðing væri: Rannsóknarhlutverk ríkisstjórnar. 
93 Public Administration Select Committee. (2005). Government by inquiry, first report of session. Bls. 66.  
94 Public Administration Select Committee. (2005).Government by inquiry, first report of session. Bls. 66.  
95 Greint verður frá rannsóknum íslenskra rannsóknarnefnda síðar í ritgerðinni. 
96 Giertsen, Johan. (2008). Gransking. Bls. 7-10. 
97 Giertsen, Johan. (2008). Gransking. Bls. 7-10. 
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valdheimildir en skv. 7. gr. laga um rannsóknarnefndir er öllum, einstaklingum, stofnunum og 

lögaðilum, skylt að láta af hendi þau gögn sem rannsóknarnefndin óskar eftir og er átt við öll þau 

gögn sem máli skipta við rannsóknina, hvort sem um er að ræða skýrslur, minnisblöð, álit eða annað 

á skriflegu prentformi eða rafrænu. Rannsóknarnefndin getur einnig óskað eftir því að einstaklingar 

tengdir málinu geri grein fyrir gerðum sínum og athöfnum á skriflegan hátt og er þeim skylt að 

verða við þeim óskum skv. 2. mgr. sömu greinar. Athygli vekur að skv. 3. mgr. 7. gr. laga um 

rannsóknarnefndir nær skyldan til að afhenda gögn og upplýsingar til þess efnis sem varið er 

þagnarskyldu og eins nær skyldan til þeirra upplýsinga sem aðeins má veita fyrir dómi með 

samþykki ráðherra, forstöðumanna eða yfirmanna stofnana hins opinberra og einkafyrirtækja. Ekki 

er þó hægt að skylda lögmenn, endurskoðendur eða aðra aðstoðarmenn til að láta upplýsingar af 

hendi sem þeir hafa fengið vitneskju um í störfum sínum nema með fengnu leyfi þess sem málið 

snýr að sbr. 4. mgr. 7. gr. laganna. Enn fremur verða þeir ekki krafðir upplýsinga skv. 119. gr. laga 

nr. 88/2008, um meðferð sakamála98 en hún lýtur að vernd upplýsinga um iðnaðarleyndarmál og 

heimildarmanna fréttamanna svo dæmi séu tekin. Vakni upp ágreiningur um upplýsingaskyldu 

þeirra sem getið er um í 4. mgr. 7. gr. laga um rannsóknarnefndir sker héraðsdómari úr um þann 

ágreining en það á einnig við um ágreining sem vaknar vegna krafna um afhendingu skriflegra 

gagna til nefndarinnar en þann úrskurð er heimilt að kæra til Hæstaréttar innan þriggja sólarhringja 

frá uppkvaðningu hans sbr. 5. mgr. 7. gr. laganna. Þá er rannsóknarnefndum heimilt að framkvæma 

húsleitir í starfsstöðum stjórnvalda og ber starfsmönnum og þeim sem rannsóknin tekur til skylda til 

að veita alla þá aðstoð sem þeir geta vegna húsleitarinnar. Sé talin hætta á að gögnum sem 

nauðsynleg eru rannsókninni sé fargað eða á einhvern hátt komið undan rannsókninni hefur 

rannsóknarnefndin heimildir til að kyrrsetja muni og gögn og loka aðgengi að starfsstöðvum, 

herbergjum eða hirslum þar sem gögn eru geymd, skv. 7. mgr. 7. gr. laga um rannsóknarnefndir, 

sbr. 73. gr. sakamálalaga. 

     Rannsóknarnefndum er heimilt að kalla menn til skýrslugjafar og er þeim einstaklingum þá skylt 

að mæta. Sinni þeir því ekki getur nefndin leitað liðsinnis héraðsdómara, sbr. 8. gr. laga um 

rannsóknarnefndir. Staða þeirra einstaklinga sem fyrir rannsóknarnefndir koma er sú sama og þeirra 

sem bera vitni fyrir dómi, það er að segja, þeir hafa réttarstöðu vitnis. Þetta er ljóst meðal annars 

vegna þess að óski rannsóknarnefnd eftir því að einstaklingur mæti til skýrslutöku fyrir nefndinni er 

honum skylt að mæta og verði hann ekki við því er hægt að leita aðstoðar héraðsdómara eins og 

áður sagði. Komi til þess er einstaklingurinn kvaddur fyrir dóm þar sem dómari tekur af honum 

skýrslu og er hún síðan áframsend til viðkomandi rannsóknarnefndar.99 Verði einstaklingur ekki við 

                                                
98 Hér eftir verður vísað til laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála sem sakamálalaga.  
99 Sigurður Hallur Sigurðsson, formaður rannsóknarnefndar um Íbúðalánasjóð og fyrrverandi héraðsdómari. (munnleg 



31 
 

dómskvaðningunni er farið eftir ákvæðum í sakamálalögum, sbr. 2. mgr. 8. gr. laga um 

rannsóknarnefndir, eftir því sem við á en skv. 121. gr. sakamálalaga getur ákærandi látið sækja 

einstakling sem verður ekki við dómskvaðningu með lögregluvaldi. Ef upp koma tilvik þar sem 

einstaklingur sinnir ekki kvaðningu rannsóknarnefndar til skýrslutöku er farið eftir þeim 

málsmeðferðarreglum sem um rannsóknarnefndir gilda. Þá óskar rannsóknarnefndin eftir því að 

dómari kveði einstakling til skýrslugjafar fyrir dómi og hann getur gert slíkt með lögregluvaldi sé 

það talið nauðsynlegt. Rannsóknarnefndin sjálf hefur ekki lögregluvald heldur verður ávallt að leita 

liðsinnis dómara. Málsmeðferðin hefur vafalaust verið ákveðin með þessum hætti til að greina á 

milli valds dómstóla og rannsóknarnefnda en eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknarnefndir 

ekki dómsvald og óeðlilegt myndi teljast að þær hefðu sömu valdheimildir og dómstólar hvað þetta 

varðar.  

     Valdheimildir rannsóknarnefnda eru víðtækar enda þarf svo að vera svo þær geti sinnt því starfi 

sem þeim er ætlað og ekki síst til að geta sinnt því starfi á skilvirkan hátt. Ef miklar hömlur væru á 

heimildum þeim sem rannsóknarnefndir hafa yrði það líklegt til að tefja mjög fyrir starfi þeirra þar 

sem nauðsynlegt væri þá að fara hefðbundnar gagnaöflunarleiðir innan stjórnsýslunnar sem oft á 

tíðum geta verið mjög tímafrekar. Eins er mikilvægt að rannsóknarnefnd geti gripið til ráðstafana til 

að reyna að koma í veg fyrir að upplýsingum sé fargað. Vegna þessa er nauðsynlegt að veita 

rannsóknarnefndum þessar valdheimildir. Á hinn bóginn er mjög mikilvægt að verja hagsmuni og 

gæta að réttaröryggi þeirra sem eru undir rannsókn nefndanna og sem að málinu koma, þar sem slík 

rannsókn getur verið mjög þungbær og jafnvel sambærileg lögreglurannsókn.100 

     Áhrif nefndanna eru mikil. Að öllu jöfnu gengur fólk að því vísu að til séu stofnanir sem fara 

með rannsókn mála, en sem dæmi er vald lögreglu í samræmi við þá stöðu sem hún hefur innan 

stjórnsýslunnar. Hún gætir að öryggi landsmanna og fer með rannsókn sakamála. Um lögregluna 

gildir fast regluverk um hvað hún megi taka sér fyrir hendur og fyrir hvað skuli beita viðurlögum og 

svo framvegis. Sérstakar rannsóknarnefndir eru af öðrum meiði. Alþingi getur samþykkt 

þingsályktun á grundvelli laga um að skipa sérstaka nefnd sem fer með rannsókn ákveðins máls sem 

talið er mikilvægt og varði almenning og meðferð opinbers valds. Því verður eftir fremsta megni að 

varast að skipa rannsóknarnefndir nema í þeim tilvikum sem það er eini fýsilegi kosturinn í 

stöðunni. Ekki er samhengi milli stöðu rannsóknarnefnda innan stjórnsýslunnar og þess hversu 

íþyngjandi það er að vera undir rannsókn hennar en þetta á sérstaklega við um þau tilvik þar sem 

einstaklingar sæta rannsókn á meintum lögbrotum. Í þessum tilvikum getur rannsókn sérstakrar 

rannsóknarnefndar orðið til jafns við sakamálarannsókn, sérstaklega vegna þess að niðurstöður 

                                                                                                                                                            
heimild, júlí. 2012).  

100 Giertsen, Johan. (2008). Gransking. Bls. 31. 
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rannsóknarnefndarinnar eru gerðar opinberar með skýrslu.101 Til þess að starf rannsóknarnefnda fari 

ekki inn á brautir nornaveiða og til að gæta heilinda í starfsemi þeirra sem og til að gæta að 

réttaröryggi borgara er nauðsynlegt að sérstakar rannsóknarnefndir séu aðeins skipaðar við sérstakar 

aðstæður, að vandað sé til skipunar þeirra og að skipun þeirra sé undantekningin frá reglunni. 

4.9 Réttarstaða einstaklinga fyrir sérstökum rannsóknarnefndum 
Í greinargerð með frumvarpi til laga um rannsóknarnefndir er fjallað um mikilvægi þess að 

skilgreina hverjir það eru sem „til rannsóknar eru“ fyrir nefndunum. Til þess að einstaklingur njóti 

þeirrar réttarstöðu sem lög um rannsóknarnefndir kveða á um, þarf að huga að því hverjir þeir 

einstaklingar eru. Þegar talað eru um „aðila máls“ í stjórnsýslumáli er átt við einstakling sem málið 

beinist að og sem á verulega eða einstaka lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins. Ekki er hægt að 

beita þessari skilgreiningu fullum fetum um einstakling sem er til rannsóknar hjá rannsóknarnefnd, 

sökum þess að rannsóknarnefnd tekur ekki ákvörðun sem felur í sér úrlausn ákveðins máls og 

rannsókn þeirra beinist að stærra sviði en hin oft afmörkuðu almennu stjórnsýslumál. Þegar 

skilgreina skal þann „sem til rannsóknar er“ fyrir rannsóknarnefnd þarf , líkt og er uppi á teningnum 

í stjórnsýslumáli, að meta hvert tilvik fyrir sig og ákveða hvort einstaklingur teljist „til rannsóknar“, 

þar sem of þröng skilgreining á hugtakinu getur leitt til þess að rannsókn nefndarinnar séu settar of 

þröngar skorður. Sá sem til rannsóknar er fyrir rannsóknarnefnd, er fyrst og fremst sá sem á 

hagsmuna að gæta af rannsókninni, hvort sem um einstakling eða lögaðila er að ræða. Mikilvægt er 

að skilgreina strax í upphafi máls, hvort viðkomandi sé „til rannsóknar“ fyrir nefndinni svo að unnt 

sé að tryggja réttaröryggi þeirra sem í hlut eiga, þar sem þeir sem fyrir nefndina koma til að veita 

upplýsingar, njóta ekki sömu réttinda og þeir sem „til rannsóknar eru“. Því er ljóst að það er 

mikilvægt öllum þeim sem „til rannsóknar eru“ fyrir rannsóknarnefnd, að réttaröryggis þeirra sé 

gætt, þrátt fyrir að þeir séu ekki skilgreindir sem sakborningar á meðan rannsókn nefndarinnar 

stendur. Sérstaklega er tekið fram í greinagerð með frumvarpi til laga um rannsóknarnefndir að 

huga skuli að réttaröryggisjónarmiðum er varða réttláta málsmeðferð fyrir dómi skv. 6. gr. 

fylgiskjals laga nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu og 70. gr. stjskr.102 

     Öllum, einstaklingum, stofnunum og lögaðilum ber skylda til að verða við þeirri kröfu 

rannsóknarnefndar að afhenda gögn sem nefndin fer fram á og eins er þeim skylt að verða við því 

að skýra skriflega frá athöfnum sínum og svara skriflega fyrirspurnum nefndarinnar, eins og áður 

hefur komið fram. Þessi skylda er mjög víðtæk og nær til gagna og upplýsinga sem háðar eru 

þagnarskyldu en undanskildar þessari upplýsingaskyldu eru upplýsingar sem lögmanni, 

                                                
101 Giertsen, Johan. (2008). Gransking. Bls. 31. 
102 Vefútgáfa Alþingistíðinda (e).  
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endurskoðanda eða öðrum aðstoðarmanni hefur verið trúað fyrir vegna rannsóknar nefndarinnar. 

Þessi skylda til afhendingar gagna og upplýsinga fyrir rannsóknarnefndinni falla þó ekki yfir þau 

tilvik þar sem einstaklingur, með afhendingu gagnanna eða upplýsinganna, er líklegur til að fella á 

sjálfan sig, eða aðra sér nákomna, sök eða gefa vísbendingar um að hann eða einhver honum 

nákominn hafi framið refsiverðan verknað. Hið sama gildir ef afhending gagna eða upplýsinga er 

líkleg til að valda einstaklingi eða einhverjum honum nákomnum fjárhagstjóni eða siðferðislegum 

hnekki, sbr. 4. mgr. 10. gr. laganna og er þetta í samræmi við ákvæði sakamálalaga, um 

vitnaskyldu. Hins vegar eru viðurlög við því að láta rannsóknarnefndinni vísvitandi í té rangar og 

villandi upplýsingar. Við slíkum brotum fer eftir 145. gr. og 146. gr. almennra hegningarlaga en 

þær kveða á um sektir og fangelsisvist allt að fjórum árum. Af þessu er ljóst að það er lagaleg 

skylda þeirra sem kvaddir eru fyrir rannsóknarnefnd að í fyrsta lagi verða við þeirri kvaðningu og í 

öðru lagi að segja satt og rétt frá. Á hinn bóginn er ekkert því til fyrirstöðu að einstaklingur neiti að 

svara spurningum nefndarinnar eða neiti að afhenda umbeðin gögn. Hann þarf aðeins að sæta þeim 

viðurlögum sem lögin setja og því er fræðilega vel mögulegt að rannsóknarnefndir fái ekki þau 

gögn eða þær upplýsingar sem þær þurfa eða telja sig þurfa en slíkt hið sama á einnig við um 

rannsóknir annarra stjórnvalda. Rétturinn til að svara ekki spurningum rannsóknarnefnda getur þó 

leitt til þess að þögn viðkomandi getur verið túlkuð honum í óhag, sérstaklega í þeim tilvikum þar 

sem hann getur með frásögn sinni varpað ljósi á atburði eða atburðarás.103 

     Að þessu sögðu getur það þó einnig hent að réttarstaða einstaklings fyrir rannsóknarnefnd taki 

breytingum í takt við rannsóknina sjálfa og þarf þá að huga að réttarstöðunni á nýjan leik. 

Samkvæmt 3. mgr. 5. gr. laga um rannsóknarnefndir skal nefndin tilkynna það ríkissaksóknara 

vakni grunur um að refsiverð háttsemi hafi átt sér stað. Mikilvægt er að gefa þessu ákvæði gaum 

sökum afleiðinga sem þetta getur haft. Sé um lögaðila eða einstakling að ræða, sem jafnframt er 

ekki ráðherra, fara slík mál sína leið innan réttarkerfisins, það er að segja, ríkissaksóknari metur 

hvort tilefni sé að höfða mál á grundvelli undangenginnar rannsóknar lögreglu eftir atvikum. Sé 

ráðherra hins vegar grunaður um refsiverða háttsemi horfir við á annan hátt. Það er í höndum 

Alþingis að ákveða hvort höfða skuli mál á hendur ráðherra og er rannsókn nefndarinnar þá 

grundvöllur þess, sbr. 14. gr. stjskr. en það er gert í formi þingsályktunar sameinaðs Alþingis, sbr. 

13. gr. laga um landsdóm. Það er síðar Landsdóms að skera úr um það hvort ráðherra hafi gerst 

brotlegur við lög eður ei.  

     Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laga um rannsóknarnefndir hefur sá sem til rannsóknar er fyrir 

rannsóknarnefnd rétt á aðstoðarmanni, að eigin vali, á öllum stigum rannsóknarinnar. Hann hefur 

                                                
103 NOU (2009):9: Lov om offentlige undersokelseskommisjoner. Bls. 42. 
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jafnframt aðgang að öllum gögnum er hann sjálfan varðar. Eins á hann rétt til upplýsinga um þau 

atriði sem nefndin skoðar og varða hann og teljast mikilvæg fyrir mál hans. Þessar heimildir eru 

takmarkaðar af rannsóknarhagsmunum og því hvort upplýsingarnar varði einkamálefni annarra og 

skal þá fórna minni hagsmunum fyrir meiri, sbr. 2. mgr. 10. gr. laganna. Þegar skýrslutökum og 

gagnaöflun nefndarinnar er lokið skal þeim sem til rannsóknar er, og ætla má að geti sætt ábyrgð, 

gert kleift að tjá sig um þau málefni og málavexti sem rannsóknarnefndin hefur haft til meðferðar 

og snerta hann sjálfan. Samkvæmt 3. mgr. 10. gr. laganna er það nefndarinnar sjálfrar að meta hvort 

mögulegar athugasemdir einstaklinga verði teknar til greina þar sem hvergi í lögunum kemur fram 

skylda nefndarinnar til að verða við þeim athugasemdum sem fram geta komið. Þá er skv. 5. mgr. 

10. gr. laganna óheimilt að nota upplýsingar sem einstaklingur hefur veitt nefndinni sem 

sönnunargagn í sakamáli á hendur honum.  

     Rannsóknarnefnd getur kallað einstakling til skýrslugjafar fyrir nefndinni skv. 8. gr. laganna og 

ber skýrslugjöfum að segja satt og rétt frá en ákveða má skv. 2. mgr. 8. gr. laganna að skýrslugjöfin 

fari fram fyrir luktum dyrum. Skýrslutakan skal tekin upp, bæði í hljóði og mynd eða varðveitt með 

öðrum tryggilegum hætti, sbr. og 8. gr. laganna. Verði þeir sem kvaddir eru til munnlegrar 

skýrslutöku fyrir dómi ekki við óskum nefndarinnar getur hún óskað liðsinnis héraðsdómara, telji 

nefndin skýrslugjöfina nauðsynlega fyrir rannsókn málsins. Dómarinn kallar þá einstaklinginn fyrir 

dóm til að bera vitni og fer kvaðningin, skýrslugjöfin og önnur framkvæmd eftir lögum um meðferð 

sakamála. Eins og áður hefur komið fram hefur málsmeðferðin verið ákveðin á þennan hátt til að 

greina á milli rannsóknarnefnda og dómstóls. Rannsóknarnefnd hefur ekki dómsvald og því verður 

að telja óeðlilegt ef hún hefði sambærilegar valdheimildir. Horfa verður til þess að rannsókn 

rannsóknarnefndar getur varðað fjölbreytt mál og málefni og því geta margir átt hagsmuna að gæta 

af rannsókn hennar. Þrátt fyrir að lög gildi um rannsóknarnefndir og almennt sé litið á rannsóknir 

slíkra nefnda sem síðasta úrræði, sem beita skal af ýtrustu varúð, er ekki loku fyrir það skotið að 

rannsóknir þeirra geti beinst inn á óeðlilegar brautir. Vegna þessara þátta og vegna þess að rannsókn 

og niðurstaða nefnda er aðeins álit þeirra sem í henni sitja, er nauðsynlegt að tryggja að nefndin geti 

ekki skyldað menn til að koma til munnlegrar skýrslutöku nema með atbeina dómara. Því má segja 

að hlutverk dómara í þessu samhengi sé eins konar sía en það er dómarans að meta hvort kveðja 

skuli þann sem nefndin óskar eftir, til skýrslutöku fyrir dómi. Það er formaður rannsóknarnefndar 

sem stýrir munnlegum skýrslutökum en getur einnig falið það öðrum nefndarmanni. Ekki er 

sérstaklega fjallað um það hvernig slíkar skýrslutökur skuli fara fram, að öðru leyti en að þær skuli 

skráðar hvort sem er með upptöku í hljóði og mynd eða með öðrum tryggilegum hætti og er það því 

nefndanna sjálfra að ákveða hvernig framkvæmd slíkra skýrslutaka fer fram. Þær nefndir sem nú 

eru að störfum hafa báðar haft þann háttinn á að kynna þeim sem til skýrslutöku eru komnir, réttindi 
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sín, það er að segja að einstaklingnum beri að segja satt og rétt frá en einnig að þeim er ekki skylt að 

svara spurningum nefndanna geti svörin falið í sér áfellingu sakar, hvort sem er á hendur þeim sem 

er til skýrslugjafar eða einhverjum honum nákomnum.104  

     Í lögum um rannsóknarnefndir eru uppljóstrurum veitt vernd en skv. 1. mgr. 9. gr. laganna er 

óheimilt að láta einstakling gjalda þess að veita rannsóknarnefnd upplýsingar í góðri trú sem hafa 

þýðingu fyrir rannsóknina. Í þessu felst, skv. 2. mgr. 9. gr. laganna, að óheimilt er að rýra réttindi 

einstaklings, segja upp eða slíta samningi við einstakling eða láta hann á einhvern hátt gjalda 

upplýsingagjafar sem þýðingu hafa fyrir rannsókn. Þetta felur einnig í sér að sé eitthvað af þessu 

gert, skal gagnaðilinn sýna fram á að allar ákvarðanir, sem teknar hafa verið og rýrt hafa réttindi 

þess sem veitt hefur upplýsingar til rannsóknarnefndar, hafi verið teknar á grundvelli annarra 

forsendna en upplýsingagjafarinnar. Hér skiptir máli að upplýsingarnar varði rannsókn 

nefndarinnar. Ekki er ljóst hvernig fer með upplýsingar sem nefndin getur mögulega fengið sem 

ekki skipta máli fyrir rannsóknina. Sá sem hefur frumkvæði af því að veita rannsóknarnefnd 

upplýsingar eða gögn úr stjórnsýslunni, hvort sem er ríkis eða sveitafélaga, opinberri stofnun, 

fyrirtæki, móður- eða dótturfélagi þess eða fyrirtækjum sem það er í viðskiptum við eða 

stjórnendum þeirra, getur óskað eftir því að sæta ekki ákæru, þrátt fyrir að upplýsingarnar eða 

gögnin leiði líkum að refsiverðri háttsemi hans sjálfs skv. 3. mgr. 9. gr. laganna. Rannsóknarnefndin 

getur þá, að þeim skilyrðum uppfylltum að upplýsingarnar eða gögnin tengist refsiverðu broti í 

opinberri stjórnsýslu eða broti á opinberu starfsskyldum og hafi úrslitaáhrif á rannsókn málsins sbr. 

4. mgr. 9. gr. laganna, óskað eftir því að ríkissaksóknari ákveði að sá einstaklingur sæti ekki ákæru. 

Eins getur rannsóknarnefndin farið þess sama á leit við ráðuneyti eða forstöðumann sé 

einstaklingurinn sem upplýsingarnar veitir opinber starfsmaður. Þetta er aftur í takt við tilgang 

starfa rannsóknarnefnda. Starf nefndanna þarf að vera sem best til þess fallið að varpa skýru ljósi á 

málsatvik og vegna þeirrar verndar sem fyrrgreint ákvæði um uppljóstrara gefur er líklegra en ella 

að einstaklingar séu tilbúnir til að veita nefndunum þær upplýsingar sem þær þurfa til þess að ná því 

markmiði.  

