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1 Inngangur   

Eftirlitsvald Alþingis með framkvæmdarvaldinu er vaxandi og eðilegur þáttur í starfsemi 

þingsins en eftirlitshlutverkið er þó ekki klippt og skorið. Þá helst koma upp sjónarmið er 

snúa að því hvort um raunverulegt eftirlitsvald er að ræða eða þá einhvers konar formlegt 

vald. Helst ber að líta til þeirra hefðbundnu heimilda sem finna má í Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1994 (hér eftir stjskr.) en þær eru skýrslubeiðnir og fyrirspurnir þingmanna sem 

og eftirlitsheimildir nefnda á Alþingi. Í þeirri umfjöllun er mikilvægt að hafa til hliðsjónar þá 

miklu breytingu sem gerð var á lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 (hér eftir þskl.) en 

við þá breytingu voru dönsku og norsku lögin höfð að fyrirmynd.  

Í þessari ritgerð verður farið yfir hinar almennu eftirlitsheimildir Alþingis með ráðherrum 

og þá hvernig þetta eftirlitshlutverk birtist í raun og veru í framkvæmd. Hvað gerist ef 

ráðherrar brjóta gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar um þingeftirlit? Hver er munurinn á 

upplýsingaskyldu ráðherra og upplýsingarétti þingmanna? Einnig verður farið yfir 

fyrirkomulagið í Danmörku og Noregi varðandi afleiðingar brota á upplýsingaskyldu 

ráðherra. 

2 Þingeftirlit  

Til að byrja með er nauðsynlegt að fara aftur til 18. og 19. aldar en þá fóru kenningar franska 

stjórnspekingsins Montesquieu að hafa áhrif á stjórnarhætti og stjórnskipun vestrænna 

lýðræðisríkja. Kenningar Montesquieu snerust um þrígreiningu ríkisvaldsins þar sem tvískipt 

þjóðþing færi með löggjafarvaldið, konungur færi með framkvæmdarvaldið og að lokum var 

þriðja grein ríkisvaldsins í höndum dómsvaldsins1. Hugmyndir Montesquieu um þrígreiningu 

ríkisvaldsins höfðu mikil áhrif á setningu nýrra stjórnarskráa í vestrænum lýðræðisríkjum og í 

íslensku stjórnarskránni er hana að finna í 2.gr stjskr. Alþingi fer með löggjafarvaldið og er í 

raun valdamesta stofnunin enda eru þingmenn kosnir beint af þjóðinni í lýðræðislegum 

kosningum. Þingið leggur einnig grunninn að skipulagi stjórnsýslunnar og dómsvaldsins með 

löggjöf. Alþingi ræður því einnig hverjir sitja í ríkisstjórn hverju sinni á grundvelli 

þingræðisreglunnar en vikið verður að þeirri reglu síðar2. 

Þingeftirlit felst í endurskoðun og virku eftirliti Alþingis með ríkisstjórn og stjórnsýslu 

landsins3. Hér á landi hefur framsal lagasetningarvalds frá Alþingi yfir til stjórnsýslunnar 

stöðugt verið að færast í aukanna. Þar með hefur verið mun meiri þörf á þingeftirliti í seinni 

                                                 
1 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 105. 
2 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 109. 
3 Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, bls 14. 
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tíð sem endurspeglast m.a í heildarendurskoðun á þingskaparlögunum. Einnig má telja það 

eðlilegt fyrikomulag í þingræðisríki að þingið fylgist vel með stjórnarframkvæmdinni enda er 

um valdamestu stofnun þjóðfélagsins að ræða. 

Í doktorsritgerð norska fræðimannsins Fredrik Sejerstad fjallar hann um eftirlitshlutverk 

sem þríþætt ferli. Samkvæmt honum fer fyrst fram skoðun þingsins á stjórnarframkvæmdinni 

þar sem upplýsingum er safnað. Slík skoðun byggir rétt sinn á þingræðisreglunni sem og 

upplýsingaskyldu ráðherra. Með þessu geta þingmenn lagt fram fyrirspurn fyrir ráðherra eða 

óskað eftir skýrslum. Að skoðun lokinni kemur mat á því hvort ástæða sé til einhvers konar 

viðbragða af hálfu þingsins og þá hvort ráðherra skuli sæta pólitískri ábyrgð. Að lokum er 

þriðja stigið ákvörðun þingsins um viðbrögð séu þau nauðsynleg4.  

