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Útdráttur 

Samkvæmt umboðskenningum framselja umbjóðendur valdi sínu til fulltrúa sem eiga að 

vinna og taka ákvarðanir með hagsmuni umbjóðenda að leiðarljósi. Þetta samband milli 

umbjóðenda og fulltrúa býður upp á umboðsvanda þar sem fulltrúi gætir frekar eigin 

hagsmuna eða hagsmuna ákveðinna hópa frekar en umbjóðandans. Í þingnefndakerfinu 

er umboðsvandi alltaf til staðar þar sem vinnan sem fer fram í nefndum er á bak við luktar 

dyr, það er því hlutverk þingsins að hafa eftirlit með nefndum og takast á við 

umboðsvandann. Íslenska þingnefndakerfið er frábrugðið þeim kerfum sem tíðkast á 

hinum Norðurlöndunum og þegar valdheimildir íslenskra nefnda eru bornar saman við 

valdheimildir nefnda á hinum Norðurlöndunum kemur áhugaverður munur í ljós. Það er 

einnig áhugavert að skoða hvernig valdsvið nefnda hefur stækkað í kjölfar 

efnahagshrunsins árið 2008 og breytinguna á andrúmsloftinu á Alþingi.  Á árunum fyrir 

hrunið var meðaltal nefndafrumvarpa 7,88 á ári en árið 2016 fór meðaltalið upp í 18 

frumvörp á ári. Þegar íslenska nefndakerfið er skoðað og skipting nefnda á árum 1959-

2015 kemur meðal annars í ljós að þingmenn frá landsbyggðar-kjördæmum hafa mun 

sterkari stöðu í þingnefndum. Þrjár mjög áhrifamiklar þingnefndir, fjárlaganefnd, 

landbúnaðar- og sjávarútvegsnefnd og samgöngunefnd, voru skoðaðar og skipting 

landsbyggðarþingmanna og þingmanna sem komu úr kjördæmunum á 

höfuðborgarsvæðinu. Í ljósi þessara upplýsinga er tekið dæmi um eitt af umdeildustu 

málefnunum í íslensku samfélagi, kvótakerfið, og hvernig vald þingnefnda getur tryggt að 

breytingar verða ekki gerðar á núverandi kerfi. Helsta niðurstaða þessarar ritgerðar er að 

núverandi kjördæmakerfi tryggir mun sterkari stöðu landsbyggðarinnar á Alþingi og í 

þingnefndum. Kerfið tryggir þannig að ákveðinn hópur í samfélaginu hefur aukin völd til 

að viðhalda þeim valdastrúktúr sem ríkir á milli landsbyggðarkjördæma og kjördæma á 

höfuðborgarsvæðinu. Önnur niðurstaða var sú að völd þingnefnda hafa aukist í kjölfar 

hrunsins en eftirlit með þeim hefur ekki aukist samhliða því. Því hefur þingið fært enn 

meiri völd í hendur þingnefnda, sem eins og niðurstöður þessarar ritgerðar benda til hallar 

að ákveðnum hópum samfélagsins og ýtir því enn meira undir umboðsvanda þingsins.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu við Stjórnmálafræðideild við Félagsvísindasvið 

Háskóla Íslands og er umfang ritgerðirnar metið til 12 ECTS eininga af 180 ECTS eininga 

grunnnámi. Ritgerðin heitir: Þingnefndir, gluggi í nútíma lýðræði. Leiðbeinandi 

ritgerðirnar er Dr. Gunnar Helgi Kristinsson og vil ég þakka honum sérstaklega fyrir 

stuðning, aðstoð, góða leiðsögn sem er mér ómetanleg auk kærkominnar gagnrýni og vel 

metinna ábendinga á meðan á skrifunum stóð. Ég vil einnig þakka fjölskyldu og foreldrum 

fyrir góðan stuðning og aðstoð. Sigrún Arna Hallgrímsdóttir fær sérstakar þakkir fyrir 

þolinmæði í gegnum þetta ferli, stuðning, hvatningu og yfirlestur á ritgerðinni. Sérstakar 

þakkir fá vinir mínir og samnemendur sem veittu mér stuðning og hvatningu með hlátri 

og gríni í gegnum námið. Að lokum vil ég þakka stjórnmálafræðideildinni og öllum sem 

hafa aðstoðað mig í gegnum þetta krefjandi en lærdómsríka ferli. 
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1 Inngangur  

Á að minnsta kosti fjögurra ára fresti ganga landsmenn til kosninga og velja sér 63 fulltrúa 

sem fara með stjórn landsins næstu fjögur árin. Fyrir sumum er þetta félagsleg skylda, 

tækifæri þeirra til að hafa áhrif á samfélagið og láta í sér heyra en fyrir öðrum er þetta 

táknræn athöfn sem mun ekki hafa áhrif á samfélagið eða líf þeirra. Ólíkar skoðanir á 

kosningum og tilgangi þeirra verður til þess að margir kjósa ekki og taka ekki þátt í 

stjórnmálum. Þrátt fyrir það er staðreyndinn sú að þessir 63 einstaklingar sem ná kjöri á 

þing hafa mikil áhrif á daglegt lífi allra landsmanna. Allir ákvarðanir og vinnan sem fer fram 

á þinginu hefur áhrif á líf okkar, þó í mismiklum mæli. Hlutverk þingmenn er m.a. að leggja 

fram frumvörp til laga, kjósa um þau og sitja í nefndum sem vinna úr þeim. Þessu hlutverki 

fylgja mikil völd og ábyrgð en þingmenn fá valdheimild sína beint frá kjósendum sínum og 

vinna því í skjóli umboðs frá kjósendum. Þetta umboð byggir á því að þingmenn vinna í 

þágu kjósenda sinna og fara eftir hagsmunum þeirra. Leiðarljós þingmanna í 

ákvarðanatöku eru hagsmunir kjósenda, til að tryggja að allar ákvarðanir séu í samræmi 

við þessa hagsmuni þurfa þingmenn að kynna sér öll málefni og mynda sér skoðun á þeim. 

Til að minnka álagið á þinginu og þingmönnum er þingmönnum skipt niður í nefndir, hver 

nefnd starfar á ákveðnu málasviði og vinnur úr frumvörpum sem tilheyra þeirra málasviði. 

Í stjórnarskrá lýðveldis Íslands frá 1944 kemur orðið „þingnefndir“ hvergi fram og orðið 

„nefnd“ kemur aðeins tvisvar fyrir, í 39.gr. „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.“ Þrátt fyrir að ekkert er fjallað um þingnefndir í stjórnarskránni er 

tilvist þeirra innbyggð í pólitíska umhverfi Íslands. Sama má finna í flestum nútíma 

lýðræðisríkjum en í stjórnarskrám flestra þeirra er engin sérstök grein um tilvist 

þingnefnda en þó tíðkast þær í stjórnkerfum þessara ríkja (Mattson og Strom 1997, 250). 

Umfangsmikil vinna fer fram í þingnefndum en öll mál og frumvörp fara til umfjöllunar í 

nefndum, því fylgir því bæði mikil völd og ábyrgð því að sitja í þingnefndum. Vegna 

mannlegs eðlis hafa þingmenn tilhneigingu til þess að vinna frekar að sínum eigin 

hagsmuna fremur en hagsmuna þingsins og kjósenda, umboðsvandinn er því mjög 

áberandi í starfi nefnda og í kerfi þar sem notast er við þingnefndir. Í ljósi þess er mikilvægt 

að skoða nefndir, völd þeirra og áhrif og þá breytingu sem hefur orðið á þeim síðustu árin. 

Einnig er mikilvægt að skoða ákvarðanatöku nefnda og hvort ákvarðanir sem teknar eru í 
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nefndum fari eftir vilja nefnda, þingsins eða annarra hópa. Eru þingmenn sem sitja í 

nefndum að gæta hagsmuna sinna, kjósenda sinna, flokka eða þingsins? Eru hópar í 

samfélaginu sem hagnast á núverandi kerfi og á sama tíma hópar sem tapa á því? Hefur 

samsetning þingsins og nefnda áhrif á ákvarðanatöku í nefndum og endurspeglar 

samsetning þingsins og nefnda íslenska samfélagið í núverandi mynd? Allar þessar 

spurningar og vangaveltur eru mjög mikilvægar í ljósi þess hversu valdamiklar íslenskar 

þingnefndir eru og þeirrar umfangsmiklu vinnu sem fer fram í nefndum. Í þessari ritgerð 

mun ég skoða íslenska þingnefndakerfið ásamt því að reyna að svara þessum spurningum. 

Umboðskenningar eru grunnurinn í fræðilegu umfjölluninni ásamt kenningum um 

umboðsvanda, og umboðskeðju. Ég mun einnig notast við ný stofnanahyggju til að skýra 

útbreiðslu og þróun þingnefnda í ólíkum ríkjum. Íslenskar þingnefndir eru 

aðalviðfangsefni ritgerðarinnar en ég mun styðjast við dæmi frá Norðurlöndunum ásamt 

því að bera Ísland saman við hin Norðurlöndin. Einnig verður skoðað samband milli 

landsbyggðarkjördæma og kjördæma á höfuðborgarsvæðinu.   
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2 Brotin keðja 

Umboðskenningar (e. principal-agent theories) eru vel þekktar kenningar í félagsvísindum 

og hafa aðallega verið notaðar til að takast á við viðfangsefni stjórnmála- og hagfræði. 

Kenningarnar reyna að skýra sambandið á milli umbjóðanda (e. principal) og fulltrúa (e. 

agent). Gengið er út frá því að kjósendur eða umbjóðendur velji stjórnmálaflokk og 

stjórnmálamenn sem þeir treysta fyrir eigin hagsmunum og málefnum sem standa þeim 

nærri hjarta. Stjórnmálaflokkar og stjórnmálamenn eiga í þessum skilningi að gæta 

hagsmuna kjósenda og ráðstafa valdi sínu í samfélaginu í takt við það. Stjórnmálamenn 

eru mun betur staddir en almennir borgarar til að takast á við viðfangsefni stjórnmála, 

bæði vegna þeirrar þekkingar sem þeir hafa eða geta aflað sér og þess tíma sem þeir hafa 

til að skoða málefnið og taka upplýsta ákvörðun (Strom 2000, 266-267).  

Öll nútíma lýðræðisríki notast við fulltrúalýðræði (e. representative democracy) og 

hugmyndir um að stjórnmálamenn eða fulltrúar okkar eigi að búa yfir getu til að taka betri 

og upplýstari ákvarðanir en almennir borgarar er kjarninn í þessum kenningum. Robert A. 

Dahl taldi að fulltrúalýðræði hafi eftirfarandi sex einkenni: 

1. Vald yfir ákvörðunum hins opinbera er í höndum kjörinna fulltrúa. 

2. Frjálsar, heiðarlegar og reglulegar kosningar. 

3. Tjáningarfrelsi. 

4. Aðgangur að upplýsingum. 

5. Félagsfrelsi. 

6. Full borgararéttindi allra þeirra heimilisfastra fullorðinna manna sem hafa 

varanlega búsetu. 