     Í skýrslu nefndar um rannsóknarnefndir í Noregi er farið ítarlega yfir þau málefni sem tengjast 

mannréttindum þeirra sem fyrir rannsóknarnefndir eru kvaddir. Þar kemur fram að þau lagaákvæði 

sem lögð eru til í skýrslunni skuli vera innan þeirra marka sem kveðið er á um í þeim 

mannréttindasáttmálum sem Noregur hefur innleitt. Nauðsynlegt er talið að vernda hagsmuni þeirra 

sem eru undir rannsókn nefndar ekki síst fyrir þær sakir að rannsóknarnefnd hefur sérstöðu meðal 

rannsóknaryfirvalda. Þau grundvallar mannréttindi sem þarf að huga að samkvæmt norsku 

                                                
104 Sigurður Hallur Stefánsson, formaður rannsóknarnefndar um Íbúðalánasjóð og Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari 
og fyrrverandi formaður rannsóknarnefndar sparisjóðanna. (munnleg heimild, júlí 2012).  
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skýrslunni eru réttur einstaklings til að fella ekki sök á sjálfan sig, réttur einstaklings til réttlátrar 

málsmeðferðar og réttur til að teljast saklaus uns sekt er sönnuð auk réttar til friðhelgs einkalífs.105 

Þessi réttindi eru mjög samofin og mikilvægt er að störf rannsóknarnefnda taki mið af þeim en við 

setningu laga um rannsóknarnefndir á Íslandi var litið til þessara atriða. Grundvöllur 

rannsóknarnefnda er að leita sannleikans um og varpa ljósi á atburði sem gerst hafa. Hinsvegar má 

ekki líta framhjá réttindum og réttaröryggi þeirra sem fyrir nefndirnar koma, sérstaklega í ljósi 

þeirrar sérstöku stöðu sem rannsóknarnefndir hafa innan stjórnsýslunnar.  

4.10 Lok rannsóknar og eftirfylgni niðurstaðna  
Starfi rannsóknarnefndar er lokið þegar hún skilar skýrslu sinni til forseta Alþingis, sbr. 13 gr. laga 

um rannsóknarnefndir en forseti Alþingis sendir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd skýrsluna til 

meðferðar. Nefndin tekur ákvörðun um framvindu málsins sem um ræðir og kynnir efni hennar fyrir 

þinginu, sbr. 8. tölul. 13. gr. þingskapalaga. Rannsóknarnefnd ber því ekki að fylgja eftir rannsókn 

sinni sjálf né hlutast til um það hvernig farið er með niðurstöður rannsóknar hennar sem fram koma 

í skýrslunni. Þetta er í samræmi við þær reglur sem um rannsóknarnefndir gilda en þær hafa eins og 

áður hefur komið fram ekki dómsvald og niðurstöður nefndarinnar eru því hvorki dómur né 

endanleg ákvörðun innan stjórnsýslunnar. Niðurstöður rannsóknar nefndanna og þær tillögur eða 

skoðanir sem þar koma fram hafa hvorki lagagildi né eru bindandi. Í skýrslu nefndar um 

rannsóknarnefndir í Noregi eru niðurstöður rannsóknarnefndar teknar til skoðunar og lagðar fram 

tillögur um hvernig skuli fara með þær niðurstöður. Vegna þess að litið var til norrænnar 

framkvæmdar við gerð laga um rannsóknarnefndir á Íslandi106 má að einhverju leyti heimfæra mat 

hinnar norsku nefndar á íslenskar aðstæður en í skýrslunni kemur fram að mjög mikilvægt er að 

niðurstöðum rannsóknarnefnda sé fylgt eftir með skjótum hætti og eru fyrir því margar ástæður. Í 

fyrsta lagi er það mjög íþyngjandi fyrir einstaklinga og lögaðila að sæta rannsókn 

rannsóknarnefndar og geta niðurstöður nefndanna verið það einnig. Það er því mikilvægt fyrir þá, 

hvers framganga hefur verið gagnrýnd í skýrslu rannsóknarnefndar, að hafðar séu skjótar hendur um 

úrvinnslu niðurstöðu rannsóknar hennar. Þetta er í takt við reglur um réttláta málsmeðferð107, þar 

sem það þykir íþyngjandi fyrir þann sem ákærður er fyrir brot að mál hans dragist á langinn. Þetta 

leiðir ennfremur af því að rannsóknarnefndir hafa ekki sterka stjórnskipulega stöðu og 

niðurstöðurnar eru ekki bindandi. Því getur það valdið þeim sem sætt hafa gagnrýni nefndar 

                                                
105 NOU (2009):9: Lov om offentlige undersokelseskommisjoner. Bls. 41-42. 
106 Vefútgáfa Alþingistíðinda (e).  
107 Í 70. gr. stjskr. er mönnum tryggð réttlát málsmeðferð fyrir dómstólum. Réttur til réttlátrar málsmeðferðar hefst þó 
fyrr eða við upphaf lögreglurannsóknar. Í þessum réttindum felst meðal annars að mál taki ekki óhæfilega langan tíma, 
að dómari sé óhlutdrægur og að málsmeðferð sé opinber sbr. umfjöllun Bjargar Thorarensen í „Stjórnskipunarréttur, 
Mannréttindi“ á bls. 239 og áfram.  
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verulegum óþægindum að niðurstaða fáist seint eða aldrei um þá gagnrýni sem fram getur komið í 

skýrslu rannsóknarnefndar. Því má einnig bæta við að fari mál sem rannsóknarnefnd hefur gagnrýnt 

í skýrslu sinni viðeigandi leið innan stjórnsýslunnar eða réttarkerfisins gefst þeim sem sæta 

gagnrýni af hálfu nefndarinnar tækifæri til að koma eigin sjónarmiðum á framfæri og mögulega 

halda uppi vörnum sé þess þörf fyrir þar til bærum yfirvöldum.  

     Þá er tilefni til að ætla að skýrslur rannsóknarnefnda geti orðið til umræðu í fjölmiðlum og efni 

þeirra orðið ígildi dóms, sé ekki unnið úr þeim hratt og örugglega, enda um opinber gögn að ræða. 

Nefndarmönnum er óheimilt að tjá sig um niðurstöður nefndanna og í mörgum tilvikum er 

starfsmönnum stjórnsýslunnar, ráðherrum og þingmönnum sömuleiðis óheimilt að tjá sig um þær 

vegna trúnaðarskyldu. Því er mikilvægt að stjórnvöld taki sem fyrst afstöðu til þess sem fram kemur 

í skýrslunni og mögulegra afleiðinga. 

     Sem dæmi um afleiðingar skýrslu rannsóknarnefndar, sem skipuð var fyrir setningu laga um 

rannsóknarnefndir, má nefna skýrslur þær sem svokölluð Vistheimilanefnd108skilaði að loknum 

störfum sínum109. Nefndinni bar, skv. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 26/2007 um nefndina, að skila skýrslu 

til ráðherra sem skyldi kynna Alþingi hana. Nefndin skilaði þriðju og síðustu skýrslu sinni hinn 11. 

nóvember 2011. Í kjölfar útgáfu tveggja fyrri skýrslna nefndarinnar voru sett lög nr. 47/2010 um 

sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007. Þeir 

sem vistaðir voru á stofnun eða heimili sem lögin tóku til geta skv. 2. mgr. laganna krafist 

sanngirnisbóta samkvæmt lögunum, en 1. mgr. 1. gr. laganna mælir fyrir um greiðslu slíkra bóta. Þá 

má líta til afleiðinga skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis en í kjölfar útgáfu skýrslunnar var höfðað 

mál á hendur Geir. H. Haarde, fyrrverandi forsætisráðherra og var það í fyrsta skipti sem mál var 

höfðað á hendur ráðherra vegna embættisfærslna hans.  

     Mjög mikilvægt er að horfa til tilgangs rannsóknarnefnda þegar eftirfylgni niðurstaðna þeirra er 

höfð til skoðunar. Rannsóknarnefndir eru settar í ákveðnum tilgangi, með þingsályktun sem byggð 

er á sérstökum lögum. Þá eru aðeins þau mál sem ekki er unnt að leysa með innri athugun ráðuneyta 

eða með venjulegri sakamálarannsókn efni rannsóknar rannsóknarnefnda. Það er því ljóst að aðeins 

skal nota þetta úrræði hafi engin önnur leið reynst bær og eins að stjórnvöld hafa lagt þunga sinn í 

að mál verði rannsakað af kostgæfni. Af þessu leiðir að störf rannsóknarnefnda eru ekki léttvæg og 

að taka ber á niðurstöðum þeirra af alvarleika og vinna úr þeim á viðeigandi hátt. Þetta er mikilvægt 

bæði vegna réttaröryggis og vegna trúverðugleika nefndanna. Að öðrum kosti myndi starf 

rannsóknarnefnda ekki skila þeim árangri sem af þeim er vænst og starf þeirra í raun ekki til þess 

                                                
108  Nefndin var skipuð með lögum nr. 26/2007, um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila 
fyrir börn. 
109 Stuttlega er fjallað um störf nefndarinnar í kafla 5.2.2. 
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fallið að skila því sem lagt var upp með í byrjun, að leggja mat á það hvort eitthvað hafi farið 

úrskeiðis í meðhöndlun opinbers valds.110  

4.11 Samantekt  

Hluti þingeftirlits er skipun sérstakra rannsóknarnefnda sem rannsaka mál sem hafa látið hátt í 

þjóðfélagsumræðunni og snerta meðferð opinbers valds. Þær eru skipaðar með þingsályktun á 

grundvelli laga um rannsóknarnefndir. Nefndirnar hafa ákveðin séreinkenni en er ekki ætlað 

dómsvald. Um skipan nefndarmanna er fjallað í lögum um rannsóknarnefndir en þar er kveðið á um 

að nefndarmenn uppfylli hæfisskilyrði stjórnsýslulaga. Jafnframt skal einn nefndarmanna vera 

lögfræðingur og formaður nefndar skal uppfylla hæfisskilyrði héraðsdómara. Nefndarmenn og 

nefndirnar sjálfar eiga að vera óháðar og óhlutdrægar og er það í samræmi við hlutverk nefndanna. 

     Skipun nefndarmanna getur verið vandasöm og ekki eru til skriflegar verklagsreglur um skipun 

þeirra þó svo ákveðnum viðmiðunarreglum hefur verið fylgt við skipun nefndarmanna hingað til. 

Skriflegar verklagsreglur eru í bígerð innan þingsins og er það talið mikilvægt, ekki síst í ljósi þess 

að þær nefndir sem nú starfa hafa ekki getað lokið störfum sínum á þeim tíma sem þeim var ætlaður 

samkvæmt þingsályktun um skipun þeirra. Í lögum um nefndirnar er farið ítarlega yfir verkefni 

nefndanna og þar tekið fram að umboð þeirra skuli skýrt afmarkað. Þetta er mikilvægt í ljósi 

réttaröryggissjónarmiða. Þá er einnig mikilvægt að gera grein fyrir því hvað felst í hugtakinu 

rannsókn til þess að ekki séu gerðar óraunhæfar væntingar til starfs slíkra nefnda en telja má að 

orðið rannsóknarnefnd sé réttnefni með tilliti til íslenskrar málvitundar og hefðar. Málin sem 

rannsóknarnefndir taka til rannsóknar eru mjög ólík eins og reynslan sýnir en í lögunum er tekið 

fram að málin þurfi að snerta meðferð opinbers valds. Erfitt getur verið að skilgreina hvernig mál 

rannsóknarnefnd skal taka til meðferðar en þó er óhætt að miða við það að hafi mál valdið almennri 

óánægju, látið hátt í þjóðfélagsumræðu til lengri tíma, verið til þess fallið að rýra traust almennings 

á yfirvöldum, tengst meðferð opinbers valds og ekki verið bært til meðferðar fyrir öðru yfirvaldi sé 

það tækt til meðferðar fyrir rannsóknarnefnd. Í breskri umfjöllun hefur verið farið yfir hvaða 

einkenni mál sem rannsóknarnefndir taka til meðferðar þurfa að hafa og eru þau mjög í takt við 

ofangreind atriði en þó verður að hafa í huga mismun þann sem er á íslenskri og breskri 

stjórnskipan og stjórnsýslu. Rannsóknarnefndir hafa víðtækar valdheimildir og er það nauðsynlegt 

svo hún geti sinnt rannsókn sinni með fullnægjandi hætti. Þó skal gæta þess að heimildir 

rannsóknarnefndar skarist ekki við heimildir dómstóla enda er rannsóknarnefndum, eins og áður 

hefur komið fram, ekki ætlað dómsvald. Í þessu tilliti þarf einnig að gæta mjög að réttaröryggi 

                                                
110  NOU (2009):9: Lov om offentlige undersokelseskommisjoner. Kafli 32. 
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þeirra sem koma fyrir nefndirnar þar sem áhrif rannsókna nefndanna er mikil og jafnvel sambærileg 

sakamálarannsókn. Þar sem rannsóknarnefndir hafa sérstöðu innan stjórnskipunarinnar þarf að gæta 

varúðar við skipun þeirra og aðeins þegar aðrir kostir eru ekki fýsilegir. Starfi nefndanna lýkur með 

útgáfu skýrslu til þingsins en stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins fær hana til meðferðar og 

tekur ákvörðun um framvindu málsins og kynnir þinginu innihald skýrslunnar. Mikilvægt er að 

þingið taki á þeim álitamálum sem fjallað er um í skýrslu rannsóknarnefndar sem allra fyrst þar sem 

tafir geta valdið þeim sem til rannsóknar eru miklum óþægindum. Þetta er í takt við reglur um 

réttláta málsmeðferð og eins er þetta mikilvægt í ljósi þess að störf nefndanna eru ekki léttvæg og 

varða oft miklum hagsmunum. Rannsóknir nefndanna ná ekki settum markmiðum sé ekki fjallað 

um niðurstöður þeirra og yrði skipun þeirra og starf því ótrúverðugri en ella, sé töf á meðferð 

skýrslu þeirra fyrir þingi. Ágætt dæmi um þá keðju sem þingeftirlit getur myndað er málshöfðun 

Alþingis á hendur Geir H. Haarde fyrrverandi forsætisráðherra. Í kjölfar fjármálaáfalla haustsins 

2008 og falls íslensku bankanna var, eins og áður sagði, skipuð rannsóknarnefnd sem rannsaka átti 

aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna. Í kjölfar útgáfu skýrslu nefndarinnar var skipuð 

þingmannanefnd sem mat það svo að höfða bæri mál á hendur nokkurra ráðherra. Úr varð að 

Alþingi samþykkt þingsályktun þess efnis að höfðað skyldi sakamál á hendur Geir H. Haarde á 

grundvelli 13. gr. laga um Landsdóm, vegna embættisfærslna hans. Af þessari atburðarás má glöggt 

sjá tengsl ráðherraábyrgðar, þingeftirlits og rannsóknarnefnda.        
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5. Íslenskar rannsóknarnefndir skipaðar fyrir gildistöku laga nr. 68/2011 um 

sérstakar rannsóknarnefndir  
Fyrir gildistöku laga um rannsóknarnefndir voru skipaðar þó nokkrar sérstakar rannsóknarnefndir, í 

fyrstu á grundvelli 39. gr. stjrskr. en síðar voru slíkar nefndir skipaðar einstaklingum utan þings. 

Um slíkar nefndir hefur sérstaklega verið fjallað í öðrum ritum og þar sem áherslan í þessari 

samantekt er á nefndir skipaðar eftir setningu laga um rannsóknarnefndir verður einungis stiklað á 

stóru í umfjölluninni sem hér fer á eftir.  

5.1 Nefndir skipaðar á grundvelli 39. gr. stjskr. 
Fjórar nefndir hafa verið skipaðar á grundvelli 39. gr. stjskr. sem hljóðar svo: 

 

Alþingi getur skipað nefndir alþingismanna til að rannsaka mikilvæg mál, er almenning 

varða. Alþingi getur veitt nefndum þessum rétt til að heimta skýrslur, munnlegar og bréflegar, bæði 

af embættismönnum og einstökum mönnum. 

5.1.1 Nefnd alþingismanna til rannsóknar á málefnum Landsbankans 

Árið 1911 voru skipaðar tvær nefndir á grundvelli þingsályktunar sem rannsaka áttu deilur sem 

spruttu upp um það hver væri í raun ábyrgur fyrir stjórn Landsbankans. Báðar deildir þingsins111 

skipuðu sína eigin rannsóknarnefnd þar sem deilur höfðu skapast milli ráðherrans og þingsins um 

niðurstöður hinnar ráðherraskipuðu rannsóknarnefndar. Nefndin hafði heimild til að afla bæði 

munnlegra og skriflegra skýrslna og gat heimt þær bæði af einstökum mönnum sem og 

þingmönnum. Nefndirnar höfðu að einhverju leyti með sér samvinnu en skiluðu hvorri skýrslunni 

sér.112 113 

5.1.2 Nefnd alþingismanna til rannsóknar á rekstri togaraútgerðarinnar 

Á grundvelli laga nr. 67/1938 var skipuð nefnd til rannsóknar hags og reksturs togaraútgerðarinnar 

á Íslandi sem var sérstaklega ætlað að rannsaka hvort hægt væri að hagræða rekstri og útgerð þeirra 

togara sem til voru í landinu og reknir höfðu verið með tapi á undangengnum árum. Nefndin hafði 

heimild til að óska eftir munnlegum og skriflegum skýrslum um öll þau atriði sem tengdust rekstri 

og starfsháttum og öðrum þeim atriðum sem hún taldi nauðsynleg vegna rannsóknarinnar. Dagsektir 

lágu við því að verða ekki við skýrslugjöf og sektir eða fangelsisvist við rangri skýrslugjöf.114 

                                                
111 Fram til ársins 1991 skiptist Alþingi í tvær deildir, efri og neðri deild.  
112 Sigurður Líndal. (1986). Réttarstaða gæzlustjóra Landsbankans eftir bankafarganið 1909. Landshagir. 
113 Bryndís Hlöðversdóttir. (2009). Sérskipaðar rannsóknarnefndir. Tímarit lögfræðinga. Bls 289. 
114 Alþt. (1938) B-deild, bls. 1472.  
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5.1.3 Nefnd alþingismanna til rannsóknar á okri  

Í þingsályktun um skipun nefndarinnar kom fram að nefndin skyldi rannsaka okurstarfsemi á fé í 

landinu en þá sérstaklega í Reykjavík og skyldi nefndin hafa það vald sem 39. gr. stjskr. veitti 

henni, það er að geta krafist skýrslna af embættismönnum og öðrum einstaklingum.115 

5.1.4 Nefnd alþingismanna til rannsóknar á milliliðagróða  

Árið 1956 samþykkti þingið ályktun þess efnis að rannsaka skyldi milliliðagróða. Skipuð var fimm 

manna nefnd sem hafði það hlutverk að rannsaka milliliðastarfsemi á öllu landinu. Tilgangurinn var 

að komast að því hversu mikinn þátt þessi starfsemi átti í framleiðslu- og framfærslukostnaði 

Íslendinga og athuga hvort og á hvaða hátt hægt væri að draga úr þessum kostnaði. Nefndinni voru 

veitt völd skv. 39. gr. stjórnarskrárinnar.116 

5.2 Rannsóknarnefndir skipaðar einstaklingum utan þings 
Eins og áður sagði verður ekki farið yfir allar þær nefndir sem skipaðar hafa verið einstaklingum 

utan þings heldur aðeins stiklað á stóru til þess að geta gefið mynd af umfangi og álitaefnum þeim 

sem sérstakar rannsóknarnefndir voru skipaðar til að rannsaka fyrir setningu laga um þær. 

5.2.1 Nefnd einstaklinga utan þings til rannsóknar á málefnum Hafskips hf. 

Árið 1985 varð útgerðarfélagið Hafskip gjaldþrota og í kjölfar þess var skipuð sérstök 

rannsóknarnefnd þriggja manna á grundvelli laga nr. 119/1985 um nefnd til að kanna viðskipti 

Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf. Rannsaka átti hvort staðið hefði verið að rekstri útgerðarinnar 

með lögmætum hætti og kanna hvernig hefði verið staðið að viðskiptum útgerðarinnar við 

Útvegsbankann. Ásakanir höfðu komið fram á hendur þáverandi iðnaðarráðherra þess efnis að hann 

hefði notað áhrif sín til að auðvelda viðskipti Hafskips þar á bæ en bág fjárhagsstaða Hafskips hafði 

verið til umfjöllunar í aðdraganda gjaldþrotsins. Nefndin var skipuð þrem mönnum skv. 1. gr. 

laganna og Hæstiréttur ákvað hver nefndarmanna skyldi gegna formennsku hennar. Nefndin skyldi 

skv. 3. gr. laganna setja sér starfsreglur, afla nauðsynlegra gagna og var heimilt, í samráði við 

skiptaráðanda, að krefjast munnlegra og skriflegra skýrslna af opinberum aðilum. Þá hafði nefndin 

aðgang, að höfðu samráði við skiptastjóra, að gögnum Hafskips hf. 117 

5.2.2 Nefnd einstaklinga utan þings til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir 

börn 

Í byrjun árs 2007 hófust miklar umræður í þjóðfélaginu um aðbúnað barna sem vistuð höfðu verið á 

                                                
115 Alþt. (1954), A-deild, þskj. 413. 161. Mál. 74. löggjafarþing.  
116 Vefútgáfa Alþingistíðinda (i).   
117 Vefútgáfa Alþingistíðinda (j).  
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Breiðavík, vistheimili barna í rekstri ríkisins. Fyrrverandi vistmenn Breiðavíkur höfðu komið fram í 

fjölmiðlum og lýst ofbeldi og illri meðferð starfsfólks gagnvart sér. Í kjölfar þessara umræðna og 

því uppnámi sem þær ollu í þjóðfélaginu voru sett lög nr. 26/2007 um skipan nefndar til að kanna 

starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn og á grundvelli þeirra var svo skipuð nefnd sem 

framkvæma skyldi heildstæða úttekt á umhverfi og aðbúnaði barna þeirra sem höfðu verið á 

Breiðavík og eftir föngum, öðrum stofnunum af sama toga.118 Markmið og meginverkefni 

nefndarinnar voru útlistuð í 1. gr. laganna og skv. 2. gr. þeirra skyldi nefndin vera sjálfstæð og óháð 

í störfum sínum. Tiltekið var í 3. gr. laganna að nefndin hafði frjálsan og óheftan aðgang að 

gögnum sem stjórnvöld höfðu í vörslu sinni og vörðuðu starfsemi þess vistheimilis sem erindisbréf 

nefndarinnar náði til og skyldu stjórnvöld verða við óskum nefndarinnar um skriflegar 

greinargerðir. Þá var nefndinni heimilt að taka skýrslur af fyrrverandi vistmönnum og öllum þeim 

sem nefndin taldi búa yfir upplýsingum sem gagnast gætu starfi hennar skv. 2. mgr. 3. gr. laganna 

og þagnarskyldu heilbrigðisstarfsfólks var aflétt og var þeim skylt að veita nefndinni þær 

upplýsingar sem hún óskaði eftir skv. 3. mgr. 3. gr. laganna. Það varðaði sektum eða fangelsi að 

veita nefndinni rangar eða villandi upplýsingar skv. 5. mgr. 3. gr. laganna en heimilt var að víkjast 

undan svari ef í því gæti hafa falist játning eða vísbending um refsiverðan verknað eða ef svarið 

væri til þess fallið að valda mannorðsspjöllum þeim er fyrir svörum var skv. 4. mgr. 3. gr. laganna. 

     Í kjölfar umfjöllunar Breiðavíkurmálsins var ljósi kastað á fleiri uppeldisstofnanir ríkisins. Í ljósi 

þess var ákveðið, þegar lög um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir 

börn voru sett, að þau myndu ekki aðeins gefa rannsóknarnefndinni heimildir til að rannsaka 

umfang Breiðavíkurmálsins heldur einnig annarra stofnana sem ríkið hafði rekið. Í kjölfar þess að 

nefndin skilaði af sér skýrslu um Breiðavíkurmálið var henni afhent nýtt erindisbréf þar sem henni 

var falið að athuga og komast að niðurstöðu um hvaða stofnanir ættu að falla undir lög nr. 26/2007, 

athuga hvort ástæða væri til að kanna einstaka stofnanir nánar og eins hvort slík könnun þjónaði 

tilgangi þar sem langt var um liðið síðan starfsemi stofnananna var hætt og ætluð brot framin.119 

Nefndin skilaði þrem áfangaskýrslum þar sem könnuð var starfsemi tíu stofnana á vegum ríkisins. 