Með breytingalögum nr. 85/2011 á þskl. var lögfest sú regla að Alþingi hefur eftirlit með 

framkvæmdarvaldinu. Ljóst er að reglan er grundvallarregla íslenskrar stjórnskipunar og 

mikilvægt að hún sé lögfest. Þegar lögin voru sett þá var regluna að finna í stjórnarskránni en 

þar sem talið er að réttur Alþingis til að hafa eftirlit með stjórnarframkvæmdinni sé almennt 

víðtækari en 54.gr stjskr. gerir ráð fyrir þá var mikilvægt að lögfesta hana enn fremur í 

þingsköp5. 

 

2.1 Þingræði 

Þingræðisreglan er eitt megineinkenni íslenskrar stjórnskipunar en í henni felst að engin 

ríkisstjórn eða ráðherra getur setið án stuðnings eða hlutleysis Alþingis6. Þingræði komst á 

árið 1904 en þingræðisreglunni er aðallega veitt stoð í stjórnskipunarvenju. Hana er einnig að 

finna í 1.gr stjskr. þar sem segir að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn en höfundar 

stjórnarskrárfrumvarpsins gerðu ráð fyrir að með þessu ákvæði væri þingræði 

stjórnarskrárhelgað7. Þingræðisreglan var fyrst lögfest í lögum um Stjórnarráð Íslands nr. 

115/2011 (hér eftir stjl.). Þar kemur fram í 2.mgr 1.gr laganna að ráðherrar starfi í umboði 

Alþingis og forsætisráðherra sé skylt að biðjast lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt ef tillaga um 

vantraust á ríkisstjórnina er samþykkt af Alþingi. 

Ef Alþingi styður ekki eða sættir sig ekki við ráðherra eða ríkisstjórn í embætti geta 

þingmenn lagt fram vantrauststillögu samkvæmt 2.mgr 1.gr stjl. Vantrauststillögur eru lagðar 

                                                 
4 Fredrik Sejerstad: Kontroll og konstitusjon, bls 141-142. 
5 Í frumvarpi er varð að breytingarlögum nr. 84/2011 var tekið fram að sjónarmiðið varðandi víðtækt eftirlit 

Alþingis mætti m.a sjá með lögfestingu embætta eins og umboðsmann Alþingis sem og að færa 

Ríkisendurskoðun, sem heyrði undir fjármálaráðuneytið, yfir til Alþingis. 
6 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 112. 
7 Gunnar G. Schram og Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls 26. 
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fram og afgreiddar sem þingsályktunartillögur8. Frá árinu 1944 hafa 25 vantrauststillögur 

verið lagðar fram á Alþingi en aðeins ein hefur verið samþykkt og var það árið 1950 þegar 

stjórn Ólafs Thors var í ríkisstjórn9. Ekki er jafn algengt að vantrauststillaga sé lögð fram á 

einstaka ráðherra en slík tillaga hefur aldrei verið samþykkt. Því er ljóst að mikið þarf til svo 

að vantrauststillaga sé samþykkt þó svo að í raun séu engin efnisleg skilyrði sett fyrir því að 

Alþingi samþykki vantraust á ráðherra eða ríkisstjórn.  

Ráðherraábyrgð skiptist í pólitíska og lagalega ábyrgð. Kjarna lagalegu ábyrgðarinnar má 

finna í 14.gr stjskr en þar segir að ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. 

Ábyrgðin er persónuleg og verður ekki lögð á ríkisstjórnina.  Lagaleg ábyrgð ráðherra lýtur að 

refsi- og bótaábyrgð á embættisverkum hans og hvernig eigi að framfylgja slíkum 

lagaákvæðum fyrir dómi. Stjórnarskráin hefur kveðið á um lagalega ábyrgð ráðherra frá því 

árið 1904 þegar heimastjórn komst á10. Pólitíska ábyrgðin varð hins vegar til með tilkomu 

þingræðisreglunnar hér á landi. Ráðherrar verða að haga stjórnarframkvæmdum sínum á þann 

hátt að þeir njóti stuðnings þingsins en geri þeir það ekki gæti það leitt til pólitískra úrræða á 

borð við aðfinnslur þingsins eða jafnvel vantrausts11. Þannig má sjá hversu náin tengsl eru 

milli þingræðisreglunnar og eftirlits Alþingis með framkvæmdarvaldinu enda veitir pólitíska 

ábyrgðin ráðherrum mikið aðhald12. 