Ísland telst til fulltrúalýðræðis skv. þessum sex einkennum Dahls (Gunnar Helgi 

Kristinsson 2007, 147). Sumir vilja meina að vegna misvægis atkvæða sem hefur verið 

byggt inn í íslenska kosningakerfið frá 1915 hafi Ísland ekki náð öðru skilyrði Dahls um 

frjálsar, heiðarlegar og reglulegar kosningar. Þeir sem aðhyllast þessa skoðun telja að 

kosningar geta ekki verið heiðarlegar ef í kosningakerfi er innbyggt misvægi atkvæða. Hins 

vegar er misvægi atkvæða í raun og veru ekkert annað en skekkja. Öll nútíma 

kosningakerfi búa við einhverja skekkju enda eru kosningakerfi eins ólík og þau eru mörg 
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og ekkert kosningakerfi er fullkomið. Misvægi atkvæða er skekkjan í íslenska 

kosningakerfinu en þrátt fyrir þessa skekkju hefur Ísland náð öllum einkennum Dahls og 

telst því til ríkja sem notast við fulltrúalýðræði (Gunnar Helgi Kristinsson 2007, 147-9). Í 

fulltrúalýðræði sækja fulltrúar umboð sitt beint til kjósenda, í skjóli þess fara þeir með 

yfirstjórn ríkisins og hafa því völd til að taka ákvarðanir sem hafa bein áhrif á daglegt líf 

almennra borgara. Hugtakið sem er oftast nota til að útskýra það ferli sem á sér stað í 

fulltrúalýðræði er umboðskeðja (e. chain of delegation). Með því að veita 

umboðsmönnum umboðið framselja almennir borgarar valdinu sem þeir búa yfir 

samkvæmt lýðræðisreglunni. Á mynd 1 má sjá hvernig umboðið fer frá kjósendum til 

fulltrúa í þingræðisríkjum. 

 

Mynd 1: Umboðskeðja fyrir þingræðisríki (Strom 2000, 267) 

Fyrsta stig keðjunnar eru kjósendur, þeir veita þinginu umboð til að fara með stjórn 

ríkisins, samkvæmt þingræðisreglunni veitir þingið umboðið áfram til forsætisráðherra og 

þingnefnda. Forsætisráðherra veitir síðan ráðherrum sínum umboð og hver og einn þeirra 

veitir umboðið áfram til ráðuneyta sinna. Mynd 1 sýnir aðeins hluta af umboðskeðjunni 

en slík keðja nær alveg niður á neðsta stig stjórnsýslunnar. Því lengri sem keðjan er því 

lengra fer umboðið frá upphaflegum umboðsmönnum og með því þrengist keðjan meira 

og meira. Stjórnmálaflokkar spila lykilhlutverk í þessu ferli sem á sér stað í fulltrúalýðræði, 

án stjórnmálaflokka þyrftu kjósendur að kynna sér hvern og einn frambjóðanda, stefnu 

hans og áherslur. Slík vinna væri bæði umfangsmikil og tímafrek fyrir kjósendur, einnig 

væri erfitt að segja til um hvernig stefnu stjórnmálamenn myndu taka upp eftir að þeir 

komast inn á þing. Með því að kjósa um flokka fremur en einstaklinga hverfur þessi vandi 

(Strom 2000, 267). 
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Þegar umbjóðendur framselja vald sitt til fulltrúa, taka fulltrúar á sig ábyrgð gagnvart 

umbjóðendum um að standa við loforð sín og stefnu. Það má því segja að 

umboðskeðjunni fylgi ákveðin ábyrgðarkeðja (e. chain of accountability), ábyrgðin fer 

samhliða umboði frá einum hópi yfir á annan (Strom 2000, 267). Þegar umbjóðandi 

framselur vald sitt til fulltrúa er alltaf hætta á því að fulltrúi gæti eigin hagsmuna frekar 

en hagsmuna umbjóðandans, því ber umbjóðendum að tryggja að fulltrúar þeirra þjóni 

þeirra hagsmunum. Það er gert með því að veita aðhald í formi pólitískrar og lagalegrar 

ábyrgðar, pólitísk ábyrgð getur bæði verið sameiginleg og einstaklingsbundin en lagaleg 

ábyrgð er oftast einstaklingsbundin. Pólitísk ábyrgð getur komið skýrt fram í næstu 

þingkosningum en kjósendur eiga það til að verðlauna eða refsa fulltrúum fyrir verk þeirra 

á fyrra kjörtímabili (Gunnar Helgi Kristinsson 2007, 193-4). Ef aðhald er hins vegar ekki 

nægilegt og fulltrúar gæta frekar eigin hagsmuna en umbjóðenda myndast umboðsvandi 

(e. agency problem). Erfitt getur verið fyrir umbjóðendur að takast á við umboðsvandann, 

bæði því þá skortir oft upplýsingar um hagsmuna fulltrúa sinna og getu til að skilja þær 

aðgerðir sem fulltrúar þeirra taka. Til að takast á við umboðsvanda er mikilvægt að hver 

eining umboðskeðjunnar veiti næstu einingu fyrir neðan sig aðhald, þannig á þingið að 

veita forsætisráðherranum aðhald, forsætisráðherra veitir ráðherrum í ríkisstjórn sinni 

aðhald o.s.frv. (Strom 2000, 270-271). Þar sem þingið veitir nefndum vald er það hlutverk 

þess að hafa eftirlit með því og fylgjast með því að þingnefndir gæta hagsmuna þingsins 

og umbjóðenda sinna fremur en eigin hagsmuna. Starf þingnefnda er mikið unnið bak við 

luktar dyr og því er starf nefnda ekki eins áberandi fyrir almenningi og þingfundir. Þetta 

frelsi frá augum almennings getur verið til þess að umboðsvandinn myndast í 

þingnefndum, þar sem erfitt getur verið fyrir þingið að hafa eftirlit með störfum 

þingnefnda. 

2.1 Réttmæti valdsins 

Margar kenningar eru til á sviði stjórnmálafræði og stjórnmálaheimspeki sem reyna að 

skýra hvers vegna fólk gefur frá sér völd og hlýðir ríkisvaldi. Á 17. öld setti enski 

heimspekingurinn Thomas Hobbes fram kenningu um samfélagssáttmála sem mótaði 

síðan næstkomandi kenningar á sviði stjórnmálaheimspeki. Kenning Hobbes um 

samfélagssáttmála gengur út á það að ef ekkert vald er til staðar sem allir óttast og hlýða 

þá muni ófriður ríkja. Sá ófriður mun leiða af sér stríð manna gegn öllum mönnum. Þetta 
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ástand kallaði Hobbes „ríki náttúrunnar“ (e. state of nature), þar sem ekkert yfirvald var 

til staðar og engin lög eða reglur. Hobbes taldi að einu ástríðurnar sem kæmu mönnum 

til að halda friðinn væru óttinn við dauðann, löngun í þá hluti sem skapa þægilegt líferni 

og von um að með iðjusemi verði yfir þá komist. Eina leiðin til að komast úr ríki 

náttúrunnar var samkvæmt Hobbes að setja á fót ríkisvald sem heldur fólkinu í skefjum, 

tryggir að allir geta lifað í sátt og samlyndi og að einstaklingar standi við samninga sem 

þeir gera hver við annan. Allir þurfa að samþykkja að reglur séu látnar gilda um samskipti 

þeirra og að koma á fót stofnun sem hefur vald til að framfylgja því að allir fari eftir 

þessum reglum. Menn gerðu sáttmála sín á milli um að veita ríkisvaldinu nauðsynlegt vald 

til að vernda þegna sína, þessi sáttmáli hefur verið nefndur samfélagssáttmáli (Arnar Þór 

Jónsson 2015, 79-80). Enski heimspekingurinn John Locke var einn þeirra heimspekinga 

sem mótaðist af kenningu Hobbes um samfélagssáttmálann en í bókinni sinni „Ritgerð um 

ríkisvald“ fjallar Locke um það á hverju sambandið á milli valdhafa og almennra borgara 

byggir. Locke taldi að í ríki náttúrunnar hafi menn tvenn réttindi fyrir utan frelsi þeirra til 

hvers kyns saklausra lífsnautna. Fyrri réttindi manna eru að gera hvað það sem maður 

telur gagnlegt og fer ekki gegn náttúrurétti til að varðveita eigið líf og annarra. Locke telur 

að lög náttúrunnar gildi fyrir alla menn og að undir þeim lögum myndi allt mannkynið eitt 

stórt samfélag sem aðrar skepnur hafa ekki aðgang að. Ef það væri ekki fyrir spillingu og 

illsku úrkynjaðs fólks væri engin þörf á neinum öðrum lögum í samfélaginu og engin 

nauðsyn til að menn aðgreindu sig frá þessu náttúrulega stóra samfélagi og mynduðu 

smærri einingar með samningum sín á milli. Hin réttindin sem menn hafa í ríki 

náttúrunnar er rétturinn til að refsa öðrum fyrir brot gegn náttúrurétti. Til að tryggja frið 

og öryggi þá stofna menn samfélög og framselja fyrsta rétti sínum til samfélagsins sem 

setur lög sem takmarkar náttúruréttindi þeirra. Réttindin til að refsa þeim sem brjóta gegn 

náttúruréttinum lætur maður algerlega af hendi þegar hann gerist hluti af samfélagi 

(Locke 1986, 46; Locke 1986, 156-158). 