5.2.3 Nefnd einstaklinga utan þings til könnunar gagna er vörðuðu öryggismál Íslands 

Í júní 2006 flutti forsætisráðherra þingsályktunartillögu um aðgang að opinberum gögnum um 

öryggismál sem samþykkt var á Alþingi. Samkvæmt henni var skipuð rannsóknarnefnd sem átti að 

kanna gögn er vörðuðu öryggismál Íslands, innra og ytra öryggi, frá árinu 1945 til og með ársins 

1991. Þessi gögn voru á þeim tíma í vörslu opinberra aðila en nefndin átti að ákveða hvort og þá 

                                                
118 Vefútgáfa Alþingistíðinda (k). 
119 Jón Friðrik Sigurðsson, Ragnhildur Bjarnadóttir, Róbert R. Spanó, Sigrún Júlíusdóttir og Þuríður B. Sigurjónsdóttir. 

(2009). Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007. Áfangaskýrsla nr. 1. Bls. 9.  
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með hvaða hætti fræðimenn gætu fengið aðgang að gögnunum. Tilefni þingsályktunartillögunar var 

samkvæmt greinagerð með henni umræða sem skapast hafði um hvort finna mætti viðkvæmar 

upplýsingar um persónulega hagi einstaklinga í þessum skjölum eða hvort viðhöfð hefði verið 

ólögmæt upplýsingaöflun.120 Vegna þessarar umræðu í þjóðfélaginu þótti nauðsynlegt að veita 

frjálsan aðgang að þessum skjölum til að unnt væri að leggja málið til hvíldar og því voru sett lög 

nr. 127/2006, um rétt nefndar samkvæmt ályktun Alþingis til aðgangs að opinberum gögnum.121 Í 

lögunum er hvorki kveðið á um fjölda nefndarmanna né formennsku en skv. 1. gr. þeirra höfðu 

nefndarmenn frjálsan aðgang að öllum gögnum í vörslum stjórnvalda sem snertu öryggismál 

Íslands. Þá var öllum opinberum starfsmönnum skylt að svara fyrirspurnum nefndarinnar þrátt fyrir 

þagnarskyldu skv. 2. mgr. 1. gr. laganna en nefndarmennirnir sjálfir voru bundnir þagnarskyldu skv. 

3. mgr. 1. gr. þeirra. Kveðið var á um að nefndin skyldi gera forseta Alþingis og formönnum 

þingflokka grein fyrir framvindu starfs nefndarinnar í 5. mgr. 1. gr. laganna.  

5.2.4 Rannsókn á aðdraganda og falli bankanna 2008 

Í kjölfar alþjóðlegrar bankakreppu árið 2008, féllu íslensku bankarnir Glitnir banki hf., Kaupþing 

banki hf. og Landsbankinn hf. Í kjölfarið voru bankarnir þjóðnýttir og nýir bankar stofnaðir á 

rústum þeirra gömlu. Ljóst var að brotalöm var í íslensku fjármálakerfi og í kjölfar hruns bankanna 

var sett á fót rannsóknarnefnd sem komast átti að því hvað hafði raunverulega orsakað fall 

bankanna, hvort um mistök eða vanrækslu á lagaframkvæmd hefði mögulega verið að ræða. 

     Með lögum nr. 142/2008, um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 

og tengdra atburða, var skipuð rannsóknarnefnd. Samkvæmt 1. gr. laganna var verkefni hennar að 

varpa eins skýru ljósi og hægt var á aðdraganda og raunverulegrar ástæðu vandamála í bankakerfinu 

sem urðu til þess að lög nr. 125/2008, um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra 

aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl., voru sett. Verkefni nefndarinnar var að finna út hversvegna 

nauðsynlegt reyndist að þjóðnýta fyrrgreinda banka. Einnig var það hlutverk nefndarinnar að kanna 

lagaumhverfi íslensks fjármálamarkaðs og bera það saman við erlend lagaumhverfi. Þá bar 

nefndinni að athuga hvernig eftirliti með starfsemi fjármálafyrirtækja á Íslandi var háttað, hvaða og 

hvernig upplýsingar stjórnvöld fengu af því tilefni og loks leggja fram tillögur að mögulegum 

breytingum á reglum, viðbrögðum og vinnuskipulagi opinberrar stjórnsýslu sem taka áttu mið af því 

að bæta íslenskt fjármálakerfi og gera það hæfara í nýju alþjóðlegu fjármálaumhverfi. Að lokum átti 

nefndin að beina þeim málum sem upp gætu komið er vörðuðu refsiverða háttsemi á réttar brautir 

og bar henni að skila skýrslu um rannsókn sína til Alþingis.122 

                                                
120 Vefútgáfa Alþingistíðinda (l). 
121 Vefútgáfa Alþingistíðinda (m).   
122 Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir og Tryggvi Gunnarsson. (2010). Aðdragandi og orsakir falls íslensku 
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5.3 Samantekt 
Allar rannsóknarnefndir sem skipaðar hafa verið fyrir setningu núgildandi laga um 

rannsóknarnefndir, bæði nefndir skipaðar þingmönnum og þær skipaðar sérfróðum einstaklingum  

utan þings á Íslandi, eiga það sameiginlegt að fjalla um mál sem hafa almennt mikilvægt gildi og 

varða almenning miklu. Allar voru þær skipaðar á grundvelli sérstakra laga eða 

þingsályktunartillögu þar sem enginn lagarammi um rannsóknarnefndir var til á þeim tíma sem þær 

voru skipaðar. Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpi til laga um rannsóknarnefndir þótti 

ástæða til að setja lög um rannsóknarnefndir til að koma í veg fyrir þá óvissu sem ríkti um skipun 

nefndanna, þá sérstaklega er varðaði valdheimildir og hæfiskröfur nefndarmanna en þessi atriði eru 

einmitt mjög mismunandi milli nefndanna. Einnig hefur verið brotalöm í úrvinnslu skýrslna þeirra 

sem rannsóknarnefndirnar hafa skilað af sér til þingsins. Það skýtur skökku við þar sem alltaf er um 

að ræða mjög mikilvæg mál sem varða þjóðina miklu, enda er slíkt einkenni mála sem lögð eru fyrir 

rannsóknarnefndir. 

 

  

                                                                                                                                                            
bankanna 2008 og tengdir atburðir. Bls. 23-24. 
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6. Sérstakar rannsóknarnefndir skipaðar eftir setningu laga nr. 68/2011 
Þegar þetta er skrifað hafa tvær nefndir sem skipaðar hafa verið með þingsályktun á grundvelli laga 

um rannsóknarnefndir hafið störf. Það er nefnd um rannsókn á orsökum og falli sparisjóðanna og 

nefnd um rannsókn á Íbúðalánasjóði. Að auki hefur verið samþykkt þingsályktunartillaga um 

skipun rannsóknarnefndar um rannsókn á einkavæðingu Fjárfestingarbanka atvinnulífsins hf., 

Landsbanka Íslands hf. og Búnaðarbanka Íslands hf. en þingsályktunartillaga um skipun 

rannsóknarnefndar um starfsemi lífeyrissjóða er nú til meðferðar fyrir þinginu. Hér verður nánar 

fjallað um starf þeirra tveggja nefnda sem hafið hafa störf.  

6.1 Rannsóknarnefnd um rannsókn á Íbúðalánasjóði 
Í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna kemur fram 

að þær breytingar sem gerðar voru á starfsemi Íbúðalánasjóðs hafi verið ein af stærri 

hagstjórnarmistökum sem gerð voru í aðdraganda að falli bankanna. Þar sem þáttur Íbúðalánasjóðs í 

fjármálakreppunni á Íslandi var jafn mikill og raun bar vitni var lögð fram tillaga til ályktunar á 

Alþingi þess efnis að fram færi rannsókn á starfsemi hans.123 Eftir umræður á þinginu var samþykkt 

á Alþingi þingsályktun um rannsókn á Íbúðalánasjóði o.fl. þann 17. desember 2010.124 

Í þingsályktuninni segir að fram skuli fara sjálfstæð og óháð rannsókn á starfi Íbúðalánasjóðs og 

starfsemi hans frá árinu 2004 til og með ársins 2010 en árið 2004 voru gerðar breytingar á 

fjármögnun hans og lánareglum. 

Markmið rannsóknarinnar á samkvæmt ályktuninni vera þríþætt: 

- Í fyrsta lagi að meta áhrif ofangreindra breytinga á starfsemi og stefnu sjóðsins sem og 

að athuga áhrif ákvarðana, sem teknar voru á þeim tíma sem breytingarnar voru gerðar, á 

fjárhag sjóðsins og fasteignamarkaðsins í heild, 

- í öðru lagi að meta hvaða áhrif starfsemi sjóðsins hafi haft á stjórn efnahagsmála og 

- í þriðja lagi að meta hversu vel Íbúðalánasjóður hefur sinnt lögbundnu hlutverki sínu á 

þeim árum sem til eru tekin. 

 

Þá var nefndinni gert að skoða 14 atriði mjög nákvæmlega en þau eru eftirfarandi: 

 

1. Breytingar á sjóðnum 2004, m.a. undirbúningur breytinganna og áhrif á fasteignamarkað og 

efnahagsmál. 

2. Framganga banka á lánamarkaði til fasteignakaupa og viðbrögð Íbúðalánasjóðs við aukinni 

                                                
123 Vefútgáfa Alþingistíðinda (n).  
124 Vefútgáfa Alþingistíðinda (h). 
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samkeppni banka um íbúðalán, m.a. vegna 100% lána bankanna og uppgreiðslna á lánum sjóðsins, 

t.d. hækkað lánshlutfall úr 80% í 90% og hækkuð hámarkslán. 

3. Hvernig sjóðurinn sinnti verkefnum sínum, sérstaklega skv. 9. tölul. 9. gr. laga um 

húsnæðismál, nr. 44/1998. 

4. Viðbrögð sjóðsins við vaxandi þenslu á fasteignamarkaði. 

5. Skuldabréfaskipti, úr húsbréfum í húsnæðisbréf, með því að binda uppgreiðslumöguleika 

sjóðsins. 

6. Samskipti Íbúðalánasjóðs við Seðlabanka Íslands vegna lausafjár sjóðsins. 

7. Kaup Íbúðalánasjóðs á greiðsluflæði lána frá bönkum og sparisjóðum með mun hærri 

hámarkslánsfjárhæð en reglugerð félagsmálaráðherra gerði ráð fyrir. 

8. Tryggingar fyrir lánum sjóðsins þar sem lán til banka og sparisjóða voru ekki með veði. 

9. Lánveitingar til byggingaverktaka, jafnvel án bankaábyrgða á ákveðnu tímabili. 

10. Reglugerð félagsmálaráðherra nr. 896/2005 um breytingu á reglugerð um fjárhag og 

áhættustýringu Íbúðalánasjóðs, nr. 544/2004 og hvernig hún samræmdist kröfum um 

áhættustýringu. 

11. Viðskipti Íbúðalánasjóðs við verðbréfasjóði með verulegu tapi. 

12. Helstu ástæður fyrir taprekstri sjóðsins frá 2008 og fyrirsjáanlegar afskriftir sjóðsins af 

ráðstöfunum sem taldar eru hér að framan. 

13. Eftirlit Alþingis, ráðuneytis og stofnana á borð við Fjármálaeftirlitið og Seðlabanka Íslands 

með starfsemi sjóðsins. Var það fullnægjandi? 

14. Annað sem rannsóknarnefndin kann að komast að við rannsókn sína og telur ástæðu til að 

upplýsa Alþingi um. 

 

Nefndin var skipuð þrem einstaklingum og var Sigurður Hallur Stefánsson, fyrrverandi 

héraðsdómari settur formaður nefndarinnar en með honum starfa Kristín Flygenring hagfræðingur 

og Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við viðskiptafræðideild Háskólans á Akureyri. 

     Strax í upphafi var ljóst að um mikið verk var að ræða en nefndinni barst skipunarbréf 25. ágúst 

2011 og hóf störf í byrjun september 2011. Þingsályktun um skipun nefndarinnar hafði, eins og áður 

kom fram, verið samþykkt á Alþingi í desember 2010. Í skipunarbréfinu kom fram að nefndin 

skyldi skila skýrslu sinni til forseta Alþingis innan sex mánaða frá skipun hennar. Vegna þess mikla 

umfangs rannsóknarinnar hefur nefndin ekki enn lokið störfum sínum þegar þetta er skrifað 

snemma árs 2013. Ekki er hægt að segja til um hvenær nefndin mun ljúka störfum sínum en engin 

stórvægileg vandamál hafa skapast vegna þeirra tafa sem orðið hafa. Forsætisnefnd og forseta 

Alþingis hefur verið gerð grein fyrir töfunum þegar þær voru ljósar. 
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     Fljótlega eftir að nefndin hóf störf varð ljóst að þrátt fyrir ítarleg fyrirmæli í skipunarbréfi hafi 

meira falist í verkefnum nefndarinnar. Starfshættir nefndarinnar og val rannsóknarefna við 

skýrslugerðina hafa mótast af því viðhorfi, sem myndaðist þegar í upphafi, að megináhersla hlyti að 

verða lögð á að skapa sem traustastan grundvöll þess sem segir í þingsályktuninni: „Í kjölfar 

rannsóknarinnar fari fram heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi Íbúðalánasjóðs og fjármögnun 

húsnæðislánakerfisins á Íslandi“. Nefndarmönnum þykir nauðsynlegt að niðurstöður rannsóknar 

hennar og skýrsla endurspegli það umhverfi sem Íbúðalánasjóður þreifst í og starfaði við, ekki 

aðeins lagalegt heldur einnig þjóðfélagslegt umhverfi, það er að segja, hvað hafi þótt ásættanlegt á 

hverjum tíma og hvernig væntingar almennings til sjóðsins hafi breyst. Þannig er tilgangur 

rannsóknarinnar ekki endilega sá að finna sökudólginn eða þann sem gerði eitthvað rangt innan 

Íbúðalánasjóðs heldur að vinna að endurbótum innan sjóðsins og ganga úr skugga um að rétt sé 

staðið að þeim lánum sem ríkið veitir einstaklingum til húsnæðiskaupa. Því má segja að 

meginmarkmið rannsóknarinnar er heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi Íbúðalánasjóðs sem og 

að sú endurskoðun geti orðið til hagsbóta fyrir einstaklinga í landinu.125 

6.1.1 Verklagsreglur og valdheimildir rannsóknarnefndar Íbúðalánasjóðs 

Nefndin hefur þær valdheimildir sem henni ber samkvæmt lögum um rannsóknarnefndir og getur 

þess vegna kallað eftir þeim gögnum og einstaklingum til skýrslutöku sem hún telur nauðsynlegt 

rannsóknarinnar vegna, sbr. 7. og 8. gr. laga um rannsóknarnefndir. Nefndin hefur ekki sett sér 

sérstakar skráðar verklagsreglur heldur fer eftir þeim viðmiðum sem gengið er út frá í lögunum. Í 

upphafi starfs nefndarinnar fundaði hún og ákvað með sér verkaskiptingu en hún vinnur annars eftir 

þeirri verkefnalýsingu sem henni voru gefin í skipunarbréfi. Þegar óskað er eftir því að einstaklingar 

komi í viðtal eða yfirheyrslu fyrir nefndinni og þegar óskað er eftir gögnum er einnig gengið út frá 

þeim viðmiðum sem sett eru í lög um rannsóknarnefndir. Ýmist er sendur tölvupóstur til þeirra sem 

óskað er eftir að komi til skýrslutaka eða til þeirra er hringt. Það er einnig reynsla nefndarmanna að 

það auðveldar mjög að óska eftir því að einstaklingar komi til skýrslutaka fremur en að skipa 

einstaklingum að mæta. Slík kurteisi liðkar mjög fyrir samskiptum.126 Þetta er ýmist gert á 

formlegan hátt þegar það á við en einnig kemur til að einstaklingar eru beðnir um að koma í viðtal á 

óformlegum nótum, nefndinni til upplýsinga en það er álit formanns nefndarinnar að nefndin hafi 

mætt jákvæðu viðmóti frá nánast öllum þeim sem komið hafa til skýrslutakna fyrir nefndinni. Þrátt 

fyrir að ekki hafi verið skráðar niður sérstakar verklagsreglur vegna yfirheyrslna fyrir nefndinni er 

                                                
125 Sigurður Hallur Stefánsson, formaður rannsóknarnefndar um rannsókn á Íbúðalánasjóði. (munnleg heimild, júlí 
2012). 
126 Sigurður Hallur Stefánsson, formaður rannsóknarnefndar um rannsókn á Íbúðalánasjóði. (munnleg heimild, júlí 
2012) 
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ákveðnum vinnureglum þó fylgt og ákveðins forms gætt. Formaður nefndarinnar stýrir í flestum 

tilvikum yfirheyrslunum en þó kemur fyrir að hinir nefndarmennirnir tveir fara fyrir 

yfirheyrslum.127 Í upphafi þeirra er sá sem yfirheyra skal áminntur um að skýra satt og rétt frá að 

viðlagðri ábyrgð skv. 145. gr.128 og 146. gr.129 almennra hegningarlaga og jafnframt eru honum 

kunngerð réttindi hans skv. 4. mgr. 10. gr. laga um rannsóknarnefndir. Þessar greinar tiltaka að 

óheimilt er að gefa þar til bæru yfirvaldi rangar upplýsingar við skýrslugjöf sem og að 

einstaklingum er ekki skylt að veita upplýsingar sem geta varpað sök á hann sjálfan eða nána 

aðstandendur hans. Þá er þeim sem kominn er til skýrslutaka ávallt gerð grein fyrir því að skýrslan 

sem tekin er, er hljóðrituð. Eftir að skýrslutökum lýkur eru þær endurritaðar eftir hljóðriti til þess að 

unnt er að geyma þær á skriflegu formi.130 

     Ljóst er að þrátt fyrir að engar skráðar verklagsreglur hafi verið fyrir hendi hvað varðar starfsemi 

nefndarinnar og skipulag hefur innra starf hennar verið í föstum skorðum og málsmeðferðar- og 

formreglum sem lög gera ráð fyrir, fylgt. 

6.2 Rannsóknarnefnd um fall sparisjóðanna 

Þann 10. júní 2011 samþykkti Alþingi ályktun þess efnis að skipa skyldi þriggja manna nefnd sem 

rannsaka skyldi aðdraganda og orsakir erfiðleika í rekstri og gjaldþrot sparisjóða Íslands. Hlutverk 

nefndarinnar var, samkvæmt þingsályktuninni eftirfarandi:   

- [Að] Varpa sem skýrustu ljósi á aðdraganda og orsakir rekstrarerfiðleika íslenskra 

sparisjóða sem leiddu m. a. til gjaldþrots margra þeirra og endurfjármögnunar annarra. 

- Meta starfshætti sparisjóðanna á undanförnum árum og varpa ljósi á hverjar séu helstu 

orsakir mismunandi árangurs rekstrar þeirra. Meðal annars verði fjármögnun og 

útlánastefna þeirra skoðuð, eignarhald, aukning stofnfjár, greiðslur arðs, kaup og sala 

stofnfjár og hlutafélagavæðing þeirra, svo og aðrir þættir sem kunna að skipta máli. 

- Gera úttekt á lagaramma og öðru starfsumhverfi sparisjóðanna og bera saman við 

starfsumhverfi sambærilegra fjármálafyrirtækja í nágrannalöndunum. 

- Leggja mat á hvort um mistök eða vanrækslu hafi verið að ræða við framkvæmd laga og 

reglna, eftirlit og endurskoðun hjá sparisjóðum, hverjir kunni að bera ábyrgð á því og 

                                                
127 Sigurður Hallur Stefánsson, formaður rannsóknarnefndar um rannsókn á Íbúðalánasjóði. (munnleg heimild, júlí 
2012). 
128 Hafi maður, án þess að brot hans varði við ákvæði 142. gr., gefið opinberu stjórnvaldi ranga yfirlýsingu að 

viðlögðum drengskap eða á annan samsvarandi hátt, þar sem slík aðferð er boðin eða heimiluð, þá varðar það 
sektum eða [fangelsi allt að 1 ári],1) en fangelsi allt að 2 árum, ef sök er stórfelld.] 

129 Ef maður að öðru leyti gefur opinberu stjórnvaldi ranga yfirlýsingu um málefni, sem honum er skylt að gefa 
upplýsingar um, þá skal hann sæta sektum …1) eða fangelsi allt að 4 mánuðum 

130 Sigurður Hallur Stefánsson, formaður rannsóknarnefndar um rannsókn á Íbúðalánasjóði. (munnleg heimild, júlí 
2012). 
 



49 
 

hvernig niðurstöðum eftirlitsaðila var fylgt eftir. 

- Koma með ábendingar og tillögur að breytingum á lögum, reglum, vinnubrögðum og 

skipulagi opinberrar stjórnsýslu sem miða að því að gera sparisjóðum kleift að starfa á 

þeim samfélagslegu og rekstrarlegu forsendum sem þeir voru stofnaðir á. 

- Gera ráðstafanir til þess að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem grunur leikur á 

um refsiverða háttsemi eða brot á starfsskyldum og gera jafnframt grein fyrir þeim 

málum í skýrslu til Alþingis. 

- Skila forseta Alþingis skýrslu eigi síðar en 1. júní 2012 um rannsóknina ásamt þeim 

samantektum og úttektum sem nefndin ákveður að láta vinna í þágu rannsóknarinnar. 

 

Nefndin er skipuð þremur nefndarmönnum en í upphafi var Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari, 

formaður hennar. Sigríður lét af formennsku nefndarinnar 26. september 2012 og við formennsku 

tók Hrannar Már S. Hafberg lögfræðingur. Auk þess skipa nefndina Tinna Finnbogadóttir 

hagfræðingur og Bjarni Fr. Karlsson, lektor við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

     Nefndinni var gefið ár til að framkvæma og ljúka rannsókn sinni og bar samkvæmt þingsályktun 

að skila skýrslu sinni eigi síðar en 1. júní 2012. Fljótlega eftir upphaf starfs hennar varð ljóst að 

þeim tímamörkum yrði ekki mætt.131 Umfang rannsóknarinnar er mikið þar sem kanna þarf marga 

sjóði, starfshætti þeirra, umhverfi og sögu. Til þess að fá heildarsýn yfir starfsemi sparisjóða í 

landinu þótti mikilvægt að skoða sögu hvers sparisjóðs fyrir sig enda er tekið fram í skipunarbréfi 

nefndarinnar „að því marki sem rannsóknarnefndin telur nauðsynlegt skal rannsóknin ná það langt 

aftur í tímann að varpað verði ljósi á breytingar á lagaumhverfi sparisjóðanna og rekstrarform þeirra 

sem og ákvarðanir eftirlitsaðila og túlkun þeirra á starfsumhverfi þeirra“. Í þessu felst mikil 

rannsóknarvinna sem er mjög tímafrek. Þá kom fram í skipunarbréfi nefndarinnar að rannsóknin 

skyldi ekki aðeins ná til tímabilsins fyrir fall íslensku bankanna árið 2008 heldur skyldi nefndin líka 

skoða þau áhrif sem fall bankanna hafði á starfsemi sparisjóðanna, þar sem áhrif fallsins væru enn 

að skýrast132. Þetta hefur haft það í för með sér að rannsókn nefndarinnar hefur í sumum tilfellum 

náð nokkuð aftur í tímann, allt eftir því sem þörf hefur verið talin til hverju sinni. Starfsemi 

sparisjóða á Íslandi á sér langa sögu en nefndin telur mikilvægt að hafa yfirsýn yfir starfsemi allra 

sjóðanna til að geta dregið ályktanir og komist að niðurstöðu varðandi þau atriði sem henni var gert 

að rannsaka í þingsályktun og skipunarbréfi. 

     Nefndin réði til sín nokkuð af starfsfólki sem aðstoðar hana við rannsóknina þar sem hin 

                                                
131 Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari og fyrrverandi formaður rannsóknarnefndar um sparisjóðina. (munnleg heimild, 

júlí 2012). 
132 Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari og fyrrverandi formaður rannsóknarnefndar um sparisjóðina. (munnleg heimild, 

júlí 2012). 
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tæknilega hlið rannsóknarinnar er nokkuð mikil og öflun gagna víðtæk.133 Ekki er unnt að segja til 

um hvenær nefndin mun ljúka störfum sínum en þó hefur rannsókninni miðað vel og starf hennar 

gengið vel fyrir sig.134 

6.2.1 Valdheimildir og verklagsreglur rannsóknarnefndar um fall sparisjóðanna 

Rannsóknarnefndin hefur þær valdheimildir sem henni ber samkvæmt lögum um 

rannsóknarnefndir, það er að segja að kalla eftir gögnum sem hún telur nauðsynlegar rannsókninni 

sem og einstaklingum til skýrslugjafar sbr. 7. gr. og 8. gr. laganna, en mjög vel hefur gengið að afla 

þeirra upplýsinga sem nefndin hefur talið sig þurfa og hefur hún ekki lent í teljandi vandræðum með 

slíka öflun. Þá hafa þeir einstaklingar sem kallaðir hafa verið til skýrslutaka verið jákvæðir í garð 

nefndarinnar og að öllu jöfnu tilbúnir til að mæta í yfirheyrslurnar. Nefndin hefur notast við 

tölvupóst og símtöl til að kalla einstaklinga til yfirheyrslna en einnig hefur nokkuð verið um að 

einstaklingar mæta til viðtals við nefndina en þá er ekki farið með slíkt sem formlega yfirheyrslu og 

viðtalið ekki hljóðritað eins og ef um yfirheyrslu er að ræða.135 

     Nefndin setti sér engar sérstakar verklagsreglur í upphafi starfs en það var gert síðar. Eins fylgir 

nefndin ákveðnum málsmeðferðarreglum við skýrslutökur. Formaður nefndarinnar er formælandi í 

þeim flestum. Eins og á við um rannsóknarnefnd Íbúðalánasjóðs er einstaklingi sem mætir til 

yfirheyrslu gerð grein fyrir rétti sínum og hann áminntur um að skýra satt og rétt frá að viðurlagðri 

refsiábyrgð. Sá sem til yfirheyrslu er, er þó ekki skylt að veita upplýsingar sem gætu falið í sér 

játningu eða vísbendingu um refsiverðan verknað eða sem gæti valdið honum eða öðrum sem 

tengjast honum náið siðferðislegum hnekki eða tilfinnanlegu fjárhagstjóni og er þetta gert í 

samræmi við ákvæði í lögum um rannsóknarnefndir.136 

     Nefndin setti sér skráðar verklagsreglur eftir að störf hennar hófust og vinnur eftir ákveðnu innra 

skipulagi sem dregið er bæði úr lögum um rannsóknarnefndir og þingsályktun um skipun hennar. 

6.3 Samantekt 

Tvær rannsóknarnefndir hafa verið skipaðar eftir setningu laga um rannsóknarnefndir, 

rannsóknarnefnd um rannsókn á Íbúðalánasjóði og rannsóknarnefnd um fall sparisjóðanna. Báðar 

nefndirnar hafa þær valdheimildir sem heimilar eru skv. lögum um rannsóknarnefndir og eru 

skipaðar einstaklingum sem hafa sérþekkingu á málefnasviði rannsóknar hverrar nefndar um sig. Þá 
                                                
133 Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari og fyrrverandi formaður rannsóknarnefndar um sparisjóðina. (munnleg heimild, 

júlí 2012). 
134 Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari og fyrrverandi formaður rannsóknarnefndar um sparisjóðina. (munnleg heimild, 

júlí 2012). 
135 Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari og fyrrverandi formaður rannsóknarnefndar um sparisjóðina. (munnleg heimild, 

júlí 2012). 
136 Sigríður Ingvarsdóttir, héraðsdómari og fyrrverandi formaður rannsóknarnefndar um sparisjóðina. (munnleg heimild, 

júlí 2012). 



51 
 

hafa formenn beggja nefndanna starfað sem héraðsdómarar en það er áskilið í lögum um 

rannsóknarnefndir. Rannsóknarnefnd Íbúðalánasjóðs hefur ekki sett sér skriflegar verklagsreglur en 

rannsóknarnefnd um starfsemi sparisjóðanna setti sér verklagsreglur eftir að hún hóf störf. Báðar 

nefndirnar hafa þó ávallt fylgt ákveðnu verklagi sem dregið er úr lögum um rannsóknarnefndir og 

skipunarbréfum nefndanna.  

     Velta má upp þeirri spurningu hvort það gæti reynst gagnlegt, bæði fyrir starf núverandi nefnda 

sem og þeirra sem á eftir koma, að nefndir myndu sjálfar setja sér skráðar verklagsreglur sjálfar eða 

að forsætisnefnd Alþingis setti slíkar reglur fyrir allar nefndir sem starfa á grundvelli laga um 

rannsóknarnefndir. Ákvæði þar um gæti eins verið sett í lög um rannsóknarnefndir. Ekki er loku 

fyrir það skotið að slíkar staðlaðar verklagsreglur gætu reynst vel í framkvæmd rannsóknarnefnda á 

Íslandi þegar meiri reynsla er komin á störf þeirra nefnda sem starfa skv. lögum um 

rannsóknarnefndir. Slíkar reglur geta reynst gagnlegar við upphaf starfa rannsóknarnefnda og eins 

út þann tíma sem þær starfa, því óþarfi er að finna upp hjólið í hvert sinn sem ný nefnd tekur til 

starfa og gott getur verið að draga lærdóm af reynslu þeirra sem hana hafa. Innri verklagsreglur 

nefnda eru ekki síst mikilvægar þegar litið er til þess að sá tímarammi sem þeim var settur er 

brostinn. Báðar nefndirnar hafa verið töluvert lengur að störfum en þeim var ætlað í upphafi. Nefnd 

Íbúðalánasjóðs voru ætlaðir sex mánuðir til rannsóknar og útgáfu skýrslu en nefnd sparisjóðanna 

var ætlað ár til rannsóknar og útgáfu skýrslu. Segja má að umfang beggja rannsókna var töluvert 

meira en lagt var upp með í byrjun og því hafi þeim verið ætlaður of naumur starfstími. Vegna þess 

að hvorki hefur verið unnt að fylgja tímaramma þess sem nefndunum hefur verið settur, né 

fjárhagsáætlunum, er ekki ólíklegt að settar verði skriflegar verklagsreglur um rannsóknarnefndir, 

bæði hvað varðar skipun þeirra og starf innan þeirra en nú um stundir er verið að fara yfir allt 

verklag tengdu rannsóknarnefndum í þinginu.137 Ekki er gott að segja hver ástæða þessa vanmats á 

umfangi rannsóknanna er og þess tíma sem þeim er nauðsynlegur en hugsanlega eru þetta 

vaxtaverkir í framkvæmd sem ekki er komin mikil reynsla á hér á landi. Slíkt vanmat er ekki óþekkt 

í öðrum löndum en benda má á að svokölluð Farum nefnd í Danmörku, sem skipuð var í ágúst 2003 

til að rannsaka stjórnsýslu sveitarfélagsins Farum, skilaði ekki skýrslu sinni fyrr en 12. apríl 

2012.138  

 

 

 

                                                
137 Helgi Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis. (munnleg heimild, febrúar 2013).  
138 Heimasíða dómsmálaráðuneytis Danmerkur. Tekið af: http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-
presse/pressemeddelelser/2012/farum-kommissionen-afleverer-sin-beretning-torsdag-den-12-april tekið af netinu 29. 
þann 15. mars 2013.  
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7. Eftirlitsnefndir í Bretlandi 
Ráðherraábyrgð eins og hún þekkist á Íslandi er ekki lögfest í Bretlandi en í upphafi hvers þings 

gefur forsætisráðherra út reglur (e. Ministerial Code) sem ráðherrum er ætlað að fylgja auk þess 

sem byggt er á þingræðisreglu.139 Í 1. gr. þeirra kemur fram að ráðherra er skylt að veita þinginu 

ítarlegar upplýsingar um mál sem hann hefur til meðferðar og aðeins neita að gefa upplýsingar um 

málefni varði það almannahagsmuni að gera slíkt og ef upplýsingarnar eru bundnar trúnaði. Þá 

kemur einnig fram að ráðherra skuli gefa réttar og heiðarlegar upplýsingar og verði ráðherra uppvís 

að því að veita viljandi rangar eða villandi upplýsingar til þingins er ætlast til þess að hann segi af 

sér ráðsmennsku.140 Þetta er almennt viðurkennt og er þessu fylgt innan breska þingsins.141 

     Eftirlitsnefndir (e. Select committees) hafa verið hluti af stjórnsýslu Bretlands um aldaraðir en 

skipun þeirra eins og hún er í dag hefur verið við lýði síðan árið 1979. Fyrir árið 1979 var hlutverk 

eftirlitsnefndanna oft á tíðum meira á sviði löggjafar. Störf þeirra þróuðust og með tímanum 

skiptust eftirlitsnefndirnar niður á ákveðin svið innan stjórnsýslunnar. Sú framkvæmd olli deilum 

þar sem talið var að áhrifum framkvæmdarvaldsins gætti um of í skipun nefndanna og leiddi sú 

umræða til þess skipulags sem þekkist í Bretlandi í dag. Það þótti við hæfi að eftirlitsnefndirnar 

einbeittu sér fremur að starfsemi ráðuneyta innan stjórnsýslunnar (e. Departmental committee 

system) frekar en ákveðnum málaflokkum (e. Subject based committee system). Hlutverk 

eftirlitsnefndanna í dag felst því í þingeftirliti við að veita ráðuneytum ríkisins aðhald og fylgjast 

með starfsemi þeirra. Því tekur hlutverk þeirra mið af verkefnum hvers ráðuneytis og taki það 

breytingum gildir hið sama um viðfangsefni rannsóknarnefndanna.142 Eftirlitsnefndirnar ákveða 

sjálfar rannsóknarefni sitt og gefa að loknu rannsóknarstarfi sínu út skýrslu sem er birt á heimasíðu 

breska þingsins. Þinginu ber að svara þeim álitaefnum sem koma fram í skýrslum 

rannsóknarnefndanna innan sextíu daga en þau svör eru einnig birt opinberlega á heimasíðu 

þingsins.143 Auk þeirra skýrslna sem eftirlitsnefndirnar gefa út eftir hverja rannsókn gefur hver 

nefnd út ársskýrslu, þar sem rannsóknarefni og niðurstöður eru teknar saman. Þá gefur sérstök 

samstarfsnefnd (e. Liaison Committe) út ársskýrslu þar sem rannsóknir nefndanna eru teknar saman. 

Samstarfsnefndin samanstendur af formönnum allra eftirlitsnefndanna en hún fer yfir mál er varða 

nefndirnar sérstaklega.144 

                                                
139 Gay. O. (2012). Individual ministerial accountability. Bls. 3.  
140 Reglur forsætisráðherra Bretlands til handa ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Sótt af: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61402/ministerial-code-may-2010.pdf 
16. mars. 2013.  
141 Gay. O. (2012). Individual ministerial accountability. Bls. 4. 
142 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009).The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 2.   
143 House of Commons Information Office. (2009). Departmental Select Committees – Factsheet P2 Procedure Series. 

Bls. 2.   
144 House of Commons Information Office. (2009). Departmental Select Committees – Factsheet P2 Procedure Series. 
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7.1 Skipulag eftirlitsnefnda innan breska þingsins 
Bresk stjórnskipun, líkt og sú íslenska, er byggð á því að ráðuneyti fari með æðstu völd 

framkvæmdarvaldsins hvert á sínu málefnasviði en sú skipun á rætur sínar að rekja allt til ársins 

1918. Rúmlega 30 ár eru síðan eftirlitsnefndirnar eins og þær þekkjast í dag voru settar á stofn.145 

Þær eru því ekki nýjar af nálinni í Bretlandi en hlutverk þeirra áður fyrr var fremur að leggja 

grunninn að nýjum lögum. Í kjölfar mikillar gagnrýni á breska þingið og framkvæmdarvaldið á 

áttunda áratug síðustu aldar var skipuð sérstök þingskapanefnd (e. Select committee of procedure) 

sem hafði það hlutverk að endurmeta störf þingsins og tengsl þess við starfsemi hins opinbera og 

koma með tillögur að betri starfsháttum þess.146 Þingskapanefndin lagði fram margar tillögur að 

bættum starfsháttum en lagði einnig sérstaklega til að sérstökum eftirlitsnefndum, sem myndu 

fylgjast náið með starfi ráðuneytanna, yrði komið á laggirnar. 

     Sérstaklega þótti nefndinni að hafa yrði hugfast að eftirlit með framkvæmdarvaldinu hefði á 

þeim tíma verið ómarkvisst og því væri tímabært að koma á þingskipuðum nefndum sem gætu 

annast þetta eftirlit. Skýrsla þessarar sérstöku nefndar, sem þótti mjög framúrstefnuleg á sínum 

tíma, var rædd í þaula á breska þinginu og mætti mikilli andspyrnu stjórnarmeirihlutans. Sú stjórn 

féll hinsvegar skömmu seinna en hin nýja stjórn, sem samanstóð af þingmönnum sem áður höfðu 

verið í stjórnarandstöðu, hafði sett það í stefnuskrá sína að taka upp þær breytingar sem mælt var 

með í hinni umdeildu skýrslu. Nýja stjórnin leit svo á að sterkt net eftirlitsnefnda væri best til þess 

fallið að gera þinginu kleift að fylgjast náið með starfsemi framkvæmdarvaldsins og að slíkt væri 

nauðsynlegt í ljósi þeirrar miklu gagnrýni almennings á þingi og framkvæmdarvaldi. Úr varð að það 

skipulag nefnda sem þekkist í dag var komið á laggirnar.147 

     Eftirlitsnefndirnar starfa eftir 152. gr. þingskapalaga neðri málstofu (e. Standing Orders of the 

House of Commons148) og 63. gr. þingskapa lávarðadeildarinnar (e. Standing Orders of the House of 

Lords149) og ákvæðum í sjötta kafla Erskine May: Parliamentary Practice, sem er hluti óskrifaðrar 

stjórnarskrár Bretlands. Nefndirnar eru starfandi bæði í lávarðadeildinni (e. House of Lords) og 

neðri deild (e. House of Commons) breska þingsins. 

7.2 Uppbygging breska þingsins og nefndir þess 
Nauðsynlegt er að gera stuttlega grein fyrir skipulagi breska þingsins, þar sem það er að miklu leyti 

                                                                                                                                                            
Bls. 6. 

145 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 5. 
146 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 5. 
147 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 5-7. 
148 Þingsköp neðri deildar breska þingsins. Sótt af: 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201011/cmstords/700/700.pdf  
149 Þingsköp lávarðadeildarinnar. Sótt af: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldstords/105/105.pdf  
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ólíkt því sem við þekkjum hér á landi. Breska þinginu er skipt í tvær deildir eins og áður sagði, 

lávarðadeild og neðri deild. Þingmenn neðri deildarinnar eru kosnir lýðræðislegum kosningum á 

fjögurra ára fresti eins og við þekkjum hér á landi. Lávarðadeildin samanstendur af um það bil 760 

þingmönnum sem heyra ekki endilega til sérstaks stjórnmálaflokks, þó meirihluti þeirra geri það. 

7.2.1 Neðri deild breska þingsins 
Neðri deild breska þingsins samanstendur af 650 kjörnum fulltrúum stjórnar og stjórnarandstöðu og 

er skipun deildarinnar mjög svipuð þeirri sem við þekkjum hér á landi. Uppbygging hennar og 

starfshættir þar eru þó með öðru og líflegra móti en hér gerist. 

Í neðri deildinni eru að finna 19 eftirlitsnefndir150 og hver þeirra fylgir samsvarandi ráðuneyti sbr. 

152. gr. þingskapa neðri deildar breska þingsins. Fjöldi nefndarmanna er mismunandi en getur verið 

á bilinu 11 til 14 sbr. sömu grein. Allar eftirlitsnefndirnar hafa það hlutverk, samkvæmt 1. mgr. 152. 

gr. þingskapanna, að fylgjast með starfsemi þeirra ráðuneyta sem þær tilheyra, athuga hvernig 

fjármunum ráðuneytanna er varið, hvernig þeim er stýrt inn á við og hvort stefnu þeirra sé fylgt. 

Samkvæmt 3. mgr. 152. gr. er öllum nefndunum heimilt að skipa með sér undirnefnd og deila til 

hennar verkefnum. Nefndirnar sjálfar hafa samkvæmt 4. mgr. 152. gr. þingskapanna heimildir til að 

kalla einstaklinga til vitnaleiðslna, kalla eftir skjölum og gögnum, heimild til að funda þrátt fyrir 

þinghlé, heimild til frjálsra fundarstaða og til að senda frá sér skýrslur. Þá hafa nefndirnar heimildir 

til að kalla til sín sérfræðinga til álitsgjafa eða til að greiða úr mjög flóknum gögnum, heimild til að 

skipa undirnefndir og að lokum heimildir til að skýra frá sönnunargögnum sem undirnefndir hafa 

veitt viðtöku sem og til að skýra frá fundargerðum (e. minutes) undirnefndanna. Eftirlitsnefndirnar 

hafa einnig heimildir til að hitta aðrar slíkar nefndir og deila gögnum, hvort sem um er að ræða 

nefndir lávarðadeildarinnar eða nefndir annarra þinga Stóra-Bretlands, sbr. 137. gr. a. bresku 

þingskapanna. 

                                                
150 Þær eru: Viðskipta-, nýsköpunar- og hæfnisnefnd (e. Business, Innovation and Skills Committee) sem fylgir 
viðskiptaráðuneytinu, fjölskyldu- og skólamálefnanefnd (e. Children, Schools and Families Committee) sem fylgir 
samsvarandi ráðuneyti, sveitastjórnar- og nær umhverfisnefnd (e. Communities and Local Government Committee) sem 
fylgir samsvarandi ráðuneyti, menningarmálanefnd (e. Culture, Media and Sports Committee) sem fylgir samsvarandi 
ráðuneyti, varnarmálanefnd (e. Defence Committee) sem fylgir varnarmálaráðuneyti, orku- og loftslagsbreytinganefnd 
(e. Energy and Climate Change Committee) sem fylgir samsvarandi ráðuneyti, umhverfismála-, matvöru- og 
landsbyggðarmálefnanefnd (e. Environment, Food and Rural Affairs Committee) sem fylgir samsvarandi ráðuneyti, 
utanríkismálanefnd (e. Forreign Affairs) sem fylgir samsvarandi ráðuneyti, heilbrigðisnefnd (e. Health Committee) sem 
fylgir heilbrigðisráðuneytinu, innanríkismálanefnd (e. Home Affairs Committee) sem fylgir innanríkisráðuneytinu, 
alþjóðleg þróunarnefnd (e. International Development Committee) sem fylgir samsvarandi ráðuneyti, dómsmálanefnd 
(e. Justice Committee) sem fylgir dómsmálaráðuneytinu, nefnd um málefni Norður Írlands (e. Northern Ireland Affairs 
Committee) sem fylgir samsvarandi ráðuneyti, vísinda- og tækninefnd (e. Science and Technology Committee), sem 
fylgir vísinda- og tæknimálaráðuneytinu, nefnd um málefni Skotlands (e. Scottish Affairs Committee) sem fylgir 
samsvarandi ráðuneyti, samgöngumálanefnd (e. Transport Committee) sem fylgir samgönguráðuneytinu, fjármálanefnd 
(e. Treasury committee) sem fylgir fjármálaráðuneytinu, nefnd um málefni Wales (e. Welsh Affairs Committee) sem 
fylgir samsvarandi ráðuneyti og að lokum atvinnu- og lífeyrisréttindanefnd (e. Work and Pensions Committee) 
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     Undirnefndirnar sjálfar hafa ákveðnar heimildir. Þær geta kallað eftir einstaklingum til 

vitnaleiðslna, skjölum og gögnum, þær geta fundað þrátt fyrir þinghlé, hafa frjálsa fundarstaði og 

geta sent frá sér fundargerðir. Þá er lágmarksfjöldi nefndarmanna, til að hægt sé að funda, þrír, sbr. 

4. mgr. 152. gr. þingskapalaganna.  

7.2.2 Skipun nefndarmanna og hæfniskröfur   

Skipun nefndarmanna og þær hæfniskröfur sem til þeirra eru gerðar hafa verið mikið í umræðunni á 

breska þinginu. Allt frá árinu 1979 hafa reglulega komið fram tillögur frá nefndum sem fara yfir 

störf eftirlitsnefndanna um hvernig, hverja og á hvaða hátt skuli skipa í nefndirnar. Samkvæmt 

núverandi skipulagi leggur formaður valnefndar (e. Committee of Selection) fram 

þingsályktunartillögu um hverja skuli tilnefna í nefndirnar. Umræður um tillöguna eru heimilar sem 

og breytingartillögur en vegna þess að flokkarnir sjálfir velja menn úr sínum röðum til setu í 

eftirlitsnefndum eru slíkar umræður mjög sjaldgæfar.151 Í nefndirnar er skipað eftir flokksstyrk, það 

er að segja, fjöldi nefndarmanna úr hverjum flokki fer eftir fjölda þingsæta hvers 

stjórnmálaflokks.152 Mjög misjafnt er hvernig flokkarnir velja einstaklinga til nefndarstarfanna en 

slíkt er til dæmis gert með kosningu í sumum flokkum. Sú leið sem farin hefur verið, að láta 

flokksmenn sjálfa ákveða hverja skuli tilnefnda til nefndarstarfa, hefur verið gagnrýnd í gegnum 

tíðina og það helst vegna þess að svokallaðir „whips153“ sem sjá um að viðhalda tryggð 

flokksmeðlima við stefnu flokksins eiga sæti í valnefndinni. Í raun og veru á framkvæmd 

tilnefninga að vera þannig að flokkarnir sjálfir leggja fram tillögur nefndarmanna til 

valnefndarinnar. 