Ríki náttúrunnar er ástand sem býður ekki upp á mikinn stöðugleika og skilvirkni 

stofnana. Ef reglur ríkis náttúrunnar væru á þingi (e. legislative state of nature) myndu 

þingmenn aðeins vinna út frá eigin sannfæringu, það myndi leiða til öngþveitis í 

stjórnmálum og mikils álags á þingið og ríkisvaldið. Gefum okkur tvær meginforsendur í 

þessu ástandi. Sú fyrsta er að þingmenn myndu stunda markmiðssækna hegðun (e. 

instrumental behavior) til að ná pólitískum markmiðum sínum. Önnur forsendan væri 
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margbreytileg forgangsröðun og hægt er að skipta henni í þrjá flokka. Á þingi eru málefni 

sem þingmenn hafa mestan áhuga á misleit. Þingmenn koma úr ólíkum kjördæmum sem 

hafa ólíka hagsmuni þannig að þingmenn verða að einbeita sér að ólíkum málefnum og 

málaflokkum. Forgangsröðun þingmanna er því ólík, þingmaður sem kemur frá kjördæmi 

þar sem sjávarútvegur er stærsta atvinnugreinin leggur meiri áherslu á málefni tengd 

sjávarútvegi en þingmaður sem kemur úr öðru kjördæmi. Munur á milli kjördæma er mjög 

áberandi í Bandaríkjunum þar sem landssvæði eru mjög fjölbreytt og mikill munur getur 

verið á málefnum sem skipta kjördæmin mestu máli, á Íslandi er slíkur munur mestur á 

milli dreifbýlla og þéttbýlla kjördæma. Erfitt getur verið fyrir þingmenn að koma sér 

saman um hvernig eigi að vinna innan málaflokka því þeir hafa einnig ólíkar skoðanir á 

því. Umræðan um loftslagsbreytingar á bandaríska þinginu er mjög gott dæmi um hvernig 

það getur verið erfitt að koma sér saman um hvernig eigi að takast á við þverpólitísk 

málefni. Margir hafa áhyggjur af hlýnun jarðar og loftlagsbreytingum og vilja grípa til 

mikilla aðgerða og ráðast á rót vandans, aðrir vilja grípa til minniháttar aðgerða og svo 

eru enn aðrir sem  telja að loftlagsbreytingar séu ekki til staðar og vilja því ekki fara í 

neinar aðgerðir í þessum málaflokki. Þessi munur á milli þingmanna er mjög áberandi á 

bandaríska þinginu sem notast við forsetaræði og því er bandaríska þingið mun 

valdameira en þing í þingræðisríkjum (Shepsle 2010, 370-71). Þriðja forsendan er að 

enginn einn hópur er ríkjandi á þingi, þingmenn þurfa að vinna saman til að ná 

markmiðum sínum (Shepsle 2010, 372-3). Ýmis vandamál geta komið upp í þessu kerfi 

sem er lýst hér fyrir framan. Eitt helsta vandamálið sem getur komið upp eru svokallaðar 

hringrásir (e. majority cycles), það er engin ein skoðun á stefnumótun sem er ráðandi á 

þingi vegna mismunandi forgangsraðana og margbreytileika. Mál geta einnig haft margar 

víddir sem verður til þess að ekkert eitt atkvæðagreiðsluform gefur „rétta“ niðurstöðu. 

Hvernig mál eru sett fram getur haft áhrif á niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar og því getur 

dagskrá þingsins ráðið niðurstöðum atkvæðagreiðslna. Annað vandamál við þetta kerfi er 

vandi einstakra þingmanna (e. matching influence and interest) en það snýst um að hver 

þingmaður hefur bara eitt atkvæði og getur ekki komið máli í gegnum þingið einn. Það 

getur leitt til þess að þingmenn myndi bandalög sín á milli en það er bæði erfitt að halda 

utan um þetta kerfi og fylgja samningum eftir. Öll þessi vandamál verða til þess að þingið 

býr til stofnanir eins og þingnefndir til að taka á samstarfsvanda þingsins. Með því að  

dreifa þingmönnum niður á nefndir veitir þingið þingmönnum tækifæri til að sérhæfa sig 
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í ákveðnum málaflokkum.  Þannig geta þingmenn setið í einum til tveimur þingnefndum, 

sérhæft sig í málefnum tengdum þessum nefndum og á sama tíma vaktað viðkomandi 

málaflokk fyrir hönd síns flokks . Hér er einnig verið að útrýmir samstarfsvanda þingsins 

(Shepsle 2010, 373-76). 

2.2 Úthlutun valdsins  

Vald þingnefnda kemur upp úr þinginu og geta þingnefndir verið með mikið eða lítið vald. 

Stjórnmálafræðingurinn Kenneth A. Shepsle telur að úthlutun valds til nefnda byggi á 

fjórum atriðum. Fyrstu tvö atriðin sem Shepsle fjallar um hafa áhrif og móta hvenær og 

hvernig mál komast á dagskrá þingsins. Seinni tvö atriðin sem Shepsle telur að hafi áhrif 

á úthlutun valds til nefnda tengjast áhrifum sem þingnefndir geta haft á mál eftir að það 

hefur farið frá þeim (e. after the fact committee authority). Hliðvarsla (e. gatekeeping 

authority) er fyrsta atriðið sem Shepsle fjallar um. Erfitt og jafnvel ómögulegt er að koma 

málefnum á dagskrá nema með samþykki þingnefndanna. Þing geta sett nefndum frest 

til að vinna úr frumvarpi en þingið getur ekki samþykkt frumvarp fyrr en nefndin hefur 

afgreitt það. Því felst mikið vald í því að opna hlið og hleypa frumvörpum í gegn (Shepsle 

2010, 384). Þingnefndir geta ekki aðeins opnað hliðin og hleypt frumvörpum í gegn heldur 

geta þær einnig samið frumvörp sem fara í gegn en hér er verið að vitna í tillögurétt 

þingnefnda sem er einmitt annað atriði sem Shepsle fjallar um. Mismundandi er þó eftir 

ríkjum hversu mikið vald þingnefndir hafa til að leggja fram frumvörp fyrir þingið, á Íslandi 

hefur þetta hlutverk þingnefnda farið vaxandi en ég mun fjalla meira um það hér á eftir.  

Þriðja atriðið sem Shepsle telur að skipti máli þegar það kemur að úthlutun valds til 

nefnda er hvernig starfsemi þeirra er háttað. Starfsemi þingnefnda mótast af stjórnarfari 

landsins, þannig getur starfsemi þingnefnda í þingræðisríkjum, t.d. á Íslandi, verið 

frábrugðin starfsemi þingnefnda í forsetaræðisríkjum, svo sem Bandaríkjunum. Starfsemi 

þingnefnda mótast einnig af því hvort þing starfar í einni eða tveimur deildum en ef þingið 

starfar í tveimur deildum er mjög mikilvægt að nefndir í báðum deildum vinna saman. 

Bandaríska þingið, sem starfar í tveimur deildum í forsetaræði, er gott dæmi um hvernig 

þingnefndir þurfa að vinna saman í mismunandi deildum. Þegar frumvarp er samþykkt í 

einni deild þarf það næst að fara til hinnar deildarinnar og til samþykktar þar. Báðar 

deildirnar hafa völd til að breyta frumvarpi og gerist það oft að mismunandi útgáfur af 

sama frumvarpinu eru samþykktar, ef það gerist er frumvarpið sent til sérstakrar 
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samræðunefndar sem sameinar báðar útgáfur af frumvarpinu í eitt. Í slíkri nefnd koma 

þingmenn úr báðum deildum, eins og alltaf þegar vald er framselt til einhvers annars þarf 

að tryggja að sá aðili fylgi ekki eigin hagsmunum. Hér er því mikilvægt fyrir nefndir að 

tryggja það að samræðunefndin gæti hagsmuna þeirra en ekki sinna. Fjórða og síðasta 

atriðið sem Shepsle fjallar um er eftirlit og taumhald þingsins. Það er hlutverk þingsins að 

veita þingnefndum eftirlit og taumhald, taumhaldið sem þingið þarf að veita 

þingnefndum er mismikið og fer í raun og veru eftir samsetningu nefnda. Samsetning 

nefnda getur mótast bæði af valdastrúktúr þingsins og stjórnmálaumhverfi (Shepsle 2010, 

384-87). Valdastrúktúr þingsins getur þótt flókinn við fyrstu sýn, í þingræðisríkjum er vilji 

ríkisstjórnar oftast vilji meirihlutans á þinginu, undanþágur frá þessari reglu tíðkast þó og 

má nefna minnihlutastjórnir hér sem helsta dæmi. Þessi vilji þarf ekki endilega að 

endurspeglast í vilja þingnefnda, þetta á einnig við um hagsmuni ríkisstjórnar og nefnda. 

Ef hagsmunir þessara tveggja eininga skarast  getur verið erfitt fyrir þær að vinna saman 

og koma sínum málefnum á framfæri. Ef þingnefnd er ósátt við frumvarp sem ríkisstjórnin 

leggur fram getur hún „drepið“ það í nefndinni en það hugtak er notað yfir frumvörp sem 

komast ekki úr nefndum og á þinggólfið. Eins getur ríkisstjórn tafið mál og frumvörp sem 

þingnefndir leggja fram á ýmsa vegu. Í þingræðisríkjum kemur ríkisstjórnin upp úr þinginu 

og fer með framkvæmdavaldið, bæði ríkisstjórnir og nefndir fá vald sitt frá þinginu en hafa 

ólíkar valdaheimildir. Flestar ríkisstjórnir hafa stuðning þingmeirihlutans á bak við sig og 

geta því notað þann stuðning til að veita þingnefndum aðhald. Það eru tvær leiðir sem 

ríkisstjórnir geta notað til að veita þingnefndum aðhald og tryggja að nefndir fari eftir vilja 

ríkisstjórnar, annars vegar skipun nefndar og hins vegar breytingartillögu reglur (e. 

amendment control rules). Þegar kemur að skipun nefndar er mikilvægt að hafa 

hlutfallslega skiptingu í þeim, þ.e.a.s. skiptingu sem samsvarar þinginu, ef samsetning 

nefnda er í samræmi við þingið er nefndin líklegri til að fara eftir vilja ríkisstjórnarinnar 

sem hefur líklegast meirihluta á þinginu. Þingnefndir sem líkjast ekki skiptingu þingsins og 

því ríkisstjórnar sem er við stjórn eru líklegri til að fara eftir eigin stefnu eða að gæta eigin 

hagsmuna. Skipting í nefndum getur þannig haft áhrif á vinnuna sem fer fram í 

nefndunum sjálfum og þá vinnu sem fer fram í þingsalnum sjálfum. Maður gæti velt því 

fyrir sér hvers vegna endurspegla ekki allar þingnefndir þá ríkisstjórn sem er við völd? 

Svarið við þessar spurningu er tvíþætt, í fyrsta lagi starfa þingnefndir á ákveðnu málasviði 

sem ekki hver sem er hefur áhuga á. Í gegnum þingstarf geta stjórnmálamenn myndað 
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sér sérþekkingu og verða oft sérfræðingar á ákveðnu sviði eða í ákveðnum málaflokki. 

Slíkir sérfræðingar eiga frekar heima í þingnefndum sem vinna í þeirra málaflokki en aðrir 

þingmenn, því væri mikil sóun á þekkingu þeirra að útiloka þá frá þingstörfum aðeins til 

að halda í rétta samsetningu þingnefnda. Mikilvægt er þó að hafa í huga að þetta býður 

upp á aukna áhættu á umboðsvandanum. Ef sömu einstaklingar sitja í sömu nefndum ár 

eftir ár geta þeir aflað sér mikilvægrar reynslu og þekkingu en á sama tíma geta þeir tryggt 

að ákveðin stefna haldist í ákvarðanatöku í nefndinni. Hagsmunahópar ásamt 

þingflokkum geta þrýst á þingmenn að ákveðin stefna verði ofan á í þingnefndum og 

tryggt að sú stefna breytist ekki (Shepsle 2010, 389-91). Önnur ástæða fyrir því að ekki er 

hægt að hafa skiptingu allar nefndir í samræmi við ríkisstjórnir eru lög um þingsköp 

Alþingis nr. 55/1991, en í þeim kemur skýrt fram hvernig skipun í nefnir eigi að fara fram. 