     Þar sem “whips” taka þátt í að velja þá sem tilnefndir eiga að vera, auk þess sem þeir sitja í 

valnefndinni sjálfri, eru líkur á hagsmunaárekstrum. Þetta er vegna þess að nefndarstarf innan 

breska þingsins hefur löngum verið talið eiga að vera laust við flokkapólitík en vegna þessara áhrifa 

“whips”, sem hafa þann aðalstarfa að halda flokksmönnum við stefnu síns flokks, er þessu frelsi 

settar þröngar skorður. Þetta hefur eins og áður sagði valdið deilum en, enn sem komið er, hefur 

ekki verið fundin önnur leið tilnefninga sem þingið hefur getað komist að sameiningu um.154 Þær 

deilur sem upp hafa risið vegna þessarar framkvæmdar hefur leitt til ýmissa tillagna um 

endurskipulagningu en hingað til hafa aðeins nokkrar þeirra náð fram að ganga, til að mynda sú 

regla að formaður eftirlitsnefndar er aðeins heimilt að gegna formannsstöðu tvö þing í röð eða í átta 

ár, hvort tímabilið sem reynist lengra. 
                                                
151 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 10. 
152 Public Administration Select Committee. (2005) Government by inquiry, first report of session. Bls. 71-72. 
153 Embættismaður stjórnmálaflokks hvers hlutverk er að tryggja viðveru í þingmanna í þingi og við kosningar málefna 
innan þingsins.  
154 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 11-12. 
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     Eftirlitsnefndum er ætlað það hlutverk að fylgjast með og veita störfum ráðuneyta aðhald en sú 

brotalöm virðist vera á starfi þeirra að langan tíma tekur að skipa þær eftir upphaf nýs þings. Ekki 

eru til neinar ákveðnar reglur um hvenær skipan þeirra á að vera lokið við upphaf hvers nýs þings, 

sem sett er árlega, og hefur það haft í för með sér ákveðnar tafir á skipun nefndanna. Þetta vinnur 

óneitanlega á móti þeirri grundvallarhugmynd sem nefndirnar starfa eftir. Þeim er jú ætlað að hafa 

eftirlit með starfi framkvæmdarvaldsins og það hefur verið gagnrýnt að einmitt þegar þetta eftirlit er 

hvað mikilvægast, við upphaf þings eftir kosningar þegar nýir þingmenn hefja störf, sé því ekki 

sinnt.155 

     Hæfniskröfum nefndarmanna eru ekki gerð skil í þingsköpum breska þingsins en hinsvegar hefur 

sú hefð skapast að þingmenn sem ekki eru ráðherrar, eða tengiliðir ráðherra (e. Parliamentary 

private secretary), sitja þessar nefndir og ljóst er því að nefndarmönnum er ekki ætlað, að minnsta 

kosti með beinum hætti, að vera hluti af framkvæmdarvaldinu sjálfu, enda myndi slíkt skapa 

hagsmunaárekstra og koma í veg fyrir að nefndirnar gætu sinnt því starfi sem þeim er ætlað. 

Hæfniskröfur sem gerðar eru til nefndarmanna eru því þær sömu og gerðar eru til þingmanna 

almennt, að því frátöldu að þeir eiga ekki að vera ráðherrar eða gegna stöðu sem tengist 

framkvæmdarvaldinu með beinum hætti.156  

     Nefndarmenn eru skipaðir til fjögurra ára í senn skv. 5. mgr. 152. gr. þingskapanna en þinginu er 

heimilt að víkja nefndarmönnum úr sæti sé talin ástæða til þess. 

7.2.3 Nánar um valdheimildir eftirlitsnefnda neðri deildarinnar 

Eins og áður sagði hafa eftirlitsnefndir yfirleitt vald til að kalla eftir einstaklingum til skýrslugjafa, 

gögnum, skjölum og skýrslum, vald til að útnefna sérstaka ráðgjafa, heimild til að gefa út skýrslu 

um niðurstöður sínar, heimild til að funda þó að þing sitji ekki, til að funda annarsstaðar en í 

Westminster, heimild til að skipa undirnefndir og heimild til að funda og skiptast á gögnum við 

aðrar nefndir. Vald nefndanna er sprottið frá þinginu og því er ekki sjálfgefið að hver og ein nefnd 

hafi allar þessar valdheimildir. 157  

     Til þess að nefndir geti unnið að þeim verkefnum og rannsóknum sem þeim ber er þeim 

nauðsynlegt að treysta á frásagnir vitna, bæði skriflegar og munnlegar. Það skiptir því miklu máli að 

upplýsingar sem vitni veita eftirlitsnefndunum við vitnaleiðslur og gagnaöflun séu réttar og 

sannar.158 Nefndirnar hafa heimildir til að kalla fólk til munnlegrar skýrslutöku en í framkvæmd er 

vitnum nánast alltaf boðið að mæta til vitnaleiðslna en nefndirnar hafa heimild til að kalla eftir 

                                                
155 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 10. 
156 Gay. O. Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 10. 
157 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 799. 
158 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 818. 
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hverjum þeim sem þeim þóknast, öðrum en þingmönnum og ráðherrum. Þá hefur hefðin verið sú að 

vitni veita fyrst skriflegan vitnisburð en er seinna ætlað að koma fyrir nefndina og veita munnlegar 

upplýsingar. Sú heimild, að kalla eftir skjölum og gögnum, er ekki algild, þar sem þingmenn og 

ráðherrar falla ekki undir þessa heimild, það er að segja, nefndirnar geta ekki kallað eftir gögnum 

þingmanna og ráðherra. Þetta hefur valdið titringi innan nefndanna þar sem þær rannsaka oft 

málefni sem varða ráðuneytin beint og til þess hefur komið að ráðherrar neiti að veita upplýsingar 

um ákveðin málefni. Því hefur verið farið fram á það að nefndirnar fái valdheimildir til að kalla eftir 

gögnum frá ráðherrum en því hefur verið hafnað af fleiri en einni ríkisstjórn. Í stað þess hefur verið 

vísað til upplýsingaskyldu sem hvílir á ráðherrum en þeim ber ekki að halda upplýsingum frá 

þinginu nema vegna almannahagsmuna. Ríkisstjórnir starfar eftir þeirri reglu að sé mikill 

ágreiningur varðandi neitun ráðherra að verða við gagnaöflun nefndar, skuli það rætt í þinginu.159  

     Í takt við það sem áður er sagt, að nefndir bjóði vitnum að koma til skýrslutöku, hefur sá háttur 

verið hafður á að þegar nefnd hefur rannsókn, sendir hún frá sér tilkynningu til fjölmiðla þar sem 

hún óskar eftir upplýsingum frá einstaklingum og lögaðilum sem mögulega gætu varðað 

rannsóknina. Nefndin hefur frjálst sönnunarmat sem þýðir að hún metur sjálf hvaða gögn hún notar 

við rannsóknina og er ekki bundin af þeim gögnum sem henni eru send eða hún kallar sjálf eftir. 

Eftir að gögn hafa borist nefndinni má hvorki breyta þeim né láta fjarlægja þau úr umráðum 

nefndanna nema að veittu samþykki nefndarinnar.160 

     Nefndum er ekki heimilt að kalla þingmenn og ráðherra til munnlegrar skýrslutöku en geta óskað 

eftir því að þeir komi fyrir nefndina til vitnaleiðslu. Það er gert þannig að formaður nefndarinnar 

sendir viðeigandi þingmanni eða ráðherra boð um að koma fyrir nefndina. Hafni þingmaður eða 

ráðherra boðinu getur nefndin óskað eftir því að þingið sjálft skipi þingmanni eða ráðherra til 

vitnaleiðslunnar og hefur slíkt verið gert. Þá er einnig hægt að óska eftir því að þingmenn og 

ráðherrar lávarðadeildarinnar komi fyrir nefnd neðri málstofunnar og öfugt.161 

     Nefndirnar geta einnig kallað opinbera starfsmenn til skýrslutöku en ákveðnar reglur gilda þegar 

það er gert þar sem litið er svo á að starfsmennirnir komi fyrir nefndirnar sem fulltrúar sinna 

ráðuneyta og þar af leiðandi ráðherra. Það er undir ráðherra viðkomandi ráðuneytis komið hvort 

hann verði við þeirri beiðni, kjósi að senda annan starfsmann sem hann telur hæfari eða fari sjálfur á 

fund nefndarinnar. Opinberir starfsmenn fara eftir ákveðnum ólögfestum reglum þegar þeir bera 

vitni fyrir eftirlitsnefndum en þessar reglur hafa verið kallaðar Osmotherly reglurnar (e. Osmotherly 

                                                
159 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 818-819. 
160 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 818-819. 
161 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 820-821. 
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rules162). Þessar reglur hafa ekki verið samþykktar af þinginu, þó svo farið sé eftir þeim.163 

     Eftirlitsnefndir hafa heimild til að kalla eftir aðstoð og ráðgjöf sérfræðinga en slíkir sérfræðingar 

sitja fundi og vitnaleiðslur. Þeir hafa hvorki atkvæðisrétt innan nefndarinnar né taka skýrslur af 

vitnum. Hlutverk sérfræðinga sem kallaðir eru til aðstoðar er að greiða úr sérlega flóknum málum 

sem nefndarmenn hafa ekki nægilega þekkingu á og leggja mat sitt á málefni sem eru þess eðlis að 

sérfræðiþekkingar er þörf. Auk þess að kalla eftir aðstoð sérfræðinga við rannsóknir sínar færist það 

í aukana að eftirlitsnefndir haldi málþing fyrir sérfræðinga sem nefndirnar telja að geti aðstoðað við 

úrlausnir mála. Undir þessum kringumstæðum hafa sérfræðingar ekki stöðu vitna fyrir nefndinni en 

geta þrátt fyrir það veitt nefndunum mikilvægar upplýsingar og fræðslu sem geta nýst nefndunum 

við komandi rannsóknir.164 

     Eftirlitsnefndirnar hafa einnig heimild til að gefa út skýrslur um rannsóknir sínar og niðurstöður 

og er slíkt gert í langflestum tilvikum. Eins og áður hefur komið fram eru störf hinna ýmsu nefnda 

mjög ólík og gefa sumar út margar styttri skýrslur um hin ýmsu málefni á meðan aðrar nefndir gefa 

út mun færri og stærri skýrslur eftir að hafa unni að viðamiklum rannsóknum. Þegar nefnd hefur 

lokið rannsókn sinni eru lögð drög að skýrslu. Hver og einn nefndarmanna getur lagt fyrir sín eigin 

drög en það er óvenjulegt og venjulegast eru nefndarmenn nokkuð sammála um niðurstöður 

nefndarinnar. 165 

     Nefndirnar hafa einnig heimild til að funda á þeim dögum sem þingið situr ekki sem og að funda 

annarsstaðar en í þinginu. Þetta þýðir að nefndinar hafa ákveðið sjálfstæði frá þinginu, það er að 

segja, þær eru ekki háðar þinginu varðandi fundarsetu en hinsvegar er nefndunum ekki heimilt að 

funda þegar þingið er í fríi. 

     Nefndirnar hafa heimild til að funda annarsstaðar en í Westminster Hall, þar sem þingfundir fara 

alla jafna fram, sem þýðir að þeim er heimilt að fara í rannsóknarferðir. Það er tiltölulega algengt en 

nefndir geta farið slíkar ferðir bæði innan Bretlands sem utan. Þegar þessar ferðir skarast við frí 

þingsins hafa þær samt sem áður verið farnar, en í þeim tilvikum eru vitnaleiðslur ekki heimilar. 

Þær upplýsingar sem aflað er í þessum ferðum eru sjaldan skriflegar og oftast eru haldnir óformlegir 

fundir sem ekki er haldin sérstök skrá um í fundagerðum nefndanna. Hinsvegar er algengt að gefin 

eru út minnisblöð um þær upplýsingar sem safnast hafa í þessum ferðum.  

     Nefndirnar hafa engin sérstök völd til að afla upplýsinga frá öðrum þjóðum eða þegnum annarra 

landa en stundum hafa verið teknar skýrslur af breskum þegnum erlendis og eins hafa erlendir 
                                                
162 Departmental Evidence and Responce to Select Committees eða „the osmotherly rules“. Sótt af: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61192/guide-deptal-evidence-and-
response-to-select-committees.pdf hinn 6. apríl 2013. 

163 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 822. 
164 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 829-830. 
165 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 830-832. 
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þegnar gefið skýrslu fyrir nefndunum í slíkum ferðum. Þær skýrslur hafa þá ávallt verið gefnar að 

frumkvæði þess er fyrir nefndirnar kemur, án beiðni nefndanna sjálfra.166 

     Eftirlitsnefndir hafa heimild skv. 152. gr. þingskapanna að skipa undirnefndir sem aðstoða við 

gagnaöflun eftirlitsnefndarinnar. Þessar nefndir hafa svipaðar valdheimildir og eftirlitsnefndirnar 

sjálfar. Þótt undirnefndirnar hafi í raun og veru ekki völd til að kynna skýrslur sínar fyrir þinginu þá 

er það gert, þar sem eftirlitsnefndirnar hafa heimild til að kynna rannsóknarefni undirnefnda sinna. 

Því hefur orðið ákveðin skörun, undirnefndirnar kynna skýrslur sínar fyrir þinginu í krafti 

valdheimildar sem eftirlitsnefndin sjálf hefur.167 Þá er eftirlitsnefndum beggja deilda breska 

þingsins heimilt að funda saman um sameiginleg málefni og eru þessir fundir bæði haldnir í þeim 

tilgangi að afla sönnunargagna í formi vitnaleiðslna sem og til almennra fundahalda.168  

     Eftirlitsnefndir hafa heimild til að hafa vitnaleiðslur opnar almenningi og fjölmiðlum skv. 125. 

gr. þingskapalaga en það verður að fjalla sérstaklega um og samþykkja slíkt á nefndarfundi. Sé það 

ekki gert þurfa vitnaleiðslur að vera lokaðar. Því hefur færst í vöxt að nefndir samþykki tillögu þess 

efnis á fyrsta nefndarfundi.169 

7.2.4 Staða vitna fyrir eftirlitsnefndum neðri deildarinnar 

Staða vitna fyrir eftirlitsnefndum er mjög sterk en viðurlög liggja við því að nota vitnisburð fyrir 

þessum nefndum gegn þeim sem hann veita samkvæmt vitnalögum frá árinu 1892 (e. Witnesses 

(Public Inquiries) Protection Act 1892) en þau lög voru sett til varnar vitnum vegna þeirra 

óþæginda sem þau þurftu að þola í kjölfar vitnisburðar síns. 

     Óheimilt er á einhvern hátt að reyna að hamla gegn því að einstaklingur beri vitni fyrir 

eftirlitsnefndum og felur það í sér að heimilt er að leggja refsingu við tilraunum til að koma í veg 

fyrir að vitni gefi vitnisburð fyrir nefndunum. Þá er einnig óheimilt að nota vitnisburð fyrir 

nefndum gegn vitnum síðar meir. Sem dæmi má nefna að atvinnurekandi má ekki mismuna 

starfsfólki sínu vegna vitnisburðar fyrir eftirlitsnefndum.170 

     Vitnaleiðslur eru venjulegast opnar almenningi en þó er hægt að hafa vitnaleiðslur lokaðar séu 

fyrir því nægar ástæður. Vitnum er skylt að svara öllum þeim spurningum sem nefndin leggur fyrir 

það og getur ekki neitað að svara af neinum ástæðum jafnvel þótt að með svarinu sé vitnið að fella á 

sig sök. Vitni getur ekki heldur borið fyrir sig trúnaði, það er að segja, vitni er skylt að svara 

spurningum nefnda þrátt fyrir að vera bundið trúnaði.171 Eina undantekningin frá þessari skyldu 

                                                
166 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 815-816. 
167 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 828. 
168 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 895. 
169 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 816. 
170 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 840-841. 
171 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 822-823. 
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vitna til að svara spurningum nefnda er í þeim tilvikum sem opinber ákærumál eru rekin samhliða 

rannsókn nefnda og vitni er jafnframt ákært í því máli.172 173 

     Nefndin vinnur sem heild við vitnaleiðslur, það er að segja, allir nefndarmenn hafa leyfi til að 

leggja spurningar fyrir vitnið en nefndarmönnum er heimilt að mótmæla spurningum annarra 

nefndarmanna sjái þeir til þess ástæðu.174 

     Ástæða þess að áreiti vitna er litið alvarlegum augum er sú að eftirlitsnefndirnar treysta svo mjög 

á vitnisburð einstaklinga fyrir nefndunum, þar sem skriflegur og munnlegur vitnisburður er oft 

aðaluppistaða í rannsóknum nefndanna. Því er mjög mikilvægt að þeir sem boðaðir eru til vitnatöku 

séu viljugir að koma og enn mikilvægara að hagsmuna þeirra sé gætt. Með því að hafa skýr lög 

hvað varðar réttarstöðu vitna fyrir eftirlitsnefndum er ýtt undir réttan og sannan vitnisburð og dregið 

úr líkum á fölskum vitnisburði. 

     Þá eru einnig viðurlög við því að neita að bera vitni fyrir eftirlitsnefndum en hafi vitni verið 

boðað til vitnaleiðslna en lætur undir höfuð leggjast að verða við þeirri beiðni175, er það talið sýna 

þinginu óvirðingu. Við slíku liggja ákveðin viðurlög.176  

     Eins og áður sagði er eftirlitsnefndum óheimilt að skylda þingmenn og ráðherra til vitnaleiðslna 

en hægt er að óska eftir því að þeir beri vitni. Er það þeim þá í sjálfsvald sett hvort þeir verði við 

þeirri beiðni. Opinberir starfsmenn bera oft vitni fyrir eftirlitsnefndum eins og áður sagði en litið er 

svo á að þeir geri slíkt í nafni ráðuneyta þeirra sem þeir starfa fyrir. Því er það undir hverjum og 

einum ráðherra komið hvaða starfsmaður mætir til vitnaleiðslna og getur hann sjálfur farið í þeirra 

stað, sýnist honum það. Með öðrum orðum, eftirlitsnefndirnar geta sjálfar ekki ákveðið hvaða 

opinberi starfsmaður ber vitni fyrir nefndinni þar sem sú ákvörðun liggur að endingu á borði 

ráðherra.177 

7.2.5 Hlutverk og áhrif eftirlitsnefnda neðri málstofunnar 

Eins og fram hefur komið er hlutverk eftirlitsnefnda að fylgjast með ráðuneytum og veita starfi 

þeirra aðhald. Frá upphafi var þetta markmið starfs þeirra en árið 2001 kom til álita að gera starf 

nefndanna markvissara með því að setja öllum nefndum ákveðin meginverkefni (e. core tasks). 

Þessi meginverkefni voru síðar samþykkt af þinginu og í dag tekur starf nefndanna mið af þessum 

meginverkefnum sem skipt er upp í fjóra hluta.178 

                                                
172 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 813. 
173 Nefndir hafa í þeim tilvikum sem opinber mál eru rekin samhliða rannsóknum yfirleitt hætt rannsókn sinni og skilað 

um það sérstakri skýrslu til þingsins. 
174 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 823. 
175 Þrátt fyrir að einstaklingar séu boðaðir til vitnaleiðslna, er þeim í raun skylt að mæta. 
176 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 820. 
177 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 821-822. 
178 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 16-17. 



62 
 

     Fyrsta markmið nefndanna er að rannsaka og gera athugasemdir við störf ráðuneytanna en í því 

felst meðal annars að fara yfir og skoða gögn sem send eru frá ráðuneytunum, svo sem greinagerðir 

með frumvörpum til laga og fleira og skoða nánar þau málefni sem nefndin telur til þess fallin. Þá er 

nefndunum falið að skoða stefnumörkun ráðuneyta og gera grein fyrir því hvort og þá hvernig þau 

standast kröfur sem til þeirra eru gerðar. Að lokum ber nefndum sérstaklega að skoða frumvörp sem 

eiga rætur sínar að rekja til ráðuneytanna sem nefndin fylgir eftir og fylgja eftir öllum gögnum sem 

ráðuneytið sendir frá sér.179 

     Annað markmið nefndanna er að fylgjast með fjárútlátum (e. expenditures) ráðuneytanna en í 

því felst einnig að fylgjast með fjárútlátum og kostnaði sem fylgir stjórnsýslustarfsemi á vegum 

ráðuneytanna, svo sem opinberra safna, járnbrautakerfa og opinberra heilsutrygginga. Sá litli tími 

sem eftirlitsnefndirnar eyða í að fylgjast með fjárútlátum ráðuneytanna og undirstofnana þeirra 

hefur verið gagnrýndur og því haldið fram að nefndarmenn hafi einbeitt sér um of að pólitískri hlið 

starfs síns og ekki haft vilja til að eyða tíma sínum í að fylgjast með fjárútlátum. Brugðist var við 

þeirri gagnrýni með því að stofna fastanefnd (e. Scrutiny Unit) sem aðstoðar eftirlitsnefndirnar við 

fjármálaeftirlit innan ráðuneytanna og var það talið ráða bót á vandanum.180 

     Þriðja markmið nefndanna er að fylgjast með innri starfsemi ráðuneytanna (e. administration) og 

undirstofnana þeirra. Það felur meðal annars í sér að skoða opinbera samninga þeirra, hvaða leiðir 

farnar eru í stefnumörkun, fara yfir stöðuveitingar ráðuneytanna og athuga hvort farið sé eftir lögum 

og reglugerðum innan stjórnsýslunnar.181 

     Hlutverk eftirlitsnefndanna í stöðuveitingum ráðuneytanna er nokkuð á reiki en þær hafa heimild 

til að kalla eftir umsækjendum í opinberar stöður og taka við þá viðtöl. Þetta á sérstaklega við um 

stöður innan stjórnsýslunnar sem ráðherrar veita. Þegar hæfasti umsækjandinn hefur verið valinn 

taka nefndirnar við hann viðtal áður en ráðherrann veitir stöðuna. Spurningarnar sem lagðar eru 

fyrir umsækjandann eru oft á tíðum erfiðar og krefjandi, þar sem vitað er að umsækjandinn gæti 

þurft að svara erfiðum spurningum eftir að staðan hefur verið veitt. Spurningar sem nefndin leggur 

fyrir umsækjandann eiga aðeins að vera á sviði sérþekkingar umsækjanda og eiga við það svið sem 

umsækjanda er ætla að starfa innan stjórnsýslunnar. Því er ljóst að nefndunum er einungis heimilt 

að halda sig við sérhæft mat við álitsgjöf um hæfni umsækjanda og lítil hætta er á geðþóttamati 

nefndar. Þó ber að hafa í huga að nefndirnar hafa ekki neitunarvald. Þær geta lagst gegn því að 

ákveðinn einstaklingur sé ráðinn en sú tillaga er hvorki bindandi fyrir ráðherrann né stjórnsýsluna. 
                                                
179 Heimasíða breska þingsins. Sótt af: http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/briefings/snpc-
03161.pdf 18. nóvember 2011.  
180 Heimasíða breska þingsins. Sótt af: http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/briefings/snpc-
03161.pdf 18. nóvember 2011. 
181 Heimasíða breska þingsins. Sótt af: http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/briefings/snpc-
03161.pdf 18. nóvember 2011.  
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Sú staðreynd að mat nefndanna er ekki bindandi hefur vakið upp spurningar varðandi gildi matsins 

og trúverðugleika, þar sem það getur að vissu marki rýrt gildi nefndanna sjálfra sem og almennan 

trúverðugleika þeirra. Ef nefndin ræðst gegn stöðuveitingu en ríkisstjórnin veitir hana þrátt fyrir það 

getur það haft þau áhrif að mat nefndarinnar virðist léttvægt. Ráðist nefndin gegn veitingu 

stöðunnar en starfsmaðurinn stendur sig seinna vel í starfi sínu getur það dregið úr trúverðugleika 

mats nefndarinnar. Því hefur verið bent á að mögulegt neitunarvald eftirlits- og rannsóknarnefnda í 

stöðuveitingum innan stjórnsýslunnar væru betri kostur fyrir stjórnsýsluna. Þá hefur verið talið að 

afskipti eftirlitsnefnda af opinberum stöðuveitingum dragi úr því eftirlitshlutverki sem þeim er 

ætlað að gegna en þeirri gagnrýni hefur verið svarað með því að nefndirnar hafi staðið fyrir eftirliti 

með stöðuveitingum áður en meginverkefnin voru kynnt árið 2001.182 

     Í fjórða lagi er nefndunum ætlað að aðstoða við umræður á þinginu og ákvarðanatökur þingsins 

með því að útbúa skýrslur um ákveðin málefni sem geta nýst í umræðum þess. Þetta síðasta 

meginverkefni nefndanna er mjög áhugavert því að þrátt fyrir að nefndir geti samið frumvörp upp á 

eigin spýtur er þeim nánast ómögulegt að leggja þau fyrir sökum þess að ekki er gert ráð fyrir því í 

lögum.183  

     Nefndarstörf sem þessi hafa stundum verið litin hornauga innan stjórnsýslunnar og litið hefur 

verið á eftirlit þeirra sem illan en nauðsynlegan hlut. Sökum þessa hefur í gegnum tíðina oft reynst 

erfitt fyrir nefndir að fá fram umræður um skýrslur sínar og umbætur eða breytingar sem nefndirnar 

leggja til. Sá háttur var hafður á að þrír dagar í hverju þingári voru fráteknir til umræðu um skýrslur 

nefndanna en það hafði í för með sér að skýrslur hverrar einstakrar nefndar voru aðeins til umræðu 

á þriggja ára fresti, sökum fjölda nefnda. Árið 1999 var útbúinn sérstakur salur í þinghúsinu 

Westminster Hall184 til reynslu fyrir þingfundi.185 Sá salur er nú í fullri notkun og vegna þess fer 

rýmri tími en áður í umræðu um skýrslur og ábendingar eftirlitsnefndanna. Þar sem stjórnsýsla 

ríkisins er að miklu leyti byggt upp á nefndarstarfi verður að telja breytingarnar mjög til hins betra. 

     Nefndarstörf hafa oft verið látin sitja á hakanum fyrir öðrum og pólitískari störfum 

nefndarmanna. Þetta hefur valdið áhyggjum innan breska þingsins þar sem nauðsynlegt þykir að 

fylgjast með starfsemi framkvæmdarvaldsins. Sá háttur hefur verið hafður á að lágmarksfjöldi 

nefndarmanna þurfi til að nefndirnar megi funda og brotalöm hefur verið í að tryggja þennan 

lágmarksfjölda. Á það ráð hefur verið brugðið að greiða sérstök laun til nefndarmanna og formanna 

nefndanna og hefur það fyrirkomulag reynst vel. Þrátt fyrir dræma mætingu á tíðum er nefndarstarf 
                                                
182 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 19-21. 
183 Heimasíða breska þingsins. Sótt af: http://www.parliament.uk/documents/commons/lib/research/briefings/snpc-
03161.pdf  18. nóvember 2011.  
184 Westminster Hall hýsir meðal annars báðar deildir breska þingsins.  
185 Heimasíða breska þingsins. Sótt af: http://www.parliament.uk/site-information/glossary/westminster-hall-

adjournment-debates/ þann 18. nóvember 2011.  
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eitt af mikilvægari eftirlitstækjum þingsins með framkvæmdarvaldinu og hefur það þróast verulega 

í gegnum tíðina. Sú regla að ríkisstjórnin þurfi að bregðast við skýrslum og ábendingum nefndanna 

innan 60 daga er yfirleitt höfð að leiðarljósi en þó hefur ekki alltaf verið staðið við þennan frest. 

Nefndirnar sjálfar geta ekki krafist svara frá ríkisstjórninni og því hafa þær oft þurft að bregðast við 

skorti á svörum með því að senda áminningar til viðeigandi ráðuneyta.186 

     Störf nefndanna hafa á margan hátt haft áhrif á stefnu ríkisstjórnarinnar í þeim málum sem 

nefndirnar hafa látið sig varða og eftir atvikum rannsakað. Þrátt fyrir að nefndirnar starfi eftir 

ákveðnum áherslum eins og getið er hér að ofan hafa nefndirnar engan sérstakan ramma sem þær 

starfa innan og þær sinna störfum sínum á jafnólíkan hátt og þær eru margar. Ástæða þess að ekki 

hefur verið gefin út ákveðinn rammi sem þessum nefndum ber að starfa innan er að þær eiga að vera 

til þess fallnar að rannsaka ólík mál á ólíkum sviðum og hafa því þurft að geta brugðist við og lagað 

sig að ólíkum aðstæðum. Vegna þessa er erfitt að leggja mat á eðli starfsemi nefndanna sem slíkra 

og þingið hefur verið tregt til að skilgreina og setja reglur um starfsemi þeirra.187 Þegar öllu er á 

botninn hvolft er eftirlitsnefndum breska þingsins ætlað að styrkja þingið og veita 

framkvæmdarvaldinu nauðsynlegt aðhald í formi eftirlits og rannsókna sinna. Þrátt fyrir að 

nefndirnar gefi út skýrslur um rannsóknir sínar hefur því verið velt upp að sjálfar skýrslurnar hafi 

ekki jafn víðtæk áhrif og rannsóknin og upplýsingaröflunin sjálf.188  

     Sú vitund að ákveðin nefnd fylgist með og veitir störfum ráðuneytis athygli er til þess fallin að 

valda því að ráðherrar og þingmenn viðhafi vandaðri vinnubrögð sem og að það ákveðna málefni 

sem nefnd hefur til skoðunar valdi því að málefninu er veitt meiri athygli en ella. Eins stuðlar starf 

nefndanna að gagnsæi innan framkvæmdarvaldsins. Það er að segja, gagnaöflun nefndanna veldur 

því að gagnrýni á starfsemi framkvæmdarvaldsins er auðveldari en ella væri en það hvetur til betri 

starfshátta og dregur úr líkum á því að réttar leiðir stjórnsýslunnar séu hunsaðar. 

     Upplýsingaöflun og vitnaleiðslur nefndanna ýtir líka undir athygli sem málefni nefndanna fá sem 

aftur á móti hefur þau áhrif að erfiðara er að sópa þessum álitamálum undir teppi og meiri líkur eru 

á því að úr því sé bætt sem talið er að hafi farið úrskeiðis. Með öðrum orðum; þetta veitir 

framkvæmdarvaldinu aðhald. Í Bretlandi, líkt og á Íslandi, eru ráðherrar ábyrgir fyrir því sem gerist 

innan ráðuneyta sinna. Náið eftirlit eftirlitsnefnda getur því komið í veg fyrir að ráðherrar láti undir 

höfuð leggjast að taka á málum sem gagnrýnd eru, þeir eru líklegri til að undirbúa mál sín betur og 

verða ávallt að vera undir það búnir að geta sýnt fram á réttmæti ákvarðana sinna.189 Að þessu leyti 

                                                
186 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 22. 
187 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 34. 
188 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 22 og 
35-36. 
189 Gay. O., Kelly. R., Maer. L. (2009). The Departmental Select Committee System. Research Paper 09/55. Bls. 35-36. 
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hefur starfsemi nefndanna haft varanleg áhrif á framkvæmdarvaldið og hér má sjá að tengsl 

eftirlitsnefnda og ráðherraábyrgðar eru mikil. Þessi áhrif eru mjög athyglisverð þegar það er haft í 

huga að hér er nánast um forvarnarstarf að ræða. Framkvæmdarvaldinu er mjög í mun að fylgja 

þeim lögum og reglum sem þeim ber og veita þeim málefnum athygli sem eftirlitsnefndirnar hafa 

tekið upp á sína arma til rannsóknar sökum þeirra afleiðinga sem það hefur í för með sér sé það ekki 

gert.  

7.3 Lávarðadeildin 
Þeir þingmenn lávarðadeildarinnar sem tilheyra stjórnmálaflokkum eru skipaðir af drottningunni 

eftir tillögu forsætisráðherra en sérstök nefnd tilnefnir suma þeirra sem eru ópólitískir.190 Þessi 

sérstaka nefnd (e. House of Lords Appointments Commission) fer einnig yfir tilnefningar 

forsætisráðherra og drottningarinnar til að ganga úr skugga um að þeir sem þar eru tilnefndir séu 

hæfir til að sitja í lávarðadeildinni en ákveðin skilyrði gilda þar um. Þeir sem fá sæti í 

lávarðadeildinni eiga það ævilangt, sem gerir það að verkum að ströng hæfisskilyrði eru sett fyrir 

sæti í deildinni. Til að eiga sæti í lávarðadeildinni þarf einstaklingur að vera orðinn 21 árs, hafa 

fjárræði, óflekkað mannorð og heimilisfesti í Bretlandi. Að auki er litið til þátta sem taldir eru 

hjálpa þingmönnum lávarðadeildarinnar við störf sín, líkt og menntunar og reynslu. 

Lávarðadeildinni er ætlað að vera þverpólitísk og ber ekki að fylgja stefnuskrám ákveðinna flokka 

heldur er deildinni ætlað að vinna fyrir breska þegna í heild sinni og þeir eru hvattir til að hugsa í 

víðara samhengi en pólitískar stefnumarkanir gefa svigrúm til.191 

     Fastar nefndir lávarðadeildarinnar, það er að segja þær nefndir sem skipaðar eru til að fjalla um 

einn ákveðinn málaflokk, eru fjórtán talsins þegar þetta er skrifað en þær eru skipaðar á grundvelli 

64. gr. þingskapalaga lávarðadeildarinnar. Þessar nefndir starfa frá upphafi eins þings til loka þess 

og fjalla hver um sitt málefnasvið og efni þeim tengdum. Þá getur lávarðadeildin skipað 

tímabundnar eftirlitsnefndir til rannsóknar mála sem deildin telur mikilvægt að veita nánari 

athygli.192 Hlutverk eftirlitsnefndanna í lávarðadeildinni er frábrugðið hlutverki þeirra sem starfa í 

neðri deildinni, en lávarðanefndirnar fylgja ekki starfsháttum einstakra ráðuneyta, heldur beina þær 

sjónum sínum að ákveðnum flokkum mála sem miklu máli þykja skipta. Með þessari skiptingu 

þykist nást aukið hagræði, því þingmenn lávarðadeildarinnar hafa meiri tíma til að sinna þeim 

málefnum sem fyrir koma af kostgæfni og að auki hafa þeir oft meiri sérþekkingu á þeim málefnum 

                                                
190 Heimasíða breska þingsins. Sótt af: http://www.parliament.uk/business/lords/whos-in-the-house-of-lords/members-
and-their-roles/diverse-experience/ hinn 19. nóvember 2011. 
191 Heimasíða skipunarnefndar lávarðadeildarinnar. Sótt af: http://lordsappointments.independent.gov.uk/selection-

criteria.aspx hinn 22. nóvember 2011.  
192 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 891. 
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sem tekin eru fyrir af nefndunum.193 Nefndir í lávarðadeildinni eru skipaðar með 

þingsályktunartillögu sem lögð er fyrir deildina. Þegar nefnd er skipuð í fyrsta sinn þarf að leggja 

fyrir tvær þingsályktanir, eina sem segir til um umfang nefndarinnar194 og aðra sem tilnefnir 

nefndarmenn en þó er hægt að leggja þessar tillögu fram í einu lagi.195 Misjafnt er hver það er sem 

leggur þessar tillögur fyrir deildina en venjulegast er það þó samstarfsnefndin (e. Liaison 

Committee).196 Nefndarmenn eru skipaðir á grundvelli tillögu valnefndar (e. Committee of 

Selection) en líftími nefnda er mismunandi og fer það eftir eðli þeirra. Föstum nefndum 

lávarðadeilarinnar er í raun aldrei slitið, heldur er einungis skipað í þær að nýju eftir þingfrí. Öðrum 

eftirlitsnefndum er slitið eftir að þær hafa skilað skýrslum sínum til deildarinnar en lávarðadeildinni 

er frjálst að skipa nefndir um hvað það málefni sem það kýs að rannsaka og er gjarnt á að skipa 

eftirlitsnefndir sem starfa í ákveðinn tíma og skila af sér skýrslum.197  

     Lávarðanefndunum er að miklu leyti hægt að skipta í þrjá hluta, nefndir sem fjalla um löggjöf, 

nefndir sem fara með rannsókn mála og nefndir sem fjalla um innra starf lávarðadeildarinnar. 

Nefndir sem fjalla um löggjöf fara yfir frumvörp til laga og framsal löggjafarvalds og geta verið 

skipaðar tímabundið til athugunar sérstökum lagafrumvörpum en geta einnig verið fastanefndir. 

Nefndir sem fara með rannsókn mála skoða málefni tengdum þeim sviðum sem þær sinna og gefa 

að rannsókn lokinni út skýrslu um hana. Nefndir sem fjalla um innri málefni deildarinnar fylgjast 

með starfsemi hennar og koma með tillögur um starfshætti þegar það á við.  

     Lávarðanefndirnar starfa eftir ákveðnum viðmiðum sem taldar eru mikilvægar tilgangi þeirra. Í 

fyrsta lagi eiga lávarðanefndirnar ekki að endurspegla starf eftirlitsnefnda neðri deildarinnar. Í öðru 

lagi á starf lávarðanefndanna að vera samofið almennum störfum deildarinnar sem og störfum 

deildarinnar í þágu lagasetningar. Þá skal taka tillit til sérhæfingar hvers nefndarmanns við skipun 

hans í nefndina. Í þriðja lagi skal að minnsta kosti ein nefnd sem skipuð er tímabundið ávallt vera 

starfandi.198 Lávarðanefndirnar hafa ákveðnar valdheimildir en meirihluti þessara heimilda fá 

nefndir við skipun þeirra og er ekki sameiginlegar öllum nefndunum. Þær eru: Heimildir til að kalla 

eftir einstaklingum til skýrslugjafar, gögnum þ.m.t. skjölum og skýrslum, vald til að útnefna 

sérstaka ráðgjafa, heimild til að gefa út skýrslu um niðurstöður sínar, heimild til að funda 

annarsstaðar en í Westminster, heimild til að skipa undirnefndir og heimild til að funda og skiptast á 

                                                
193 Heimasíða breska þingsins. Sótt af: http://www.parliament.uk/about/how/committees/select/ hinn 20. nóvember  
2011.   
194 Hægt er að auka umfang nefndar sé það talið æskilegt en þá eru lagðar fram breytingartillögur eða nefndin skipuð að 

nýju með ákvæðum um nýtt umfang nefndarinnar. Á sama hátt er alltaf hægt að leggja fram leiðbeiningar um að 
nefnd haldi sig innan þess umfangs sem finna má í þingsályktunartillögunni sem og að draga úr umfangi nefndar. 

195 Þegar nefndir eru skipaðar að nýju við upphaf nýs þings nægir að leggja fram eina þingsályktunartillögu. 
196 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 892. 
197 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 891-892. 
198 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 904-905. 
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gögnum við aðrar nefndir. Allar nefndir hafa, óháð þeim heimildum sem þær fá við skipun þeirra, 

heimildir til að funda í þinghléum og heimildir til að ráðfæra sig við eftirlitsnefndir neðri 

deildarinnar.199  

     Hlutverk lávarðadeildarinnar innan breska þingsins felst að miklu leyti í þingeftirliti en 

þingmenn deildarinnar leggja skriflegar eða munnlegar spurningar fyrir ráðherra. Fjóra daga 

vikunnar eru haldnir fundir þar sem fulltrúi ríkisstjórnarinnar situr fyrir svörum. Þingmenn 

lávarðadeildarinnar geta lagt allt að fjórar spurningar fyrir fulltrúann sem ber skylda til að svara 

þeim öllum en skriflegum spurningum er svarað skriflega. Ráðherrar tilkynna lávarðadeildinni 

stefnumál og skýrslur er varða mikilvæg málefni og í kjölfar þeirra tilkynninga gefst þingmönnum 

lávarðadeildarinnar tækifæri til að koma með fyrirspurnir um þau mál sem kynnt hafa verið. Þá fara 

einnig fram utandagskrárumræður innan deildarinnar.200 Lávarðadeildin gegnir mikilvægu hlutverki 

við þingeftirlit, deildin skoðar frumvörp og mál sem lögð hafa verið fyrir neðri málstofuna og þar 

sem lávarðadeildin er ekki flokksbundin hefur hún oft annað sjónarhorn á málefni sem lögð hafa 

verið fyrir neðri deildina. Þá getur lávarðadeildin lagt spurningar fyrir ráðherra sem þeim er skylt að 

svara. Með þessu móti eru þau málefni sem fara fyrir breska þingið skoðuð frá mörgum hliðum og á 

vissan hátt er komið í veg fyrir einsleita starfshætti. 

7.4 Samantekt  
Nefndarkerfi breska þingsins var sett á laggirnar sökum þess að talið var nauðsynlegt að veita 

framkvæmdarvaldinu aðhald og fylgjast með starfi ráðherra og ráðuneyta. Sú mikla gagnrýni sem 

stjórnsýsla Bretlands varð fyrir á áttunda áratug síðusta aldar leiddi til róttækra breytinga í starfsemi 

stjórnsýslunnar en eftirlit með starfsemi ráðuneyta og ráðherra var ekki talin nægileg á þeim tíma. 

     Lagt var til að skipaðar yrðu sérstakar eftirlitsnefndir sem myndu fylgjast með starfsemi 

ráðuneytanna og veita þeim aðhald. Þær tillögur mældust ekki vel fyrir í fyrstu en voru síðar 

samþykktar af nýrri ríkisstjórn. Eftirlitsnefndir eru þverpólitískar og nokkuð frjálslegar að því leyti 

að nefndarmenn fylgja ekki alltaf stefnu síns flokks í störfum sínum fyrir nefndirnar heldur er skylt 

að fylgja sinni eigin sannfæringu í störfum sínum. Í nefndirnar er skipað eftir þingstyrk. Nefndirnar 

velja sjálfar þau málefni sem þær taka fyrir og gefa að rannsókn lokinni út skýrslur sem birtar eru 

og ræddar í þinginu. Starf þeirra felst í að skoða ákveðin málefni niður í kjölinn, kalla til vitni sé 

það æskilegt og kynna niðurstöður sínar að því loknu. Nefndirnar hafa hvorki dómsvald né er þeim 

ætlað að leggja mat á það hvort saknæm háttsemi hafi átt sér stað, heldur er þeim einungis ætlað að 

leggja mat á það hvort réttar leiðir hafa verið farnar innan stjórnsýslunnar eða hvort að rangt hafi 

                                                
199 Thomas Erskine May. (2011). Erskine May: Parliamentary Practice. Bls. 895-897. 
200 Heimasíða breska þingsins. Sótt af: http://www.parliament.uk/business/lords/work-of-the-house-of-lords/checking-
and-challenging-government/ hinn 19. nóvember 2011.  



68 
 

verið staðið að þeim málum sem hún hefur eða hefur haft undir höndum. Þá hvetja opnir 

nefndarfundir til aukins gagnsæis innan stjórnsýslunnar þar sem almenningi og fjölmiðlum er gert 

kleift að fylgjast með störfum nefndanna.  

     Í Bretlandi sinna eftirlitsnefndir nánast forvarnarstarfi, þær vekja athygli á málaflokkum sem 

orðið hafa undir í almennri umfjöllun, rannsaka mikilvæg málefni sem eru á döfinni eða fylgjast 

með og rannsaka málefni samhliða því sem stjórnsýslan hefur þau undir höndum. Með þessari 

starfsemi veita nefndirnar stjórnsýslunni nauðsynlegt aðhald sem getur komið í veg fyrir mistök 

ráðherra og ráðuneyta og er til þess fallin að hvetja til vandaðri vinnubragða stjórnsýslunnar í heild. 

Sá galli er þó að finna á nefndunum að í þær er skipað eftir þingstyrk og því er hætt við því að 

áhrifa stjórnarmeirihlutans gæti í störfum þeirra.  

     Lávarðadeildin og nefndir hennar sinna einnig mikilvægu hlutverki við þingeftirlit en meirihluti 

starfs deildarinnar miðar að því að sinna slíku eftirliti. Deildin skoðar frumvörp til laga, fylgist með 

málefnum framkvæmdarvaldsins og getur lagt spurningar fyrir ráðherra sem þeim er skylt að svara. 

Deildin starfar þverpólitískt og er ekki ætlað að sinna flokkastarfi. Hún hefur af þessum sökum 

rýmri tíma til umfjöllunar mála en neðri deild þingsins. Nefndir deildarinnar fylgja ekki ráðuneytum 

eins og nefndir neðri deildar breska þingsins, heldur einbeita sér að ákveðnum málaflokkum.  

     Af framangreindu má sjá að skipun sérstakra nefnda til eftirlits samsvarandi ráðuneyta ýtir mjög 

undir að störf ráðuneyta og ráðherra séu framkvæmd með sem bestum hætti. Þó skýtur skökku við 

að þingmeirihluti á jafnan meirihluta sæti í eftirlitsnefndum og getur það dregið úr skilvirkni 

þingeftirlits. Hér er mögulegt að svipað fyrirkomulag og tíðkast á Íslandi við skipun fastanefnda, 

þar sem þingmönnum stjórnarandstöðu er tryggður sérstakur réttur til setu í þingnefndum, gæti 

komið að gagni.   
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8. Rannsóknarnefndir í Bretlandi 
Hlutverk fastanefnda breska þingsins er að veita framkvæmdarvaldinu aðhald og rannsaka málefni 

sem tengjast störfum ráðuneytanna. Hluti þingeftirlits í Bretlandi, líkt og á Íslandi, er að rannsaka 

mál sem varða almannahagsmuni og hafa mikilvægt gildi. Fastanefndir þingsins hafa ekki verið 

taldar heppilegar til þessara starfa þar í landi, sbr. skýrslu stjórnsýsluendurskoðunarnefndar (e. 

Public Administration Select Committee eða PASC)201 202, sem gefin var út þegar frumvarp til laga 

um rannsóknarnefndir var til meðferðar í breska þinginu. Þar er lögð áhersla á mikilvægi 

eftirlitsnefndanna í þingeftirliti en þrjár meginástæður er taldar hamla því að eftirlitsnefndirnar taki 

sér rannsóknarhlutverk á hendur.  

     Í fyrsta lagi þurfa eftirlitsnefndirnar að reiða sig á samstarf við framkvæmdarvaldið, sbr. það að 

eftirlitsnefndirnar hafa ekki heimildir til að kalla eftir upplýsingum frá ráðuneytum og ráðherrum. 

Hömlur eru settar á upplýsingar sem opinberir starfsmenn láta eftirlitsnefndum í té og það er að 

lokum ráðherra sem tekur ákvörðum um hvort, og að hvaða marki, eftirlitsnefndir fá upplýsingar 

sem þær óska eftir frá framkvæmdarvaldinu.   

     Í öðru lagi virðast eftirlitsnefndir nokkuð pólitískar, þrátt fyrir reynt sé að stefna að því 

gagnstæða í störfum þeirra. Skipun í eftirlitsnefndirnar fer eftir þingstyrk og því er tilefni til að ætla 

að skýrslur þeirra endurspegli afstöðu þess flokks sem meirihluti nefndarmanna tilheyrir. Í skýrslu 

stjórnsýsluendurskoðunarnefndar koma fram þau sjónarmið að hægt væri að ráða bót á þessu með 

aukinni þátttöku stjórnarandstöðu í nefndarstarfi.  

      Í þriðja lagi hafa nefndarmenn eftirlitsnefnda litla reynslu af yfirheyrslum sem miða að því að 

komast að sannleika í máli sem til rannsóknar er (e. truth-seeking interrogation) því uppbygging 

nefndanna býður ekki upp á slíkt.203 

     Í skýrslu stjórnsýsluendurskoðunarnefndar var það lagt til að tengslanefndin (e. liaison 

committee) verði, sem sjálfstæðri nefnd þingsins, gert að fjalla um og skipa rannsóknarnefndir en 

þetta er að nokkru leyti í samræmi við norræna framkvæmd. Þetta var lagt til þar sem mikilvægt var 

talið að rannsóknarnefndir yrðu skipaðar af þinginu, vegna hlutverks þingisns við þingeftirlit, og til 

þess að rannsóknarnefndir yrðu óháðar framkvæmdarvaldinu. Sú varð þó ekki raunin. 

Rannsóknarnefndir í Bretlandi eru skipaðar á grundvelli laga um þær (e. Inquiries Act 2005) en skv. 

þeim kemur það í hönd ráðherra að ákveða hvenær og hvort skipa skuli rannsóknarnefnd.  

 

 

                                                
201 Heimasíða http://www.parliament.uk/pasc   
202 Public Administration Select Committee. (2005) Government by inquiry, first report of session.  
203 Public Administration Select Committee. (2005) Government by inquiry, first report of session. Bls. 72-73.  
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8.1 Lög um rannsóknarnefndir í Bretlandi (e. Inquiries Act 2005) 
Samkvæmt núgildandi lögum getur ráðherra skipað rannsóknarnefnd til rannsóknar málefnum sem 

hann telur mikilvæg og varða almenning (e. public concern) skv. 1. gr. laganna. 