Önnur leið sem ríkisstjórnir geta notað til að veita þingnefnum aðhald snýr að kosningum 

um málefni nefndar. Eins og fram hefur komið hafa ríkisstjórnir oftast meirihluta þingsins 

á bak við sig og geta því oft tryggt útkomu kosninga, auðvitað eru frávik frá þessari reglu 

t.d. í löndum þar sem minnihlutastjórnir eru oft við völd. Mikilvægt er þó að taka fram í 

sambandi við þessa aðferð ríkisstjórnar til að beita aðhaldi að um leið og frumvarp eða 

málefni er komið úr nefndum og á þinggólfið er hægt að veita því meiri athygli t.d. með 

því að fjalla um það í fjölmiðlum. Athygli sem málið fær getur myndað pressu á þingið til 

að kjósa um það á ákveðinn hátt. Hér er bæði um neikvæða og jákvæða kosningu að ræða 

(Shepsle 2010, 92-95). 

2.3 Þingnefndir til hvers?  

Eins og kom fram hér að framan eru þingnefndir sjaldan nefndar í stjórnarskrám landa en 

tíðkast þó í flestum lýðræðisríkjum, hægt er að velta því fyrir sér hvernig stendur á því að 

þingnefndir eru notaðar í ólíkum stjórnkerfum út um allan heim. Ný stofnanahyggjan (e. 

new institutionalism) er ein af helstu kenningunum í stjórnmálafræði, hún varð til sem 

viðbragð við atferliskenningunum og var áberandi á 9. áratug 20. aldar. Atferliskenningar 

urðu ríkjandi á 6. og 7. áratugum 20. aldarinnar og voru í raun og veru að gagnrýna gömlu 

stofnanahyggjuna. Gamla stofnanahyggjan var ein af ráðandi kenningunum í 

stjórnmálafræði fram á 6. áratug 20. aldar og rannsakaði fyrst og fremst formgerð, 

hlutverk og áhrif stofnana. Atferliskenningar vildu hins vegar skoða og rannsaka hegðun 

einstaklinga fremur en stofnana. Ný stofnanahyggja gagnrýnir atferliskenningar og aðrar 
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kenningar á sviði stjórnmálafræði fyrir að rannsaka ekki stofnanir og þau áhrif sem þær 

hafa á einstaklinga. Ný stofnanahyggja skilgreinir hugtakið „stofnun“ á mun víðari hátt en 

gamla stofnanahyggja gerði en stofnun getur verið hegðun, venjur, formlegar og 

óformlegar reglur auk formlegra stofnana og umgjarða (Bache o.fl. 2011, 25). Ný 

stofnanahyggja kemur með fjórar skýringar fyrir tilvist þingnefnda í nútíma stjórnkerfum.  

2.3.1 Rekstarhagkvæmnissýn (e. economies of operation) 

Rekstarhagkvæmnissýn er fyrsta skýring nýstofnanahyggjunnar og  gengur út frá því að 

þingnefndakerfið búi sjálfkrafa til dreifingu verkefna sem leiðir til skilvirkni í 

löggjafarferlinu á tvenns konar hátt. Annars vegar felst rekstrarhagkvæmnissýnin í að því 

fleiri sem þingnefndir eru og taka virkan þátt í löggjafarferlinu, því fleiri mál og málefni er 

hægt er að afgreiða. Hins vegar býr þingnefndakerfið til sérfræðinga á ólíkum sviðum 

stjórnmálanna. Þingmenn sem starfa í þingnefnd sem sér um umhverfismál verða 

sjálfkrafa sérfræðingar í umhverfismálum. Þessi rök gera ekki ráð fyrir miklum breytingum 

í nefndum milli ára og gera ráð fyrir að þingmenn haldi sér í sömu nefndum í nokkur ár 

(Mattson og Strom 1997, 250-251).  

2.3.2 Hagnaður af samningum (e. gains fram trade) 

Í lok áttunda áratugar tuttugustu aldar fór ný stofnanahyggjan að skoða löggjafastofnanir 

og komst að þeirri niðurstöðu að þingnefndir eru nauðsynlegar til að koma í veg fyrir 

óstöðugt og hringlaga kerfi sem var þá til staðar. Þingmenn koma frá ólíkum svæðum og 

hafa því ólíkar stefnur í mörgum málum, þetta stafar aðallega af því að hagsmunir 

kjósenda þeirra eru ólíkir eftir landsvæðum. Sem dæmi þá hafa kjósendur frá 

landsbyggðinni annarra hagsmuna að gæta en kjósendur frá höfuðborgarsvæðinu í 

sumum málum og hafa ólík áherslumál. Þannig skiptir búvörusamningurinn mun meira 

máli fyrir bónda frá Eyjafjarðarsveit en háskólanema frá Reykjavík, að sama skapi er 

undirfjármögnun Háskóla Íslands mun nær hjarta háskólanemans en bóndans. Þingmaður 

frá dreifbýli er þannig líklegur til að leggja áherslu á búvörusamninga frekar en á 

fjármögnun Háskólans. Þingmenn geta þó ekki einir komið málum og frumvörpum í 

gegnum þingið og verða því að geta komið sér saman og gert samninga sín á milli til að ná 

ákveðnu máli fram. Slíkir samningar eru óstöðugir og geta leitt til óstöðugleika í kerfinu. 

Segjum sem svo að þingmaður frá Norðausturkjördæmi gerir samning við þingmann frá 

Reykjavíkurkjördæmi norður um stuðning við frumvarp hans um aukið framlag til bænda. 
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Ef þingmaðurinn frá Reykjavíkurkjördæmi norður kýs með frumvarpinu mun 

þingmaðurinn frá Norðausturkjördæmi styðja hans frumvarp um aukið framlag til 

háskólans. Gallinn við þennan samning er hins vegar að þingmaðurinn frá 

Reykjavíkurkjördæmi hefur enga tryggingu fyrir því að þingmaðurinn frá 

Norðausturkjördæmi muni styðja frumvarpið hans, sérstaklega í ljósi þess hversu mikla 

andstöðu frumvarpið mætir í kjördæminu hans. Ný stofnanahyggjan telur að með 

þingnefndakerfi sé hægt að koma í veg fyrir slíka samninga, þingnefndir vinna í ákveðnum 

málaflokki og eiga að sjá um frumvörp sem falla undir þann málaflokk. Hér er gert ráð 

fyrir að þingnefndir hafi heimild til að leggja fram þingnefndafrumvörp, taka upp málefni 

og hafa eftirlit með frumvörpum. Einnig er gert ráð fyrir að þingmenn sem tilheyra ekki 

viðkomandi þingnefnd fari eftir fyrirmælum þeirra og kjósi samkvæmt því (Mattson og 

Strom 1997, 251-53).  

2.3.3 Upplýsingaöflun (e. information acquisition) 

Thomas Gilligan (1989) og Keith Krehbiel (1991) hafa verið meðal þeirra sem hafa verið 

að skoða upplýsingahlið löggjafarinnar og lagt mikla áherslu á óvissu varðandi upplýsingar 

í tengslum við löggjöf. Þeir ganga út frá tveimur meginforsendum, annars vegar að allt 

vald þingnefnda komi frá stjórnarmeirihluta og hins vegar að handhafar löggjafarvaldsins 

geti ekki séð fyrir afleiðingar laga sem þeir setja. Fyrsta forsenda þeirra gengur út á það 

að stjórnarmeirihlutinn skipar í nefndir, velur formenn þeirra, veita þeim vald og þurfa að 

samþykkja öll frumvörp og ályktanir sem nefndirnar senda frá sér. Ef þingnefnd sendir 

frumvarp frá sér sem stjórnarmeirihlutinn er ósáttur við geta þeir kosið gegn því og þannig 

reynt að stoppa frumvarpið. Þannig er komið í veg fyrir að þingnefndir komi á löggjöf sem 

er ekki í hag stjórnarmeirihlutans. Önnur forsenda þeirra Gilligan og Krehbiel gengur út á 

það að erfitt getur verið að sjá fyrir útkomuna sem ákveðin löggjöf getur haft í för með 

sér, löggjöfin getur haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif sem oft er ekki hægt að sjá fyrir 

fram. Til að koma í veg fyrir neikvæða útkomu er notast við sérfræðinga sem hafa 

sérþekkingu á viðkomandi máli eða málefni, einnig er hægt að nota nefndir. Þingnefndir, 

sem samanstanda af sérfræðingum eða notast við álit frá sérfræðingum, geta metið 

áhættu og fundið bestu leið til að ná þeim markmiðum sem kallað er eftir. Þingmenn sem 

starfa í þingnefndum afla sér þekkingar og upplýsinga á tilteknu sviði og verða með 

tímanum sérfræðingar á sínu sviði. Gilligan og Krehbiel telja að þegar það kemur að skipan 
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í nefndir eigi að taka tillit til þeirrar þekkingar og menntunar sem þingmenn eru nú þegar 

með. Með því að setja þingmann sem er menntaður sem læknir í þingnefnd sem sérhæfir 

sig í heilbrigðiskrefinu er verið að nýta þekkingu hans til fulls og á sama tíma minnka 

kostnað sem fylgir því að leita álits hjá sérfræðingum (Mattson og Strom 1997, 253-54). 

Hér er hins vegar aftur komin hætta á umboðsvandanum. Ef við höldum áfram með sama 

dæmi og hér fyrir ofan um lækna og nefndir á sviði heilbrigðismála, með því að skipa nefnd 

á sviði heilbrigðismála með aðeins þingmönnum sem eru menntaðir sem læknar er 

hættan á því að þeir fari frekar eftir hagsmunum læknastéttarinnar fremur en 

hagsmunum þingsins. Læknar hafa vissulega meiri þekkingu á sviði heilbrigðismála en á 

sama tíma hafa þeir einnig mun sterkari tengsl við hagsmunaaðila og sína eigin hagsmuni. 

Læknastéttin og hagsmunaaðilar tengdir henni eru mjög áberandi í umræðunni um kjör 

lækna og starfsmanna heilbrigðisþjónustunnar. Sem dæmi um þetta má nefna kröfu um 

að auka einkarekstur og einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu, umræðan um einkarekstur í 

heilbrigðiskerfinu hefur verið áberand í samfélaginu og hafa margir læknar tjáð sig um 

þetta málefni og ljóst er að hugmyndir um einkarekstur í heilbrigðiskerfinu eru litnar á í 

mjög jákvæðu ljósi í læknastéttinni. Rannsóknir hafa þó bent til þess að einkarekstur og 

einkavæðing í heilbrigðisþjónustu ýtir mun meira en aðrar tegundir heilbrigðiskerfa, undir 

ójöfnuðinn á milli einstaklinga og hópa úr ólíkum stéttum, einstaklingar með meira fé á 

milli handanna hafa aðgang að betri heilbrigðisþjónustu og hafa meiri möguleika á því að 

komast fyrr í meðferðir og aðgerðir sem þeir þurfa á að halda (Rúnar Vilhjálmsson 2007, 

197-199). Slíkar rannsóknir ásamt öðrum á þessu sviði hafa verið til þess að erfitt er 

komast að „réttri“ niðurstöðu í þessu máli og því mikilvægt að hafa öll sjónarhorn með í 

ákvörðunartöku en ekki bara einhliða skoðun læknastéttarinnar. 

2.3.4 Samhæfing við stjórnmálaflokka (e. partisan coordination) 

Samhæfing við stjórnmálaflokka er síðasta skýring ný stofnanahyggjunnar. Hún skoðar 

sambandið á milli stjórnmálaflokka og þingnefnda. Fræðimennirnir Gary W. Cox og 

Mathew D. McCubbins hafa skoðað þetta samband og komist að þeirri niðurstöðu að 

þingnefndir séu verkfæri stjórnmálaflokka og sérstaklega formanna þeirra. Formenn 

flokkanna nota þingnefndir til að takast á við vandamál sem flokkarnir standa frammi fyrir 

og sem verðlaun til að halda flokksmeðlimum til haga. Í þessari skýringu eru þingnefndir 
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ekki mikilvægar vegna starfa þeirra í löggjafahlutverkinu heldur frekar vegna tilvistar 

þeirra í stjórnkerfum (Mattson og Strom 1997, 254-55). 
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3 Þingnefndir 

Þegar almennir borgarar horfa á útsendingu þingsins sjá þau í raun og veru mjög ranga 

mynd af daglegu starfi þess. Upptökur af æstum þingmönnum að flytja ræður um hitamál 

er bara lítill hluti af starfinu sem fer fram á þingi en er í raun og veru eina myndin sem 

almennir borgarar fá að sjá. Stærsti hluti af vinnu þingsins og þingmanna fer fram í 

gegnum þingnefndir. Í 39. gr. stjórnarskrárinnar er aðeins verið að vísað til 

rannsóknarnefndar og heimildir hennar til að rannsaka ákveðin mál, sú grein vísar hins 

vegar ekki til þingnefnda, í raun og veru gerir íslenska stjórnarskráin ekki ráð fyrir starfi 

þingnefnda í íslensku stjórnkerfi. Þótt að þingnefndir séu ekki nefndar í stjórnarskránni 

eru þær nauðsynlegt verkfæri í nútíma stjórnkerfum enda gefur það auga leið að hver og 

einn þingmaður getur ekki farið ítarlega yfir og rætt öll frumvörp, mál og málefni sem 

hann á að takast á við. Þingnefndir koma hér til sögunnar sem leið þingsins til að skipta 

upp og vinna úr ólíkum málefnum sem snerta og hafa áhrif á samfélagið. Þingnefndir í 

íslenska stjórnkerfinu eru tvenns konar, annars vegar nefndir til athugunar þingmála og 

hins vegar rannsóknarnefndir. Rannsóknarnefndir hafa heimild til að rannsaka mikilvæg 

mál, er almenning varða skv. 39 gr. stjórnarskrárinnar en slíkar nefndir snúa ekki beint að 

viðfangsefni þessarar ritgerðar og því verður ekki fjallað um þær sérstaklega.  Nefndir sem 

sérhæfa sig í því að athuga ákveðin þingmál er hægt er að flokka í tvennt, annars vegar 

reglulegar þingnefndir og hins vegar sérnefndir. Eins og rannsóknarnefndir snúa 

sérnefndir ekki beint að viðfangsefni þessarar ritgerðar og því verður ekki fjallað um þær 

sérstaklega. Reglulegar þingnefndir skiptast síðan í þrjá flokka, kjörbréfanefnd, 

fastanefndir og alþjóðanefndir (Gunnar G. Schram 1999, 278). 

3.1 Kjör- og alþjóðanefndir  

Í fyrstu grein laga um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 kemur fram að á fyrsta fundi Alþingis 

eftir kosningar skuli kjósa níu þingmanna nefnd til að rannsaka kjörbréf og kosningu 

nýkjörinna þingmanna og varaþingmanna. Nefndin gerir tillögu til þingsins um hvort 

kosning og kjörgengi þingmanna skuli teljast gild, þessi nefnd kallast kjörbréfanefnd (Lög 

um þingsköp Alþingis 1991). Alþjóðanefndir takast á við alþjóðleg viðfangsefni og starfa 

átta slíkar nefndir á Alþingi skv. 35. gr. þingskapalaga nr. 55/1991: 

1. Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins 
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2. Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins 

3. Íslandsdeild NATO-þingsins 

4. Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE-þingið)  

5. Íslandsdeild Þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál 

6. Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES 

7. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins 

8. Íslandsdeild Norðurlandaráðs 

Fjöldi þingmanna sem sitja í hverri nefnd er ólíkur, í fyrstu fimm nefndunum sem eru 

taldar upp hér fyrir ofan sitja sex þingmenn, þrír fastir og þrír vara. Í Íslandsdeild 

þingmannanefnda EFTA og EES sitja fimm fastir meðlimir og fimm vara. Í Íslandsdeild 

Vestnorræna ráðsins sitja sex þingmenn sem fastir meðlimir og sex vara og í Íslandsdeild 

Norðurandaráðs sitja sjö fastir meðlimir og sjö vara. Um kosningu til alþjóðanefnda gilda 

sömu reglur og til fastanefnda en til beggja tegunda þessara nefnda skal kjósa á 

þingsetningarfundi Alþingis. Einnig gilda sömu reglur um starfsreglur alþjóðanefnda og 

fastanefnda (Reglur um alþjóðanefndir Alþingis 2012).  

3.2 Fastanefndir  

Fastanefndir eru hornsteinn í íslensku þingnefndakerfi og gegna þær umfangsmesta 

hlutverki nefnda. Þingnefndir hafa ólíka valdheimild eftir löndum en hafa sama hlutverk í 

flestum þeirra, það er að fara yfir frumvörp þingmanna og ráðherra sem eru á þeirra sviði, 

leita aðstoðar og ráða til hagsmunahópa og sérfræðinga og ákveða hvort frumvarpið fari 

í næstu umræðu á þingi eða ekki. Á Íslandi gegna fastanefndir þessu hlutverki. 

Fastanefndir Alþingis eru átta: 

1. allsherjar- og menntamálanefnd 

2. atvinnuveganefnd 

3. efnahags- og viðskiptanefnd 

4. fjárlaganefnd 

5. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
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6. umhverfis- og samgöngunefnd 

7. utanríkismálanefnd 

8. velferðarnefnd 

Í öllum fastanefndum sitja níu þingmenn sem  kjörnir eru á þingsetningarfundi Alþingis 

eftir alþingiskosningar og gildir sú kosning fyrir allt kjörtímabilið. Í 13. gr. laga um þingsköp 

Alþingis nr. 55/1991 kemur fram upptalning fastanefnda ásamt nákvæmri lýsingu á 

málaefnasviði og málaflokkum hverrar nefndar fyrir sig (Lög um þingsköp Alþingis 1991). 

3.2.1 Skipun í fastanefndir  

Formenn allra þingflokkanna leggja fram tillögu um skipun nefnda á þingsetningarfundi 

og eiga tillögurnar að byggjast á hlutfallslegum þingsstyrk flokkanna og heildarfjölda 

nefndarsæta, bæði í fastanefndum og alþjóðanefndum. Flokkarnir hafa einnig heimild til 

að tilnefna varamenn í nefndir vegna tímabundinna forfalla, varmenn hafa öll sömu 

réttindi og aðrir meðlimir nefndar. Skipun í nefndir eiga skv. 14 gr. þingskapalaga nr. 

55/1991 að fara eftir hlutfallskosningu þó má víkja frá þessari reglu til að samstarf 

þingflokka á Alþingi endurspeglist í nefndum. Þingflokkum er heimilt að hafa mannskipti 

í fastanefndum og slíkar óskir ber að bera upp við forseta Alþingis sem tilkynnir það á 

þingfundi. Hver alþingismaður hefur rétt á að sitja í að minnsta kosti einni nefnd en enginn 

má sitja í fleiri en tveimur fastanefndum. Flokkar sem hafa ekki fulltrúa í neinni fastanefnd 

er heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu á fundum, þó verður viðkomandi nefnd að 

samþykkja það (Lög um þingsköp Alþingis 1991). 

Í tillögunum sem flokkarnir skila frá sér á þingsetningarfundi þarf einnig að tilgreina 

hvernig embættum formanns, fyrsta varaformanns og annars varaformanns eigi að skipta 

upp á milli flokka. Ef ekki næst samkomulag milli þingflokkanna um skipun nefnda, annað 

hvort vegna tillagna eða vegna atkvæðafjölda, ber að kjósa til hverrar nefndar fyrir sig á 

þingsetningarfundi. Nefndir eiga síðan að kjósa sér formann og varaformann á fyrsta fundi 

nefndar, til funda skal boðað innan viku eftir að kosið hefur verið í nefndina, skv. 2. mgr. 

14 gr. þingskapalaga nr. 55/1991. Formenn fastanefndar ákveða í samráði við forseta 

Alþingis fundatíma nefnda, starfsáætlun þeirra og starfshætti (Lög um þingsköp Alþingis 

1991). 
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3.2.2 Hlutverk fastanefnda 

Fastanefndir hafa heimild til að taka upp mál sem eru á málefnasviði þeirra og fjalla um 

það hvenær sem er á starfstíma sínum. Nefndir hafa einnig heimild til að gefa þinginu 

skýrslu um athugun sína og gera tillögu til þingsályktunar. Samhliða því vinna fastanefndir 

í frumvörpum og þingsályktunartillögum sem þingið vísar til þeirra eftir fyrstu umræðu í 

þingi. Meginreglan er sú að mál er unnið af þeirri nefnd sem því er vísað til en þó er ein 

undantekning  frá þessari reglu. Fastanefnd sem málið var upphaflega vísað til getur vísað 

því til annarrar fastanefndar telji hún þörf á því, fastanefndin sem tekur við málinu verður 

þó að samþykkja það (Gunnar G. Schram 1999, 280). 

Þegar máli eða frumvarpi hefur verið vísað til fastanefndar þarf hún að taka ákvörðun 

um málsmeðferð, ákveði hún að taka málið til afgreiðslu þarf að skila inn til allra 

þingmanna útprentaða útskýringu á því. Venjan er sú að formaður nefndarinnar gegni 

einnig embætti framsögumanns mála en nefndin hefur þó heimild til að skipa einn 

nefndarmann sem framsögumann málsins og verður nefndin að gera það um leið og málið 

er tekið upp. Framsögumaður hefur það hlutverk að vinna úr málinu, gera tillögu um 

afgreiðslu þess og drög að nefndaráliti. Mál og málefni sem nefndir takast á við geta oft 

verið flókin og mjög pólitísk, nefndir klofna oft í tvær eða fleiri fylkingar og getur oft verið 

erfitt að ná samkomulagi milli nefndarmeðlima en meirihluti þarf að nást fyrir nefndarálit. 