Rannsóknarnefndirnar hafa ekki dómsvald skv. 2. gr. laganna og hafa ekki heimild til að meta sekt 

aðila sem hún rannsakar. Rannsóknin getur þó leitt slíkt í ljós, þrátt fyrir að nefndin sjálf leggi ekki 

sérstakt mat á það. Fjallað er um umfang rannsókna nefndanna í 5. gr. laganna en ráðherra skal 

ráðfæra sig við þann sem hann skipar formann nefndarinnar um umfangið. Í rannsóknarnefnd skv. 

3. gr. laganna er unnt að skipa einn nefndarmann en ekkert hámark er sett á fjölda nefndarmanna í 

lögunum. Ráðherra skipar nefndirnar skv. 4. gr. laganna. Ráðherra er skylt að meta hæfi og faglega 

getu nefndarmanna til að sinna þeirri rannsókn sem fyrir hendi er og gæta að jafnvægi sé á skipun 

nefndarmanna með tilliti til sérhæfingar og reynslu þeirra skv. 8. gr. laganna. Nefndarmenn skulu 

vera óháðir og óvilhallir í nefndarstörfum sínum, sbr. 9. gr. laganna en það er ráðherra að meta 

hvort svo sé. Áður en einstaklingur er skipaður í rannsóknarnefnd er honum skylt að upplýsa 

ráðherrann um hvaðeina sem gæti valdið vanhæfi hans. Eins skal nefndarmaður, verði honum það 

ljóst eftir skipun sína, upplýsa ráðherra um vanhæfi sitt. Þá er nefndarmönnum óheimilt að taka að 

sér verkefni sem geta haft áhrif á hæfi þeirra til setu í nefndinni skv. 2. mgr., 3. mgr. og 4. mgr. 9. 

gr. laganna. Heimilt er að skipa dómara til setu í nefndunum skv. 10. gr. laganna en það þarf að gera 

í samráði við dómsformenn viðeigandi dómstóla. Skipun dómara í rannsóknarnefndir hefur verið 

gagnrýnt í Bretlandi sökum þess að slík störf dómara geta dregið úr trúverðugleika þeirra þegar þeir 

snúa aftur til starfa við dómstóla sem og þess að dómarar hafa ekki reynslu af starfsemi opinberra 

stofnana.204 

     Nefndarmenn eiga að jafnaði sæti í nefndinni þar til störfum hennar lýkur skv. 12. gr. laganna en 

nefndarmenn geta þó sagt af sér skv. 2. mgr. laganna. Ráðherra getur skv. 3. mgr. laganna, að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum, vikið nefndarmönnum frá störfum. Þá getur ráðherra frestað 

störfum nefndar telur hann það viðeigandi skv. 13. gr. laganna og lagt niður störf nefndarinnar telur 

hann það viðeigandi skv. 14. gr. laganna. Þá er unnt, skv. 15. gr. laganna, að skilyrðum uppfylltum 

sem taldin eru upp þar, að umbreyta lagagrundvelli eldri nefnda þannig að þær eru byggðar á nýju 

lögunum.  

     Nefndir hafa skv. lögunum almennar heimildir til að kalla eftir einstaklingum til vitnaleiðslna og 

til að veita upplýsingar, skriflegar jafnt sem munnlegar, og er þeim þá skylt að veita upplýsingar 

sem nefndin óskar eftir. Þó er einstaklingum hvorki heimilt að veita upplýsingar er skaðað geta 

efnahag landsins né upplýsingar sem ekki er skylda að veita fyrir dómi, sbr. 22. gr. og 23. gr. 

                                                
204 Public Administration Select Committee. (2005). Government by inquiry, first report of session. Bls. 19-27. 
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laganna.  

     Formaður nefndarinnar ákveður starfshætti og -reglur nefndarinnar skv. 17. gr. laganna og ber 

ábyrgð á því að gera almenningi og fjölmiðlum kleift, að eins miklu leyti og unnt er, að fylgjast 

með störfum nefndarinnar skv. 18. gr. laganna. Upptökur og útsendingar af fundum nefndanna eru 

ekki heimilar nema í undantekningartilvikum, sbr. 2. mgr. 18. gr. laganna og heimilt að loka 

nefndarfundum sé það talið æskilegt skv. 19. gr. laganna.  

     Að störfum nefndanna loknum ber formanni að skila skýrslu til ráðherra en í skýrslunni skulu 

koma fram niðurstöður og tilmæli nefndarinnar, hafi ákvæði um slíkt verið í skipunarbréfi þeirra, og 

eins mega skýrslur nefndanna hafa að geyma þau atriði sem nefndin taldi nauðsynlegt að kanna í 

störfum sínum skv. 24. gr. laganna. Ráðherra ber ábyrgð á því að skýrsla nefndarinnar sé birt 

opinberlega nema ákveðið hafi verið við skipun nefndarinnar að það væri í verkahring formannsins, 

eða ef ráðherrann óskar eftir því að formaðurinn taki ábyrgð á birtingunni og hann samþykkir það, 

skv. 25. gr. laganna. Þá ber að afhenda viðeigandi yfirvaldi skýrsluna eins fljótt og auðið er skv. 26. 

gr. laganna. Ráðherrar taka ákvörðun um það hvort tilefni sé til að skipa rannsóknarnefnd skv. 

breskum lögum. Tilgangur þeirra er að fara með rannsókn mála sem varða almenning miklu eða 

mála, sem að mati ráðherrans, eru til þess fallin. Nánari skilgreining á því hvaða mál geta fallið 

undir þetta ákvæði er ekki til staðar en í greinargerð með frumvarpi til laganna er tekið fram að ekki 

þykir unnt að skilgreina umfang mála sem rannsaka skal sökum fjölbreytileika þeirra.205 Þó er unnt 

að draga þær ályktanir af ákvæðinu að mál verði að varða almannahagsmuni til þess að falla undir 

skilgreiningu ákvæðisins á orðalaginu „varða almenning miklu (e. public concern)“. Áhugavert er 

jafnframt að benda á að í lögunum er ekki tekið skýrt fram að mál þau sem rannsaka skuli eigi að 

varða meðferð opinbers valds en það er eitt að skilyrðum þess sem mál sem norrænar 

rannsóknarnefndir taka til rannsóknar þurfa að uppfylla. Þó er hægt að draga þá ályktun af lögunum 

í heild að rannsóknarnefndir yrðu líkast til ekki skipaðar í Bretlandi, varði þær ekki meðferð 

opinbers valds, þar sem mál af einkaréttarlegum toga eru ekki líklegar til að valda áhyggjum í 

samfélaginu nema þær varði almannahagsmuni. Eins samræmist það ekki lýðræðislegum 

stjórnarháttum að yfirvöld rannsaki mál af einkaréttarlegum toga. Það vekur athygli að ekki hafi 

verið sett nánari skilgreining á því hvaða mál geta fallið undir 1. gr. laganna en í áðurnefndri 

skýrslu stjórnsýsluendurskoðunarnefndar komu fram tillögur að því hvernig hægt væri að skilgreina 

slík mál. Um þessi viðmið var fjallað fyrr í þessari umfjöllun en til hægðarauka eru rétt að 

endurtaka þau hér. Þau viðmið sem nefndin lagið til að höfð yrðu í huga eru eftirfarandi:  

- Er hægt að skilgreina rannsóknarefnið nákvæmlega? 

                                                
205 Frumvarp til laga um rannsóknarnefndir. Sótt af: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/12/notes/division/4/1 
hinn 14. mars 2013.  
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- Er líklegt að um mistök af hálfu framkvæmdarvaldsins hafi verið að ræða? 

- Varðar málið augljóslega stefnumál hins opinbera? 

- Hefur rannsóknarefnið valdið mikilli almennri umræðu? 

- Er líklegt að traust almennings á stjórnvöldum líði fyrir að málið sé ekki rannsakað? 

- Geta önnur bær yfirvöld fjallað um málið (td. réttarkerfið)? 

- Hafa rannsóknir annarra yfirvalda ekki verið nægar til að uppræta vandamálið? 

- Er hugsanlegur ávinningur rannsóknar meiri en sá kostnaður sem leggja þarf í 

rannsóknina? (þá er einnig átt við annan kostnað en fjárhagslegan)206 

 

Breskar rannsóknarnefndir hafa ekki dómsvald og er þetta í samræmi við norræna framkvæmd og 

þann skilning sem lagt er í tilgang rannsóknarnefnda hér á landi. Í greinargerð með frumvarpi til 

laganna kemur fram nauðsyn þess að árétta þetta þar sem mál sem til rannsóknar eru, eru oft á 

tíðum viðkvæm og mikill vilji þess að fundinn sé sökudólgur. Þetta er ekki í samræmi við tilgang 

rannsóknarnefnda en hann er að endurbyggja traust almennings á því stjórnvaldi sem til rannsóknar 

er og koma með tillögur að endurbótum, ekki fella dóm.  

     Ráðherra skipar nefndarmenn rannsóknarnefnda, ákveður fjölda þeirra, metur hæfni þeirra til 

setu í nefndinni og það hvort þeir séu óháðir og óvilhallir. Setja má spurningarmerki við að ráðherra 

hafi svo víðtækt mat. Í greinargerð með frumvarpi að lögunum kemur fram að ráðherra skuli gæta 

að jafnvægi fagkunnáttu og bakgrunni nefndarmanna til að koma í veg fyrir að störf nefndarinnar 

hallist í eina ákveðna átt. Þá kemur einnig fram í greinargerðinni að ráðherra geti tryggt sjálfstæði 

nefndarmanna með því að skipa nefndarmenn sem ekki tengist nánum böndum þeim málefnum sem 

fjallað skal um eða þeim einstaklingum sem mögulega þarf að kalla eftir til skýrslutöku. Af þessu 

má draga þá ályktun að á ráðherranum hvílir skylda til að tryggja eftir bestu getu sjálfstæði nefnda, 

svo þær geti lagt raunhæft mat á rannsóknarefnið. Hinsvegar er ekki hægt að segja til um hvernig 

slíkt skal gert nákvæmlega. Þá er tekið fram í lögunum að komi sú staða upp að nefndarmaður 

reynist hafa verið vanhæfur til setu í rannsóknarnefnd, og ráðherra hafi vitað af því við skipun hans, 

sé ráðherra óheimilt að víkja nefndarmanni úr nefndinni. Þó er tekið fram í greinargerðinni að búist 

sé við því að slík tilvik verði fátíð. Slá verður varnagla við að ráðherra viðhafi svo víðtækt mat við 

skipun nefndarmanna og hæfi þeirra. Eðli rannsóknarnefnda er að rannsaka mál sem almenning 

varða og eins getur það oft á tíðum verið ríkisstjórninni í óhag að slíkar nefndir séu skipaðar, 

sérstaklega þegar til rannsóknar eru mál sem snerta misbeitingu valds eða mistök 

framkvæmdarvaldsins. Hætt er við því að ráðherra skipi í nefndir eftir eigin geðþótta sem getur 

                                                
206 Public Administration Select Committee. (2005). Government by inquiry, first report of session. Bls. 66. 
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orðið til þess að rannsóknarnefnd nái ekki þeim markmiðum sem henni er ætlað.  

     Ráðherra hefur einnig heimildir til að fresta störfum nefndarinnar eða leggja hana niður sé það 

mat ráðherrans að nefndin sé ekki að skila því starfi sem henni var ætlað eða ef hann telur störf 

hennar óþörf. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur fram að þetta geti gerst komi fram ný 

gögn sem sýna fram á að rannsókn nefndar þeirrar sem um ræðir sé á villigötum eða að efni 

rannsóknarinnar sé betur farið í höndum lögreglu. Komi fram slík ófyrirséð gögn ber ráðherra að 

ráðfæra sig við formann nefndarinnar og getur að því loknu lagt niður störf hennar. Þá kemur einnig 

fram að öll störf nefndar, upp að þeim tíma sem hún er lögð niður, eru gild. Líklega hefur þetta 

ákvæði verið sett í þeim tilgangi að koma í veg fyrir mögulegar skaðabótakröfur þeirra sem til 

rannsóknar hafa verið.  

     Stjórnsýsluendurskoðunarnefnd (e. PASC) bendir á galla þá sem fylgja því að skipun 

rannsóknarnefnda, sem rannsaka eigi mál sem varða almenning miklu og vakið hafa umræðu í 

samfélaginu, sé í höndum framkvæmdarvaldsins. Slík skipan mála sé til þess fallin að vinna á móti 

markmiðum rannsóknarnefndanna og jafnvel draga úr gildi þeirra, þar sem traust á nefndunum getur 

beðið hnekki ef efasemdir um hlutleysi þeirra koma upp. Þá er varað við því að það eftirlitshlutverk 

sem felst í rannsóknarnefndum sé ekki í höndum þingsins.207 Þetta er mjög í takt við þá þróun sem 

hefur átt sér stað á Íslandi en hér eru rannsóknarnefndir skipaðar af þinginu í þeim tilgangi að 

tryggja sjálfstæði og óhlutdrægni rannsóknarnefnda og með starfi þeirra freista þess að styrkja 

eftirlit þingsins með framkvæmdarvaldinu.  

     Draga má þá ályktun af ofangreindri umfjöllun og í takt við þá umgjörð sem rannsóknarnefndir 

hafa hér á landi, að það sé nokkur galli að heimild til skipunar rannsóknarnefndar liggi í höndum 

ráðherra. Það getur verið til þess fallið að draga úr trúverðugleika slíkra nefnda og eins getur það 

haft þau áhrif að rannsóknarnefndir séu ekki eins sjálfstæðar og óháðar í störfum sínum og æskilegt 

er. Til þess að rannsóknarnefndir geti staðið undir þeim væntingum sem til þeirra eru gerðar og til 

þess að þær séu sem best til þess fallnar að skila óhlutdrægum niðurstöðum er betri kostur að 

ákvörðun um skipun slíkra nefnda sé í höndum þingsins, hvort sem er hjá sérstakri nefnd eða 

þingmönnum sjálfum. Líkur eru á því að sá sem rannsakar sig sjálfur eða velur þann sem standa 

skal að slíkri rannsókn, skili ekki eins óhlutdrægum niðurstöðum og æskilegt er.  

8.2 Samantekt  
Fastanefndir breska þingsins eru ekki vel til þess fallnar að rannsaka mál sem varða 

almannahagsmuni og hafa mikilvægt almennt gildi sökum þess að þær þurfa að reiða sig um of á 

samstarf við framkvæmdarvaldið, þær virðast pólitískar og sökum þess að nefndarmenn þeirra hafa 

                                                
207 Public Administration Select Committee. (2005). Government by inquiry, first report of session. Bls. 3. 
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ekki reynslu af þeirri yfirheyrslu- og rannsóknartækni sem rannsóknarnefndum er nauðsynleg. Þetta 

kom fram í skýrslu stjórnsýsluendurskoðunarnefnd (e. PASC) breska þingsins. Í þeirri skýrslu, sem 

kom út á meðan frumvarp til laga um rannsóknarnefndir var í vinnslu í breska þinginu, var einnig 

lagt til að sjálfstæðri nefnd þingsins yrði falið að meta þörf fyrir og skipa rannsóknarnefndir. Sú 

varð ekki raunin með tilkomu laganna heldur kemur það í hlut ráðherra að skipa slíkar nefndir. 

Samkvæmt lögunum ákveður ráðherra hvenær þörf er á skipun rannsóknarnefndar og metur hæfi og 

óhlutdrægni nefndarmanna. Ráðherra getur, í samráði við nefndarformann, tekið ákvörðun um 

frestun starfa rannsóknarnefnda eða niðurfellingu hennar. Gjalda verður varhug við slíkum ítökum 

framkvæmdarvalds við skipun rannsóknarnefnda en þó verður að telja í ljósi ráðherraábyrgðar að 

allar líkur séu á því að ráðherra vandi vel til þeirra verka sem honum eru falin við ákvörðun um 

skipun rannsóknarnefnda sem og við skipun nefndarmanna. Nefndirnar hafa víðtækar heimildir til 

gagna- og upplýsingaöflunar, bæði í formi skriflegra gagna og munnlegra skýrslutaka, og til að setja 

sér sjálfar starfsreglur. Líkur má leiða að því að það sé heppilegra að skipun rannsóknarnefnda sé í 

höndum þingsins en ráðherra, þar sem meiri líkur eru á því en minni, að nefnd sem skipuð er á 

grundvelli ákvörðunar þingsins skili óháðum og óhlutdrægum niðurstöðum, en sá er tilgangur 

rannsóknarnefnda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
 

9. Niðurstöður   
Stjórnskipun Íslands er þannig uppbyggð að ráðherrar fara með æðsta vald innan stjórnsýslunnar og 

því valdi fylgir ábyrgð. Hægt er að skipta þeirri ábyrgð í tvennt. Annars vegar er um að ræða 

lagalega ábyrgð sem um gilda ákveðin lög og hinsvegar þinglega ábyrgð sem byggð er á 

þingræðisreglunni. Ekki hefur mikið reynt á lagalega ábyrgð ráðherra hér á landi en dæmi þess er 

mál sem höfðað var gegn Geir H. Haarde í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008. Ýtrasta 

birtingarmynd þinglegrar ábyrgðar er afsögn ráðherra í kjölfar vantrauststillögu en þingleg ábyrgð 

spannar vítt svið og á hana reynir í sífellu fyrir þinginu í formi umræða og gagnrýni. Þingleg ábyrgð 

myndar því nokkurskonar stigvaxandi keðju, það er að segja, hún getur birst í umræðum og 

gagnrýni sem getur stigmagnast og orðið til þess að þingið missi traust á ráðherra og lögð er fram 

vantrauststillaga. Því má sjá að þingleg ábyrgð gegnir veigamiklu hlutverki við þingeftirlit í ljósi 

þingræðisreglunnar. Stjórnskipun Bretlands er um margt ólíkt hinni íslensku en þar, líkt og hér á 

landi, fara ráðherrar með æðsta vald innan stjórnsýslunnar. Ráðherraábyrgð er ekki lögfest í 

Bretlandi en byggir á þingræðisreglu. Sú hefð hefur skapast við upphaf nýs þings að 

forsætisráðherra gefur út viðmiðunarreglur sem ráðherrum er ætlað að fara eftir (e. ministerial code) 

og er almennt viðurkennt að eftir þeim sé farið. Í þeim kemur fram að ráðherra skuli veita eins 

greinagóðar upplýsingar um mál sem til meðferðar eru fyrir þinginu og hann getur og eins að veiti 

ráðherra viljandi rangar eða villandi upplýsingar er ætlast til þess að hann segi af sér. Því má sjá að 

upplýsingaskylda hvílir á ráðherrum breska þingsins, þrátt fyrir að sú skylda sé ekki lögfest. Í 

íslenskum lögum er þessi skylda lögfest þar sem hún er talin skipta sköpum fyrir þingeftirlit. Í 

báðum löndum, eins og flestum nútíma þjóðþingum, er mikilvægi þingeftirlits viðurkennt og það 

talið nauðsynlegt til að tryggja skilvirka og réttláta framkvæmd ríkisvalds. Tilgangur þingeftirlits 

beggja þjóðþinga hlýtur því að vera sá að fylgja því eftir að stjórnsýslan fylgi þeim reglum sem 

henni ber ásamt því að meta skilvirkni laga og reglna. 

     Í Bretlandi, líkt og hér á landi, byggist þingstarf að miklu leyti á nefndarstörfum, auk umræðna í 

þingi. Í báðum löndum gegna fastanefndirnar hlutverki við þingeftirlit. Þær eru, ásamt 

umboðsmanni Alþingis og annarra embætta og stofnana, hluti þess kerfis sem veitir 

framkvæmdarvaldinu aðhald við störf sín. Nokkuð ber þó á milli, því uppbygging nefndanna og 

tilgangur þeirra er ólíkur.  

     Í kjölfar nýrra ákvæða um þingeftirlit í íslenskum þingskapalögum hefur þingið sterkari 

lagastoðir til að láta reyna á ábyrgð ráðherra því í þeim er kveðið á um eftirlitshlutverk Alþingis. 

Nefndarkerfi Alþingis var endurskipulagt og nefndir fjalla nú ekki um málefnasvið hvers ráðuneytis 

fyrir sig heldur ákveðna málaflokka. Nefndirnar hafa nú heimild til að taka málefni til 

endurskoðunar af sjálfsdáðum og geta óskað eftir því að ráðherrar komi á fund þeirra í þinghléum. 
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Ráðherra er skylt að verða við þeim óskum. Þingmönnum stjórnarandstöðunnar er einnig tryggður 

réttur til setu í nefndunum og er það vel auk þess sem opnir nefndarfundir eru mjög til þess að auka 

gegnsæi innan stjórnsýslunnar.  

     Þá er starfsemi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar líkleg til að efla þingeftirlit. Nefndinni er ætlað 

að vera einskonar miðpunktur þingeftirlitsins enda hefur hún það sérstaka hlutverk að veita þinginu 

eftirlit sem verður til þess að þingeftirlit týnist ekki í forgangsröðun eins og hætt var við fyrir 

endurskipulagningu fastanefndanna. Sjálfstæð upplýsinga- og sannleiksskylda ráðherra um málefni 

sem þingið hefur til meðferðar hefur verið lögfest, og er það í takt við norræna framkvæmd. Sú 

skylda auk þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á nefndarkerfi þingsins er til þess fallin að reyna 

meira á þinglega ábyrgð ráðherra þar sem það eykur möguleika þingsins á að fylgjast með störfum 

ráðherra. Það veldur því svo að líklegra er en ella að ráðherra sinni ráðsmennsku sinni af heilindum.  

     Nefndarkerfi neðri deildar breska þingsins var komið á laggirnar vegna þess að talið var, og er 

enn, nauðsynlegt að veita framkvæmdarvaldinu aðhald og fylgjast með störfum ráðherra og 

ráðuneyta. Nefndir fylgja hver samsvarandi ráðuneyti og fylgjast með störfum þess. Þær geta komið 

með ábendingar og þær geta einnig tekið sjálfstætt mál til skoðunar sem þær telja mikilvæg fyrir 

störf ráðuneytisins eða sem þær telja að nauðsynlegt sé að vekja athygli ráðuneytisins á. Þær sinna 

að vissu leyti forvarnarstarfi með því að vekja athygli á málaflokkum sem orðið hafa undir í 

almennri umfjöllun, þær rannsaka mikilvæg málefni sem eru á döfinni og málefni samhliða því sem 

stjórnsýslan hefur þau undir höndum. Þetta hefur haft áhrif á framkvæmdarvaldið að því leyti að 

það veitir ráðherra og ráðuneytum aðhald. Eins tengist þetta ráðherraábyrgð í ljósi þess að ráðherra 

skal veita þinginu allar upplýsingar sem hann hefur um málefni þau sem til umfjöllunar eru í 

þinginu. Nefndirnar eru vel til þess fallnar að ýta undir upplýsingaöflun ráðherrans og varpa ljósi á 

þær upplýsingar. Þá geta nefndarfundir nefndanna verið opnir og hvetja því til gagnsæis í 

stjórnsýslunni þar sem almenningi og fjölmiðlum er gefinn kostur á að fylgjast með nefndarstarfinu. 

Eftirlitsnefndirnar eru þverpólitískar en í þær er þó skipað eftir þingstyrk. Þetta hefur í för með sér 

að nefndirnar geta endurspeglað vilja stjórnarmeirihlutans um of á kostnað stjórnarandstöðu. 