Forseti Alþingis gerir í samráði við formenn nefndar áætlun um afgreiðslu mála úr 

nefndum, hann hefur einnig heimild skv. 3. mgr. 18 gr. þingskapalaga 55/1991 að setja 

nefndum frest til afgreiðslu mála og útgáfu nefndarálits ef hann telur að athugun 

nefndarinnar hafi dregist óeðlilega (Lög um þingsköp Alþingis 1991). 
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4 Frumvörp 

Til að frumvarp verði að lögum verður það að fara í gegnum þrjár umræður á Alþingi 

samkvæmt 44. grein íslensku stjórnarskrárinnar. Í fyrstu umræðu er frumvarpið rætt í 

stórum dráttum og ekki er farið ítarlega í öll smáatriði, að henni lokinni fer frumvarpið til 

nefndar sem sérhæfir sig í þeim málaflokki sem frumvarpið fellur undir. Þingnefndin fer 

ítarlega yfir frumvarpið, fundar með hagsmunahópum og sérfræðingum og skilar að 

lokum inn nefndaráliti og breytingartillögum til þingsins. Frumvarpið fer þá í aðra umræðu 

á þingi, þar sem einstök efnisatriði eru rædd. Í lok umræðunnar fer fram atkvæðagreiðsla 

um einstakar greinar frumvarpsins og svo um breytingartillögur ef þær eru til staðar. Ef 

frumvarpið breytist við aðra umræðu getur þingmaður eða ráðherra sem lagði það fram 

óskað eftir því að nefndin taki það aftur upp til umræðu. Nefndin getur síðan í framhaldi 

skilað inn framhaldsnefndaráliti, eftir það fer frumvarpið í þriðju og síðustu umræðu á 

þingi. Í þriðju umræðu er frumvarpið rætt í heild og kosið um það hvort það á að verða 

að lögum. Ef þingið samþykkir frumvarpið fer það til forseta til undirritunar, ef forseti 

skrifar ekki undir frumvarpið verður það samt að lögum og halda þarf 

þjóðaratkvæðagreiðslu til að skera úr hvort lögin verði felld úr gildi (Skrifstofa Alþingis 

2010). 

 

Mynd 2: Ferli frumvarpa 

Heimild til að leggja fram frumvörp, bæði laga- og stjórnarfrumvörp, liggur ekki aðeins 

í höndum þingmanna heldur hafa þingnefndir rétt á að leggja fram svokölluð 

þingnefndarfrumvörp. Stjórnarfrumvörpin eru þau frumvörp sem unnin eru af 

starfsmönnum ráðuneytis eða sérstökum nefndum á vegum ráðherra. Ráðherrar skipa 

slíkar nefndir til að annast frumvarpssmíð til að tryggja að allir hagsmunahópar og 

sérfræðingar nái að koma sínum sjónarmiðum á framfæri. Þingmannafrumvörp erum þau 

frumvörp sem almennir þingmenn leggja fram og þingnefndarfrumvörp eru frumvörp 

lögð fram af nefndum. Næstum helmingur allra frumvarpa sem lögð eru fyrir Alþingi eru 

samþykkt, flest þeirra eru stjórnarfrumvörp. 56,8% allra frumvarpa sem lögð voru fyrir 

Alþingi á árum 2000 til 2015 voru stjórnarfrumvörp sem er þó mun minna en í 

nágrannaríkjum okkar (Gunnar Helgi Kristinsson væntanleg, 5). Hlutfall þingmanna- og 

nefndarfrumvarpa sem eru lögð fyrir Alþingi er mun hærra á Íslandi en á hinum 
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Norðurlöndunum en nefndarfrumvörp tíðkast aðeins á Íslandi. Næst á eftir Íslandi eru 

þingmannafrumvörp mest lögð fyrir á finnska þinginu „Eduskunta“ en um 35,1% allra 

frumvarpa á árunum 2000-2015 voru þingmannafrumvörp. Í norska „Stortinget“ og 

danska „Folketinget“ eru þingmannafrumvörp undir 10% allra frumvarpa og í sænska 

„Riksdagen“ tíðkast þingmannafrumvörp ekki. Þessi munur á tegundum frumvarpa getur 

stafað af ólíkum hugmyndum um hlutverk þingmanna en á Íslandi ríkja sterkari hugmyndir 

um að hið raunverulega verkefni þingmanna er að skrifa lög. Réttur þingmanna til að 

leggja fram frumvörp er einnig ólíkur eftir löndum og getur það stafað af ólíkum 

hlutföllum þingmannafrumvarpa (Gunnar Helgi Kristinsson væntanleg, 5-6).  

Tafla 1: Frumvörp lögð fram á norrænum þingum 2000-2015  

 Alþingi Stortinget Eduskunta Folketinget Riksdagen 

Stjórnarfrumvörp 56,8 92,7 64,1 94,6 100 

Nefndafrumvörp 5,4 0 0 0 0 

Þingmannafrumvörp 37,9 7,3 35,1 5,4 0 

Samtals (N) 100 (219) 100 (99) 100 (374) 100 (235) 100 (193) 

 

Þegar íslensk stjórnarfrumvörp eru borin saman við stjórnarfrumvörp á hinum 

Norðurlöndunum kemur í ljós að íslenska þingið hefur mun meiri áhrif á afdrif 

stjórnarfrumvarpa. Mun algengara er að stjórnarfrumvarp stöðvist á Alþingi en á hinum 

Norðurlöndunum en á árum 2000-2014 voru 23% stjórnarfrumvarpa stöðvuð á Alþingi 

samanborið við 11% í norska Stortinget, 6% í danska Folketinget og sænska Riksdagen og 

aðeins 2% í finnska Eduskunta. Einnig er mun ólíklegra að stjórnarfrumvarp fari óbreytt í 

gegnum Alþingi en í gegnum hin Norrænu þingin. Aðeins 10% stjórnarfrumvarpa sem voru 

samþykkt á Alþingi fóru í gegnum þingið óbreytt, samanborið við 50% í Folketinget, 55% 

í Eduskunta, 75% í Stortinget og nær öll í Riksdagen. (Gunnar Helgi Kristinsson væntanleg, 

5-6) 

Tillöguréttur íslenskra þingnefnda er tiltölulega mikill og hafa þingnefndir vald til að 

taka upp mál og leggja fram frumvörp til þingsins samkvæmt lögum um þingsköp Alþingis 

nr. 55/1991. Síðustu árinn hefur tillöguréttur íslenskra þingnefnda aukist og hefur tilvist 

nefndarfrumvarpa á þinggólfinu aukist verulega. Á mynd 3 má sjá fjölda frumvarpa sem 
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lögð hafa verið fyrir Alþingi af nefndum frá árinu 2000 til 2016. Gögnin sem koma fram á 

myndinni hér fyrir neðan eru sóttar af heimasíðu Alþingis og teknar saman af höfundi. 

Árið 2017 er ekki tekið með í þessa mælingu bæði vegna þess að Alþingi sat óvenju stutt 

það ár og einnig vegna þess að þegar þessi ritgerð er skrifuð hefur þingið ekki lokið sínum 

störfum.  

 

Mynd 3: Frumvörp lögð fram af þingnefndum 2000-2016 

Árið 2009 náði fjöldi nefndarfrumvarpa ákveðnu hámarki en það ár voru 27 frumvörp lögð 

fyrir þingið af nefndum, helsta skýringin á þessari aukningu er efnahagshrunið í október 

2008 og þær aðgerðir sem gripið var til í kjölfarið. Á árunum fyrir efnahagshrunið, 2000-

2008, var meðaltal nefndarfrumvarpa 7,88 frumvörp á ári en árið 2016 fór þetta meðaltal 

upp í 18 frumvörp á ári (Alþingi Lagafrumvörp). Ljóst er að miklar breytingar urðu á fjölda 

nefndarfrumvarpa í kringum árið 2009 og bendir það til þess að efnahagshrunið hafði 

mikil áhrif á starf þingnefnda. Mikil reiði og óánægja einkenndi íslenska samfélagið eftir 

efnahagshrunið og ákall var eftir breytingum. Slík reiði kemur sterkt fram í atburðunum 

sem áttu sér stað á Íslandi í lok ársins 2008 og ársbyrjun 2009. Fjöldamótmælin sem áttu 

sér stað í janúar 2009 eru oft kölluð „Búsáhaldabyltingin“ og urðu til þess að Alþingi var 

rofið og Alþingiskosningar voru haldnar 25. apríl 2009 (Jón Gunnar Bernburg, Berglind 

Hólm Ragnarsdóttir og Sigrún Ólafsdóttir 2010, 106). Reiðin og ákallið eftir breytingum 

sem var til staðar í samfélaginu eftir þessa viðburðaríku haust- og vetrarmánuði skilaði 

sér engu að síður á Alþingi. Andrúmsloftið á Alþingi einkenndist af vilja til að breyta 
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núverandi kerfi og að breyta valdahlutföllum milli ráðherra og þingsins. Þessar breytingar 

og aðgerðir benda jafnvel til þess að reynt var að leggja ráðuneyta stjórnarfyrirkomulagið 

alveg af (Indriði H. Indriðason og Gunnar Helgi Kristinsson 2017, 1-8). Birtingarmynd þess 

má m.a. sjá í kröfunni til þess að endurskoða lög um starfsemi Stjórnarráðs Íslands og 

kröfuna um að færa valdið aftur í hendur Alþingis. Þetta andrúmsloft birtist einnig í  fjölda 

rannsóknarnefndum sem voru sett á fót til að rannsaka efnahagshrunið og málefni tengd 

því. Þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, svokölluð „Atla 

nefnd“, er eitt dæmi um slíkar nefndir, en sú nefnd rannsakaði ástæður bankahrunsins, 

orsakir þess og lagði mat á hvort um mistök eða vanrækslu hafi verið að ræða við 

framkvæmd laga og reglna um fjármálastarfsemi á Íslandi og eftirlit með henni 

(Rannsóknarnefnd Alþingis 2010). Meginniðurstaða nefndarinnar varðandi Alþingi og 

starf þess eru þær að auka þurfi sjálfstæði þingsins gagnvart framkvæmdavaldinu, það 

ber að leggja meiri áherslu á eftirlitshlutverk þingsins og auka fagmennsku við 

undirbúning löggjafar. Nefndin taldi einnig að Alþingi ætti að endurskoða starfshætti sína, 

auka sjálfstæði sitt og marka skýr skil á milli löggjafarvaldsins og framkvæmdavaldsins. 

Nefndin taldi að nauðsynlegt væri að endurskoða nefndaskipan og störf fastanefnda 

Alþingis með það að markmið að gera þær skilvirkari. Nefndaskipan þingsins eigi að taka 

mið af þörfum þingsins en ekki skipulagi Stjórnarráðsins, einnig ætti samkvæmt skýrslu 

nefndarinnar að festa í lög um þingsköp reglur um opna nefndafundi (Rannsóknarnefnd 

Alþingis 2010). 

Í fulltrúalýðræði þar sem meirihlutastjórnir tíðkast, eins og á Íslandi, er það vilji 

meirihlutans sem skiptir máli. Stjórnmálaflokkar samanstanda af ólíkum einstaklingum 

sem koma sér saman um ákveðna stefnu sem flokkur, oftast meirihluti flokksins, er 

sammála um. Þessi ákveðna stefna og ákvarðanir sem flokkurinn tekur út frá henni 

samsvarar ekki endilega skoðunum allra í flokknum. Því þurfa þingmenn oft að kjósa í 

samræmi við flokkinn en ekki sínar eigin skoðanir, þetta er í raun og veru fórnarkostnaður 

sem þingmenn taka á sig til þess að tilheyra hópi (Gunnar Helgi Kristinsson 2011, 229-30). 

Önnur birtingarmynd breytinga í andrúmsloftinu á Alþingi snýr einmitt að þessum 

fórnarkostnaði. Eftir efnahagshrunið tíðkaðist í ríkari mæli að kjósa „gegn“ flokki sínum í 

atkvæðagreiðslum á þinginu. Þingmenn kusu þannig eftir eigin sannfæringu frekar en vilja 

þingflokksins sem þeir tilheyra. Andrúmsloftið á Alþingi og í samfélaginu endurspeglast í 
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þessari hegðun þingmanna, vilji að færa valdið aftur til þingsins kemur hér sterkar fram 

(Gunnar Helgi Kristinsson 2011, 241-42). 
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5 Forskot landsbyggðarinnar 

Fyrirgreiðslukerfi og pólitískar stöðuveitingar hafa verið vel þekktar í íslenskum 

stjórnmálum. Það má segja að á Íslandi hafi mest verið notast við blandað kerfi af 

skrifræðis og pólitískum stöðuveitingum, skrifræðis hlutann af þessu kerfi má rekja aftur 

til arfs sem við fengum frá danskri stjórnsýslu en hún einkennist af skrifræðislegu 

grunnformi sem gerði ráð fyrir faglegum ráðningum, atvinnuöryggi og tiltölulega skýrum 

framabrautum. Pólitískar stöðuveitingar má hins vegar rekja til breytinga sem áttu sér 

stað á fjórða og fimmta áratugnum en þá fóru stjórnmálaflokkar að skipuleggja starfsemi 

sína utan um þingið og það varð til þess að eftirspurn eftir pólitískum ráðningum fór að 

aukast. Þetta kerfi varð til þess að starfsmenn hjá hinu opinbera voru ráðnir á pólitískum 

forsendum og vegna laga sem voru í gildi á þessum tíma fengu allir starfsmenn hjá hinu 

opinbera æviráðningu. Út frá þessu fór mikið vantraust að ríkja á milli starfsmanna 

ráðuneyta og ráðherra, sérstaklega ef þeir komu ekki úr sama pólitíska arminum. 

Umbætur sem áttu sér stað í opinberri stjórnsýslu á níunda áratugnum urðu til þess að 

pólitískar ráðningar og fyrirgreiðslukerfi í íslenskum stjórnmálum minnkuðu talsvert, þó 

hafa þær ekki alveg horfið. Þegar íslenska fyrirgreiðslukerfið og áhrif þess eru skoðuð er 

mikilvægt að hafa í huga að dreifing pólitískra gæða var ekki aðeins í höndum 

ríkisstjórnarinnar og ráðherra heldur einnig í höndum þingsins og þingnefnda. Sæti í 

þingnefndum eru takmörkuð og sækjast margir þingmenn eftir að sitja í valda- og 

áhrifamestu þingnefndunum. Í gegnum tíðina hefur samsetning þingsins skipt miklu máli 

þegar kemur að úthlutun sæta í þingnefndum og veitt dreifbýlinu ákveðið forskot yfir 

þéttbýli. Árið 2016 bjuggu 65% kjósenda í höfuðborgarkjördæmunum þremur, 

Reykjavíkurkjördæmi suður, Reykjavíkurkjördæmi norður og Suðvesturkjördæmi, og úr 

þessum kjördæmum koma 35 þingmenn sem samsvara 56% þingsæta. Þriðjungur 

kjósenda sem býr á landsbyggðinni kýs 28 fulltrúa sem samsvarar 44% þingsæta. Þannig 

eru hlutfallslegra færri kjósendur á bak við hvern þingmann sem kemur frá landsbyggðinni 

heldur en þingmann sem kemur frá höfuðborgarsvæðinu og vega því fulltrúar 

landsbyggðarinnar þyngra innan allra þingflokka. Þetta forskot landsbyggðarinnar kemur 

í sumum tilvikum sterkt fram í samsetningu þingnefnda. Í töflu 2 má finna upplýsingar um 

samsetningu þriggja nefnda, fjárlaganefndar, landbúnaðar- og sjávarútvegsnefndar og 

samgöngunefndar á árum 1959-2015. Þessar þrjár nefndir eru þekktar fyrir að hafa 
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sérstaklega skýr áhrif á úthlutun fyrirgreiðslugæða til landsbyggðarinnar (Gunnar Helgi 

Kristinsson væntanlegt, 14-15).  

Tafla 2: Samsetning þingnefnda 1959-2015 

Nefndir Höfuðborgarsvæðið Landsbyggðarkjördæmi Samtals 

Fjárlaganefnd 33,0% (388) 67% (787) 100,0% (1175) 

Landbúnaðar- og 

sjávarútvegsnefnd 

23,8% (324) 76,2% (1035) 100,0 (1359) 

Samgöngunefnd 13,9% (98) 86,1% (605) 100,0 (703) 

Allar nefndir 45,8 (5817) 54,2 (6877) 100,0 (12694) 

 

Allar þessar nefndir hafa það sameiginlegt að takast á við viðfangsefni sem 

landsbyggðarþingmönnum eru sérstaklega hugleikin en viðfangsefni sem þessar nefndir 

takast á við snerta hag alla landsmanna (Gunnar Helgi Kristinsson væntanlegt, 15). 

Samkvæmt 5. mgr. 13 gr. þingskapalaga nr. 55/1991 fjallar fjárlaganefnd um fjármál 

ríkisins, fjárveitingar, eignir ríkisins, lánsheimildir og ríkisábyrgðir. Nefndin á einnig að 

annast eftirlit með framkvæmd fjárlaga, í fjárlögum er öllum fjármunum ríkisins ráðstafað 

til næsta árs. (Lög um þingsköp Alþingis 1991) Fjárlaganefndin getur einnig haft áhrif á 

skattlagningu og forgangsröðun verkefna í opinberri þjónustu. Samgöngunefnd ber núna 

nafnið umhverfis- og samgöngunefnd í lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 og fjallar, 

eins og nafnið bendir til, um samgöngumál þ.á.m. framkvæmdaáætlanir og byggðamál. 

Málefni sem samgöngunefnd glímir við varða alla landsmenn, bæði þá sem búa í dreifbýli 

og í þéttbýli (Gunnar Helgi Kristinsson  væntanlegt, 15). 

Síðasta nefndin sem kemur fram í töflu 2 er landbúnaðar- og sjávarútvegsnefnd, núna 

atvinnuveganefnd skv. lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991. Atvinnuveganefnd fjallar 

um landbúnaðar- og sjávarútvegsamál ásamt öðrum málum tengdum atvinnugreinum. 

Landbúnaður og sjávarútvegur eru einar af stærstu atvinnugreinunum í íslensku 

efnahagslífi og hefur mikill ágreiningur skapast í kringum málefni þessara atvinnugreina. 

Þingnefndir sem annast málefni þeirra hafa mikið vald, ekki bara til að móta stefnu á sviði 

þeirra málefna heldur einnig á efnahagslífið í landinu öllu. Þannig getur t.d. þingnefnd 

sem fjallar um landbúnaðinn haft áhrif á allt framboð og verð matvæla í landinu. 
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Sjávarútvegsnefndir fjalla um málefni tengd sjávarútvegi s.s. stjórn fiskveiða og 

kvótakerfið (Gunnar Helgi Kristinsson væntanleg, 15). Íslenskur sjávarútvegur er 

undirstaða í atvinnulífinu og byggðist landið upp í kringum sjávarútveginn. Árið 1983 voru 

sett lög um stjórnun fiskveiði á Íslandi, kvótakerfið svokallað. Allt frá því að kerfið var sett 

á hefur það verið mikið í umræðu og mikið milli tannanna hjá þjóðinni (Gísli Pálsson og 

Agnar Helgason 1995, 119-120). Í ljósi þess hvað kvótakerfið er umdeilt og sjávarútvegur 

mikilvægur hluti af íslensku efnahagslífi er mikilvægt að skoða þingnefndir sem fjalla um 

málefni sjávarútvegsins og rifja upp hvaða völd þær hafa. Eins og fram hefur komið hafa 

íslenskar þingnefndir tillögurétt, vald til að semja og setja fram frumvarp fyrir þingið, og 

síðustu árin hafa þingnefndir nýtt sér þann rétt í mun meiri mæli. Helsta hlutverk 

þingnefnda er að fara yfir öll frumvörp sem eru sett fyrir þingið og hafa þingnefnir vald til 

að breyta frumvörpum eftir sínum hugsjónum. Segjum svo að frumvarp um 

heildarendurskoðun og breytingar á kvótakerfinu sé lagt fyrir þingið. Frumvarpið fer til 

sjávarútvegsnefndar (atvinnuveganefndar) eftir fyrstu umræðu á þingi. Samkvæmt töflu 

2 komu 76,2% meðlima sjávarútvegsnefndar úr landsbyggðarkjördæmum á árunum 1959 

til 2015. Ef við skoðum fimm stærstu kvótaeigendurna árið 2015, HB Granda, Samherji 

Íslands, Síldarvinnslan, Vinnslustöðin og Ísfélag Vestmannaeyja, kemur í ljós að þessi fimm 

fyrirtæki eiga samanlagt 34,1% af heildarkvóta landsins (Fiskistofa Kvótastaða 100 

stærstu útgerða 2015).  

Tafla 3: Kvótastaða 5 stærstu útgerðar 2015  

Fyrirtæki Kvóti Útgerð 

HB Grandi hf. 12,2% Akranes, Reykjavík og 

Vopnafjörður 

Samherji Íslands ehf. 6,6% Akureyri og Dalvík 

Síldarvinnslan hf. 5,9% Helguvík, Neskaupstaður 

og Seyðisfjörður 

Vinnslustöðin hf. 4,7% Vestmannaeyjar 

Ísfélag Vestmannaeyja hf. 4,7% Vestmannaeyjar 

(Fiskistofa Kvótastaða 100 stærstu útgerða 2015; HB Grandi; Samherji Íslands; 

Síldarvinnslan; Vinnslustöðin; Ísfélag Vestmannaeyja) 
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Samkvæmt upplýsingum á heimasíðum þessara fyrirtækja og upplýsinga sem aflað 

var símleiðis er aðeins eitt þeirra, HB Grandi, með útgerð á höfuðborgarsvæðinu en það 

er einnig með útgerð úti á landi. Þetta þýðir að nánast öll útgerð þessara fyrirtækja er á 

landsbyggðinni, útgerðinni fylgja atvinnumöguleikar og mörg sveitarfélög eru háð 

útgerðinni (HB Grandi; Samherji Íslands; Síldarvinnslan; Vinnslustöðin; Ísfélag 

Vestmannaeyja 2017) Eins og áður hefur komið fram fá þingmenn umboð sitt frá 

kjósendunum í kjördæmum þeirra, kjósendur framselja valdi sínum til þingmanna í þeirri 

trú að þingmenn eru hæfari til að fara með það vald og gæta hagsmuna kjósenda sinna. 