     Nefndirnar hafa víðtækar heimildir til gagnaöflunar en geta ekki skyldað ráðherra til að mæta á 

sinn fund og sitja fyrir svörum. Nefndirnar þurfa því að treysta á samstarf við ríkisstjórn og getur 

það orðið til að draga úr trúverðugleika nefndanna sem eftirlitsaðila og hefur verið gagnrýnt af 

þinginu sjálfu. Nefndirnar gefa út skýrslur að loknum rannsóknum sínum og þessar skýrslur eru 

kynntar fyrir þinginu. Ráðherrum er skylt að bregðast við skýrslum nefndanna en nefndirnar sjálfar 

geta ekki krafið ráðherra svara. Því þurfa þær að senda áminningar til viðeigandi ráðuneytis, berist 

svör ekki innan tilsetts tíma en þær geta ekki neytt ráðherra til að bregðast við aðfinnslum 

nefndanna. Oft hefur orðið brotalöm á því að ráðherrar svari nefndunum en líklegast verður þó að 
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telja að hér gæti áhrifa ráðherraábyrgðar þar sem það er ekki ráðherra í hag að bregðast ekki við 

aðfinnslum eftirlitsnefndanna. Lávarðadeildin gegnir einnig mikilvægu hlutverki við þingeftirlit en 

mikill tími deildarinnar fer í að sinna slíku eftirliti. Innan deildarinnar eru skoðuð frumvörp til laga, 

þar er fylgst með málefnum framkvæmdarvaldsins og þingmenn deildarinnar geta lagt spurningar 

fyrir ráðherra sem þeim er skylt að svara. Deildin er þverpólitísk í störfum sínum og er ekki ætlað 

að sinna flokkastarfi. Hún hefur af þessum sökum rýmri tíma til umfjöllunar mála en neðri deild 

þingsins. 

     Eins og sjá má skilur mikið á milli nefndarkerfanna í Bretlandi og á Íslandi, þrátt fyrir að þær 

vinni að svipuðu markmiði. Nefndirnar í Bretlandi fylgja hver sínu ráðuneyti og eru skipaðar eftir 

þingstyrk. Íslenskar nefndir eru skipaðar þvert á ráðuneytin, þær hafa hver sinn málaflokk en eru 

einnig skipaðar eftir þingstyrk. Þrátt fyrir að í íslenskar nefndir sé skipað á þann hátt er ákvæði í 

þingskapalögum sem veitir minnihlutanum vernd og á að tryggja rétt hans til setu í nefndunum. Í 

greinargerð með frumvarpi til breytingarlaga á íslensku þingskapalögunum kemur fram að vonast 

hafi verið eftir því að nefndirnar sjálfar þróuðu með sér þær starfsreglur að í stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefnd myndi stjórnarandstaðan gegna formennsku. Sú hefur ekki orðið raunin. Hér má 

glögglega sjá að lagaákvæði ein og sér nægja ekki heldur er það viljinn til að fylgja þeim sem máli 

skiptir. Sá veldur er á heldur.  

     Nefndarstarf innan breska þingsins hefur að miklu leyti náð þeim markmiðum sem að var stefnt 

við stofnun þess en nefndirnar eru þó að nokkru leyti háðar vilja ráðherra og framkvæmdarvalds við 

störf sín. Þær þurfa að reiða sig á samstarf framkvæmdarvaldsins að því leyti að þær hafa ekki 

heimildir til að kalla eftir upplýsingum frá ráðuneytum og ráðherrum. Þá eru settar hömlur á 

upplýsingar sem opinberir starfsmenn láta nefndunum í té og það er að lokum ráðherra sem tekur 

ákvörðun um hvort, og að hvaða marki, eftirlitsnefndirnar fá þær upplýsingar sem þær óska eftir frá 

framkvæmdarvaldinu. Þetta er ekki raunin hvað íslenskar eftirlitsnefndir varðar, þar sem ákvæði í 

þingskapalögum kveður á um að ráðherra er skylt að verða við fundarbeiðni nefndar og nefndirnar 

geta þar að auki kallað opinbera starfsmenn á sinn fund án sérstaks leyfis ráðherra. Ekki er komin 

mikil reynsla á störf fastanefnda Alþingis og því ekki unnt að segja til um með vissu hvort þær skili 

þeim árangri sem að er stefnt, en lagaumhverfi þeirra er nú eins gott og á verður kosið og því er það 

í höndum þeirra sem með starf þeirra fara að þróa starf þeirra í þá átt sem stefnt var að við setningu 

þeirra.  

     Munur á kerfi fastanefnda Bretlands og Íslands felst fyrst og fremst í hlutverki þeirra. Í báðum 

löndum er nefndunum ætlað hlutverk við þingeftirlit en í Bretlandi fylgir hver nefnd samsvarandi 

ráðuneyti og veitir því ráðuneyti aðhald og eftirfylgni. Á Íslandi eru nefndirnar skipaðar þvert á 

ráðuneytin og sérstakri nefnd, stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, fyrst og fremst ætlað það hlutverk 
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að veita ráðuneytum aðhald og eftirlit. Ekki verður lagt mat á það hvort kerfið sé í raun betra, þar 

sem slíkt mat er óþarft og jafnvel ómögulegt, sökum ólíkrar uppbyggingar þinganna og 

stjórnskipunarinnar í heild. Þó má ýmsan lærdóm draga af því að bera saman þessi ólíku kerfi. 

Helsta gagnrýni á nefndarkerfi breska þingsins hefur verið sú staðreynd að í nefndirnar er skipað 

eftir þingstyrk og því getur farið svo að nefndarstarfið endurspegli, óhóflega, vilja meirihluta 

þingsins. Verið gæti að svipað fyrirkomulag og er hér á landi við skipun fastanefnda, þar sem 

þingmönnum stjórnarandstöðu er tryggt sæti í nefndum sem og að skylda ráðherra til svara á 

fyrirspurnum, kæmi að góðu. Á móti kemur að þrátt fyrir að þingmönnum stjórnarandstöðu séu 

tryggð sæti í fastanefndum Alþingis, er þeim til dæmis ekki tryggð formennska í stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefnd, sem fer með stærsta hlutverk fastanefndanna við þingeftirlit. Þá er ljóst að með því að 

skylda ráðherra til að verða við fundarbeiðnum fastanefnda Alþingis er starf þeirra sjálfstæðara en 

ella, þar sem þær þurfa ekki að treysta á samstarfsvilja framkvæmdarvaldsins eins og raunin er í 

breska þinginu.  

     Það er allra hagur að til staðar sé sterkt eftirlit með störfum þingsins, svo áætlanir þingsins hvort 

sem er við lagasetningu eða við innra starf stjórnsýslunnar skili sér sem best til samfélagsins, en í 

þingeftirliti felst ekki aðeins það að kanna hvort ráðherrar sinni ráðsmennsku sinni af alúð. 

Þingeftirliti er ætlað að fylgjast með því að stjórnsýslan öll starfi eins vel og hægt er. Ljóst er að 

lögfesting nýrra ákvæða um þingeftirlit í íslenskum þingskapalögum hefur gert lagaumhverfi þar að 

lútandi eins gott og kostur er og styrkt það verulega, en sífellt háværari kröfur voru um aukið 

þingeftirlit hér á landi fyrir setningu lagaákvæðanna, ekki síst í ljósi áhrifa efnahagshrunsins haustið 

2008. Lagaumhverfið nú er auk þess í samræmi við það sem gerist á Norðurlöndum en mikilvægt er 

að þingeftirlit endurspegli kröfur sem gerðar eru í nútíma lýðræðisríki. Ekki er komin mikil reynsla 

á þingeftirlit hér á landi eftir að nýjar lagastoðir þess komu til sögunnar og því erfitt að leggja mat á 

hvort þær skili þeim markmiðum sem lagt var upp með við setningu lagaákvæða um þingeftirlit. 

Það hlýtur þó að vera svo að árangur þingeftirlits ræðst einnig af því verklagi og venjum sem 

skapast við beitingu þess auk vilja þeirra sem fyrir þingeftirliti standa að fara eftir þeim. Yfirleitt er 

það svo að ákveðin hefð skapast við framkvæmd en oft getur verið gagnlegt og viðeigandi að setja 

skriflegar starfs- eða verklagsreglur í upphafi starfs eða þegar nokkur reynsla er komin á þau 

verkefni sem fyrir liggja. Slíkum reglum, til handa fastanefndum þingsins, er ekki til að dreifa hér á 

landi. Í Bretlandi hafa svokölluð meginmarkmið við þingeftirlit verið samþykkt af þinginu og eftir 

þeim er farið í störfum nefnda sem hafa þingeftirlit með höndum. Ekki þykir óvarlegt að draga þá 

ályktun að með skýrri markmiðssetningu, sem gæti verið í formi starfs- eða verklagsreglna settar af 

nefndunum sjálfum, forsætisnefnd eða þinginu sjálfu, til handa fastanefndum og öðrum 

eftirlitsaðilum, væri unnt að gera þingeftirlit hér á landi markvissara. Þetta á sérstaklega við í tilviki 
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stjórnskipunar- og eftirlitsnefndarinnar. Nefndin hefur sérstöðu hvað þingeftirlit varðar og með 

skýrum markmiðum eru auknar líkur á því að nefndin geti sinnt starfi sínu á hinn besta mögulega 

hátt. Þá eru miklar líkur á því að nefndin geti, eftir að reynsla er komin á störf hennar og í ljósi 

sérstöðu sinnar, verið vettvangur mikillar upplýsingasöfnunar um þingeftirlit og væru skýr markmið 

nefndarinnar til þess fallin að aðstoða í þeim efnum.  

     Hluti starfs stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar við þingeftirlit felst í því að meta í hvaða tilvikum 

skipa á sérstaka rannsóknarnefnd til rannsóknar málum sem látið hafa hátt í þjóðfélagsumræðunni 

og snerta meðferð opinbers valds. Með lögum nr. 68/2011, um rannsóknarnefndir, var í fyrsta sinn 

komið á heildstæðu regluverki um rannsóknarnefndir en fyrir setningu þeirra höfðu nefndir ýmist 

verið skipaðar á grundvelli sérstakra laga um hverja og eina nefnd eða með þingsályktunartillögu 

frá Alþingi. Mikil réttarbót er af hinum nýju lögum þar sem skýrt er kveðið á um tilgang og umfang 

nefndanna, skipun þeirra og starfshætti. Sérstök lög um rannsóknarnefndir eru ekki síst mikilvæg í 

ljósi valdheimilda slíkra nefnda, en þær eru, sökum eðlis nefndanna, miklar. Tilgangur 

rannsóknarnefndar er að rannsaka mikilvæg mál er varða almannahagsmuni og meðferð opinbers 

valds og til þess að nefnd geti rannsakað þau mál sem fyrir hana eru lögð þarfnast hún mikilla 

heimilda til að kefjast gagna og vitnisburðar. Veik stjórnskipuleg staða þessara nefnda, sem þó 

hefur styrkst mjög í kjölfar lagasetningar þar um, hefur það í för með sér að ekki er hægt að sjá fyrir 

hvort og hvenær rannsóknarnefnd er skipuð. Sem dæmi má nefna að séu landslög brotin gera flestir 

sér grein fyrir því að rannsókn fari fram hjá lögreglu, komist upp um brotið. Rannsóknir 

rannsóknarnefnda eru annars eðlis og geta því verið mjög þungbærar þeim sem sæta henni. Því er 

ljóst að mikilvægt er að skýrt sé kveðið á um valdheimildir þessara nefnda og eins að þær séu 

aðeins skipaðar þegar öll önnur meðferðarúrræði eru ófær.  

     Mál sem nefndirnar rannsaka eru mjög ólík og erfitt getur verið að skilgreina þau. Í lögum um 

rannsóknarnefndir kemur fram að heimilt sé að skipa rannsóknarnefnd til rannsóknar mála sem hafa 

almennt mikilvægt gildi og varða meðferð opinbers valds. Frekari skýring á því hvernig mál eru 

bær til rannsóknar af rannsóknarnefnd eru ekki í lögunum enda erfitt að skilgreina málin. Jafnvel 

má segja að í því fælist ákveðinn óleikur, þar sem rannsóknarnefnd þarf að hafa heimildir til að 

rannsaka hvaða mál sem upp gæti komið og fellur undir skilgreiningu laganna um almennt 

mikilvægt gildi og meðferð opinbers valds. Í breskri umfjöllun hafa verið lögð til ákveðin viðmið 

sem hægt er að ganga út frá þegar meta á hvort mál sé tækt til meðferðar rannsóknarnefndar. Má til 

dæmis nefna að nauðsynlegt þykir að hægt sé að skilgreina rannsóknarefnið nákvæmlega. Um þarf 

að vera að ræða ákveðinn atburð eða röð atburða, líta þarf til þess hvort rannsóknarefnið snerti 

meðferð opinbers valds og þess hvort traust almennings á yfirvöldum sé líklegt til að bíða hnekki sé 

ekkert aðhafst í málinu. Þessi viðmið eru mjög í takt við það sem tíðkast hefur í íslenskri 
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framkvæmd og í samræmi við tilgang laga um rannsóknarnefndir. 

     Báðar nefndirnar sem skipaðar hafa verið á grundvelli laga um rannsóknarnefndir og hafið hafa 

störf, hafa farið fram yfir þau tímamörk sem þeim var sett við skipun þeirra. Þetta bendir til þess að 

umfang rannsóknar nefndanna hefur verið vanmetið. Ekki er komin mikil reynsla á skipun nefnda á 

grundvelli laganna. Mögulega getur verið um vaxtarverki að ræða í framkvæmd starfa nefndanna og 

skipun þeirra og þar af leiðandi reynslan orðið besti kennarinn í þeim efnum. Ekki þykir óvarlegt að 

telja að með því að setja verklagsreglur um skipun nefndarmanna og störf þeirra eða með því að 

hvetja til þess að nefndirnar sjálfar setji sér starfs- eða verklagsreglur við upphaf starfs síns megi 

auka líkur á skilvirkni starfa nefndanna. Slíkar reglur eru nú í bígerð innan þinsins. 

Rannsóknarnefndir eru ólíkar að umfangi og fara með ólík mál en þó má ætla að líklegt sé að 

starfshættir þeirra séu í aðalatriðum þeir sömu. Með því að setja ákveðnar starfs- eða verklagsreglur 

innan þeirra þarf hver nefnd ekki að finna upp hjólið og getur gengið að ákveðnu verklagi vísu sem 

óneitanlega getur verið til þess fallið að styrkja starf þeirra og gera það markvissara og skilvirkara. 

     Rétt er að gefa lokum starfa rannsóknarnefndar og útgáfu skýrslu nefndarinnar sérstakan gaum. 

Fyrir setningu laga um rannsóknarnefndir ríkti töluverð óvissa um hvað gera skyldi við niðurstöður 

og ábendingar nefnda að lokinni rannsókn þeirra. Úr þessu var bætt með setningu laga um 

rannsóknarnefndir en samkvæmt lögunum fær stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis skýrslu 

nefndarinnar til meðferðar og kynnir hana fyrir þinginu. Mikla áherslu ætti að leggja á að þingið 

vinni úr niðurstöðum rannsóknarnefndar og taki afstöðu til þeirra álitaefna, sem þar koma fram, séu 

þau einhver, því starf rannsóknarnefnda er mikilvægur hluti þingeftirlits. Það er mikilvægt 

réttaröryggi þeirra sem undir rannsókn hafa verið að fá úr álitaefnum þeim tengdum skorið og eins 

er það í takt við þann alvarleika og þunga sem nefndirnar eiga að bera með sér. Þessum nefndum er 

ætlað mikilvægt hlutverk, þær rannsaka málefni sem oft á tíðum geta verið viðkvæm og varðað 

almenning miklu og eitt af hlutverkum þeirra er að freista þess að styrkja traust almennings á 

stjórnvöldum, hafi það beðið hnekki. Þá er þeim ætlað að benda á vankanta í framkvæmd starfa 

stjórnvalda, séu þeir til staðar. Af þessu má sjá að nauðsynlegt er að sýna í framkvæmd að 

niðurstöður nefndanna séu mikilvægar með því að taka þær til umræðu fyrir þinginu eins fljótt og 

auðið er.  

     Í Bretlandi, líkt og á Íslandi er hægt að skipa rannsóknarnefndir til rannsóknar mála sem varða 

almenning miklu. Tilgangur rannsóknarnefnda í Bretlandi er í grunninn sá sami og hér á landi en sá 

grundvallar munur er á nefndunum að í Bretlandi er það ráðherra sem ákveður hvort tilefni sé til að 

skipa slíka nefnd og hann hefur ríkar heimildir til að ráða starfstíma nefndar. Ráðherra skipar 

nefndarmenn, metur hæfi þeirra og sérþekkingu og það hvort þeir séu óháðir og óvilhallir 

framkvæmdarvaldinu. Í skýrslu bresku stjórnsýslueftirlitsnefndarinnar (e. PASC) voru lagðar fram 
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tillögur þess efnis að sjálfstæðri nefnd þingsins yrði falið að meta þörfina fyrir og skipa 

rannsóknarnefndir til að tryggja sjálfstæði nefndanna frá framkvæmdarvaldinu. Í greinargerð með 

frumvarpi til laga um breskar rannsóknarnefndir kemur fram að ráðherra geti tryggt sjálfstæði 

rannsóknarnefnda með því að ganga úr skugga um að nefndarmenn tengist málefni því sem 

rannsaka á ekki of nánum persónulegum böndum. Þá getur ráðherra ekki vikið nefndarmanni úr 

nefnd komist upp um vanhæfi hans síðar, hafi ráðherra vitað af vanhæfi við skipun 

nefndarmannsins. Það vekur athygli að ekki er farið eftir viðmiðunarreglum við skipan 

nefndarmanna, að öðru leyti en að nefndarmaður skal ekki tengjast málefni rannsóknar of nánum 

böndum, en ráðherra metur að öðru leyti hvort einstaklingur sé hæfur til setu í rannsóknarnefnd. 

Allar líkur eru á því að ráðherra sé í mun að skipa sem best í rannsóknarnefndir, sökum þess að 

hann þarf að standa þinginu skil gjörða sinna. Með þessu fyrirkomulagi eru þó auknar líkur á því að 

rannsóknarnefnd verði ekki eins sjálfstæð í störfum sínum og hún gæti og það gengur gegn tilgangi 

nefndanna. Þá hefur ráðherra heimildir til að fresta eða leggja niður störf rannsóknarnefndar. Komi 

fram nýjar upplýsingar sem ekki lágu fyrir við upphaf rannsóknar, svo sem upplýsingar sem benda 

til þess að rannsókn sé betur komið hjá lögreglu, eða ef hann telur að rannsókn nefndar sé á 

villigötum, getur ráðherra í samráði við formann nefndarinnar ákveðið að leggja störf nefndar niður 

eða fresta þeim.  

     Ákveðinn varnagla verður að slá við heimildum ráðherra til að skipa og grípa inn í störf 

rannsóknarnefnda, þó að litlu leyti sé. Það gengur gegn þeim tilgangi rannsóknarnefnda að vera 

sjálfstæðar í störfum og skila óháðu mati á atburði sem gerst hafa. Eins getur það dregið úr 

trúverðugleika niðurstaðna rannsókna nefndanna. Af þessu má einnig sjá mikilvægi þess að 

rannsóknarefni sé skýrt afmarkað áður en það er tekið til rannsóknar og má í því sambandi vísa til 

viðmiðunarreglna sem breska stjórnsýsluathugunarnefndin hefur sett fram. 

     Af framangreindu má sjá að eftirlitsnefndir og rannsóknarnefndir breska þingsins og Alþingis 

gegna veigamiklu og mikilvægu hlutverki í þingeftirliti. Þrátt fyrir það eru þær hluti af mun stærri 

heild. Þingeftirlit er grundvöllur skilvirkrar og réttlátrar framkvæmdar stjórnvalda og í eftirlitinu 

felst mun meira en starf fyrrgreindra nefnda, að mikilvægi þeirra ólöstuðu. Umræður þingmanna í 

þinginu, störf umboðsmanns Alþingis og ríkisendurskoðunar, sambærilegra stofnana og embætta, 

bæði á hér á landi og í Bretlandi, ásamt störfum nefndanna, mynda stórt og oft á tíðum flókið net 

eftirlits sem ætlað er að skila sér í eins góðum starfsháttum framkvæmdarvaldsins og unnt er. 

     Það er ávallt mikilvægt að lagaumhverfi fylgi framþróun samfélagsins. Oft er það svo að lög eru 

ekki í samræmi við kröfur hvers tíma en það er grundvöllur hvers lýðræðisríkis að lögin endurspegli 

veruleika samfélagsins hverju sinni. Í kjölfar skýrslu þingeftirlitsnefndarinnar var ráðist í víðtækar 

breytingar á þingeftirlitskerfi hér á landi. Þær breytingar fólu ekki aðeins í sér breytingar á 
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þingskapalögum sem leiddu til lögfestingar upplýsinga- og sannleiksskyldu ráðherra og 

endurskipulagningar nefndarkerfis Alþingis, heldur fólu þær einnig í sér breytingar á 

verklagsreglum nefndanna. Þá leiddi starf nefndarinnar einnig til þess að lög um rannsóknarnefndir 

voru sett. Það verður að teljast mikil réttarbót sem aukið hefur til muna réttaröryggi þeirra sem til 

rannsóknar eru fyrir nefndunum og hafa hagsmuna að gæta af störfum þeirra, sem og styrkt 

stjórnskipulega stöðu rannsóknarnefndanna sjálfra.  

     Aldrei verður unnt að aðskilja framkvæmdarvaldið að fullu frá þingeftirlitsaðilum en telja verður 

að lagaumhverfi á Íslandi eins og það er nú, býður upp á eins góða framkvæmd þingeftirlits og unnt 

er. Gjalda skal varhug við því að framkvæmdarvaldið hafi teljandi áhrif á þingeftirlit en leiða má 

líkum að því að áhrifa framkvæmdarvaldsins gætir nokkuð við þingeftirlit í Bretlandi, bæði í 

eftirlitsnefndum ráðuneytanna og við skipun rannsóknarnefnda. Þrátt fyrir að samanburður þessara 

þjóðþinga getur verið erfiður, sökum þess hve ólík þingin sjálf og stjórnskipun landanna í heild eru, 

má leiða að því líkum að gagnlegt getur verið að bera þau saman sökum langrar hefðar þingeftirlits í 

Bretlandi og þeirrar staðreyndar að þar, líkt og hér á landi tíðkast ákveðin átakastjórn. Þá er 

staðreyndin sú að lög eru lifandi bókstafur og gæta verður þess að þau staðni ekki og verði til þess 

að hamla framþróun, því lengi má gott bæta.  
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12. Lokaorð  
Ljóst er að lagastoðir þingeftirlits á Íslandi eru sterkar. Afskipti framkvæmdarvaldsins af 

þingeftirliti hefur verið afstýrt eftir föngum og lagasetningar þar um vel til þess fallnar að styrkja 

þingeftirlit til muna. Lögfesting upplýsinga- og sannleiksskyldu ráðherra, aukið sjálfstæði 

fastanefnda þingsins, opnun nefndarstarfa fyrir almenningi og fjölmiðlum, réttur stjórnarandstöðu 

til setu í fastanefndum, skipun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og lögfesting skýrra laga um 

skipun, umfang og störf rannsóknarnefnda er allt til þess fallið að auka gagnsæi innan stjórnsýslu og 

koma þingeftirliti í það horf sem ætlast má til í nútímalýðræðisríki. Lagaumhverfi þingeftirlits er 

því nú eins gott og á verður kosið. Telja má að með setningu skriflegra starfs- og verklagsreglna, 

bæði innan fastanefnda Alþingis, við skipun rannsóknarnefnda og við innri störf þeirra væri 

þingeftirlit þó styrkt enn frekar þar sem slíkar reglur eru til þess fallnar að straumlínulaga verklag 

og auka líkur á því að þekkingar, sem nauðsynlegt er að búa yfir við þingeftirlit, sé aflað. Þess 

verður að gæta að lagabókstafurinn staðni ekki og í því samhengi getur verið gagnlegt að líta til 

framkvæmdar í öðrum þjóðþingum, þó ólík séu. 
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