Ef hagsmunir kjósenda eru að hafa kvótakerfið óbreytt, er líklegt að þingmenn sem sitja í 

þingnefndinni sem afgreiðir frumvarpið kjósi gegn því eða breyti frumvarpinu eins mikið 

og hægt er. Hins vegar eru margir sammála því að kvótakerfið í núverandi myndi sé ekki 

hagstætt fyrir alla landsmenn og er aðeins lítill hluti útvalinna einstaklinga sem hagnast 

verulega á kerfinu. Því er hægt að velta því fyrir sér hvort að með því að halda í núverandi 

kerfi og viðhalda sterkari meirihluta landsbyggðarþingmanna í þingnefndum sem annast 

þessi málefni er verið að gæta hagsmuna lítils hóps kjósenda en í leiðinni skaða hag allra 

annarra landsmanna. 
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6 Niðurstaða 

Í nútíma þingræðisríkjum er tilvist þingnefnda ómissandi og erfitt væri að ímynda sér starf 

þingsins án þeirra. Inn í dagleg störf þingsins er innbyggt þingnefndakerfi sem bæði tekur 

álagið af þinginu og gefur þingmönnum tækifæri á að sérhæfa sig í ákveðnum 

málaflokkum. Með því að skoða umboðskeðjuna sjáum við hvernig almennir borgarar 

framselja umboði sínu áfram til kjörinna fulltrúa á þingi og í þingræðisríkjum framselur 

þingið síðan umboðið áfram til þingnefnda og annarra stofnana þess. Umboðskeðju og 

framsölu umboðsins fylgir umboðsvandinn en það hugtak vísar til tilhneigingar fulltrúa til 

undanbragða. Umboðsvandinn er alltaf til staðar en þó í mismiklum mæli.  

Vegna kjördæmakerfisins sem hefur verið notað síðan árið 1999 hefur samsetning 

þingsins gagnast landsbyggðarkjósendum og veitt þeim ákveðið forskot yfir 

höfuðborgarsvæðið. Á íslenska þinginu sitja 63 fulltrúar þjóðarinnar sem fara með 

löggjafavaldið ásamt því að sinna eftirlitshlutverki með framkvæmdavaldinu. Af þessum 

63 þingmönnum koma 28 þeirra frá þremur landsbyggðakjördæmum, Norðvestur-, 

Norðaustur- og Suðurkjördæmi, sem samsvarar 44% þingsæta. Árið 2016 bjuggu aðeins 

35% kjósenda í þessum þremur landsbyggðakjördæmum og 65% kjósenda í 

höfuðborgarkjördæmunum þremur, Reykjavíkurkjördæmi suður, Reykjavíkurkjördæmi 

norður og Suðvesturkjördæmi. Þannig kýs um þriðjungur kjósenda fulltrúa sem samsvara 

nær helmingnum af þingsætunum og því eru hlutfallslegra færri kjósendur á bak við hvern 

þingmann sem kemur frá landsbyggðinni heldur en þingmann sem kemur frá 

höfuðborgarsvæðinu. Forskot landsbyggðarkjördæma kemur skýrt fram  í samsetningu 

nefnda, þegar samsetning þriggja áhrifamikilla þingnefnda er skoðuð á árum 1959 til 2015 

kemur fram að í öllum þremur nefndum hafa þingmenn frá landsbyggðarkjördæmum 

verið í miklum meirihluta. Þau málefni sem þessar þingnefndir takast á við eru mikilvæg 

málefni fyrir alla landsmenn og því ljóst að enginn landshluti ætti að hafa forskot yfir aðra. 

Dæmi um slíkt málefni er kvótakerfið og úthlutun auðlinda landsins en ég fjallaði 

sérstaklega um það málefni þar sem ég tel að það sýnir skýrt hvernig áhrif 

landsbyggðarinnar koma fram á Alþingi. 34,1% af heildarkvóta landsins er í eigu fimm 

útgerðarfyrirtækja sem hafa næstum því alla sína útgerð úti á landi. Það er ekkert nýtt að 

það eru bundnir miklir hagsmunir og fjármagn við kvótakerfið og því miklir hagsmunir að 

halda kerfinu óbreyttu. Með því að hafa meirihluta af þingmönnum sem sitja í nefndum 

sem sjá um þennan málaflokk er hægt að koma í veg fyrir að breytingar verði á núverandi 
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ástandi og kerfi. Þannig er hægt að tryggja hagsmuni ákveðinna hópa og taka þá fram yfir 

hagsmuni annarra.  

Í þingskapalögum nr. 55/1991 koma fram reglur um hvernig skipun í fasta- og 

alþjóðanefndir eigi að fara fram, allir þingflokkar leggja fram tillögu um skipun nefnda á 

þingsetningarfundi og byggjast þessar tillögur á hlutfallegum þingsstyrk flokkanna. 

Samsetning nefnda fer þannig eftir þingsstyrk þeirra flokka sem sitja á Alþingi og 

endurspeglast samsetning þingsins í þingnefndum. Flokkarnir skila einnig inn tillögu um 

hvernig embætti formanns, fyrsta varaformanns og annars varaformanns eigi að skipta 

upp á milli flokka en formenn þingnefnda hafa mikil völd, þeir ákveða meðal annars í 

samræmi við forseta Alþingis starfsáætlun nefnda og eru samkvæmt venju 

framsögumenn mála. Völd og áhrif þingnefnda eru mjög ólík milli landa, vald þingnefnda 

kemur meðal annars fram í hliðverða hlutverki þeirra og tillögurétti þingnefnda. Hliðverða 

hlutverk þingnefnda vísar til þess að ekki er hægt að koma máli í gegnum þingið án þess 

að það fer í gegnum þingnefnd og sú nefnd samþykkir það. Tillöguréttur þingnefnda vísa 

hins vegar til réttar nefnda til að taka sjálfar upp mál. Íslenskar þingnefndir gegna bæði 

hlutverki hliðverða og hafa tillögurétt. Íslenskar þingnefndir byggja yfir ákveðinni 

sérstöðu frá öðrum Norðurlöndum þegar það kemur að tillögurétti en hvergi á hinum 

Norðurlöndunum hafa þingnefndir völd til þess að taka mál upp sjálfar og leggja það fyrir 

þing. Hér kemur skýrt fram að vald þingnefnda er mun meira hér á landi en á hinum 

Norðurlöndunum og hafa völd þingnefnda aukist töluvert síðustu árin. Meðaltal 

nefndarfrumvarpa frá árum 2000 til 2008 var 7,88 frumvörp á ári en 2016 var þetta 

meðaltal komið upp í 18 frumvörp á ári.  

Vegna kjördæmakerfisins og forskots landsbyggðarinnar yfir höfuðborgarsvæðið sem 

er innbyggt inn í það kerfi ásamt aukningu valds þingnefnda síðustu árin er 

umboðsvandinn mun meira áberandi í íslenska stjórnkerfinu en áður fyrr. Niðurstöður 

þessarar ritgerðar sýna að núverandi kjördæmakerfi ýtir undir sterkari stöðu 

landsbyggðarinnar, bæði á þingi og í þingnefndum. Vegna þessara kerfa sem eru nú til 

staðar hafa landbyggðarkjördæmin mun meiri áhrif og völd en kjördæmin á 

höfuðborgarsvæðinu. Samsetning þingsins og nefnda endurspeglar ekki hlutfallslega 

samsetningu landsins sem verður til þess að ákveðnir hópar og hagsmunaaðilar geta 

tryggt að núverandi kerfi haldist í sessi og komið í veg fyrir breytingar.  
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7 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um íslenskar þingnefndir og vald þeirra með 

gagnrýnum augum ásamt því að fjalla um það hvort nefndir gæta eigin hagsmuna, 

hagsmuna kjósenda, flokka eða annarra hópa þegar það kemur að ákvarðanatöku. 

Höfundur telur að hún hafi náð að fjalla um þetta efni á fræðilegan hátt með 

kenningalegan grunn til hliðarsjónar. Sú vinna sem fer fram í þingnefndum er 

umfangsmikil og mikilvæg fyrir starf þingsins. Nefndakerfið gefur þingmönnum tækifæri 

á að afla sér þekkingar á tilteknu sviði og því er mjög mikilvægt að hafa öflugt nefndakerfi. 

Hins vegar er umboðsvandinn alltaf til staðar í skugga nefndakerfisins þar sem tilhneiging 

þingmanna til að svíkja undan og fara eftir eigin hagsmunum er alltaf til staðar. Það er því 

mikilvægt að hafa öflugt eftirlit og aðhald með nefndum, það er hlutverk þingsins að veita 

þingnefndum nægjanlegan eftirlit og takast á við þann vanda. Síðustu árin hafa völd 

þingnefnda aukist verulega hins vegar hefur eftirlit með þingnefndum ekki aukist 

samhliða því. Með því að auka ekki eftirlit með nefndum er verið að auka áhættu á frekari 

umboðsvandann. Til að takast á við þann vanda er hægt að grípa til mismunandi aðgerða, 

t.d. hefur verið lagt til að nefndarfundir verði opnir og aðgengilegir öllum. Með því að 

opna nefndafundi fyrir almenningi og þinginu er verið að auka þrýsting á nefndir að hafa 

faglega hugsjón í daglegu starfi þeirra. Að opna fundi þingnefnda væri góð byrjun á auknu 

eftirliti en eins og niðurstöður hafa sýnt er mun stærri vandi í núverandi nefndakerfi. 

Vegna kjördæmaskipunarinnar sem notast er við í dag er staða landsbyggðarkjördæma 

mun sterkari á þingi og í nefndum en staða kjördæma á höfuðborgarsvæðinu. Þetta 

misvægi í kerfinu tryggir ákveðnum hópum samfélagsins vald til að viðhalda núverandi 

valdastrúktúr og tryggir þannig að umboðsvandinn festist í sessi í íslensku 

stjórnmálaumhverfi. Því er hægt að velta því fyrir sér hvort heildarendurskoðun á 

kjördæmakerfinu væri skerf í rétta átt til að takast á við umboðsvandann sem er nú til 

staðar í nefndakerfinu og einnig í þingsalnum sjálfum. Svo umfangsmiklar vangaveltur eru 

þó frekar efni í meistararitgerð. 
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