 

2.2 Stjórnarskrá 

Stjórnarskráin er fáorð um eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu en talið er að 

þingeftirlitið sé reist á 14.gr hennar sem kveður á um ákæruvald Alþingis vegna 

embætissbrota ráðherra13. Eftirlitshlutverk Alþingis birtist þó einnig í 39.gr stjskr. þar sem 

kemur fram að Alþingi hefur heimild til að skipa nefndir þingmanna til að rannsaka mikilvæg 

mál sem varða almenning. Alþingi getur þá veitt þeim nefndum heimild til að heimta skýrslur 

af embættismönnum og einstökum mönnum. Heimildin til að stofna rannsóknarnefndir skv. 

39.gr stjskr. hefur lítið verið nýtt en síðast var það gert árið 195514. Hins vegar er einnig 

heimild í lögum um rannsóknarnefndir nr. 68/2011 að skipa sérfræðinga, utan þings, í 

rannsóknarnefndir og í seinni tíð hefur sú heimild oftar verið nýtt heldur en skipan 

rannsóknarnefnda á grundvelli 39.gr stjskr.  

                                                 
8 Vefsíða Alþingis, http://www.althingi.is/thingstorf/leidbeiningar-og-yfirlit. 
9 Vefsíða Alþingis, http://www.althingi.is/thingstorf/leidbeiningar-og-yfirlit. 
10 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 398. 
11 Gunnar G. Schram og Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls 146. 
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 117. 
13 Þskj. 1014, 139. lögþ. 2010-2011, bls 24. 
14 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 442. 

http://www.althingi.is/thingstorf/leidbeiningar-og-yfirlit
http://www.althingi.is/thingstorf/leidbeiningar-og-yfirlit
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Í 54.gr stjskr. er einnig að finna ákvæði er varðar eftirlitshlutverk Alþingis með 

framkvæmdarvaldinu en þar er heimild þingmanna til að krefja ráðherra um skýrslur eða svör 

um opinber málefni með því að bera fram fyrirspurn. Nánar er vikið að þessari heimild í 

lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991. Opinbert málefni er sérhvert málefni er tengist 

beint eða óbeint hlutverki og starfsemi ríkisins og stofnana þess15.  Nánari útskýringu á 

hugtakinu má finna í skýrslu forsætisráðherra um aðgang að upplýsingum um hlutafélög í 

eigu ríkisins16 en þar segir m.a.: 

Löggjöfin kveður nánar á um það hvaða málefni eru opinber. Líkur eru fyrir því að 

málefni sé opinbert þegar stjórnsýsluaðilar taka ákvarðanir í skjóli opinbers valds lögum 

samkvæmd. 

 

Þegar ráðist var í umtalsverðar breytingar á þingskaparlögunum árið 2011 þá komu upp 

umræður er varðar þingeftirlitsheimildir stjórnarskránnar og þá hvort stjórnarskráin væri 

mögulega of fáorð um eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. Með breytingunum varð 

grundvallarreglan um eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu fest í þingsköp en í 

frumvarpinu var sérstaklega tekið fram að slík regla ætti vissulega heima í stjórnarskránni og 

þá skýrlega orðuð.  

3 Lög um þingsköp Alþingis nr. 55/1991 

3.1 Skýrsla vinnuhóps forsætisnefndar Alþingis 

Árið 2008 skipaði forsætisnefnd Alþingis vinnuhóp þriggja sérfræðinga sem var ætlað að 

endurskoða þágildandi lög um þingeftirlit og hvort þörf væri á breytingu á þeim. Hópurinn 

skilaði skýrslu um efnið árið 2009 og var eftirlitskafla þingskaparlaga breytt í kjölfarið með 

lögum nr. 84/2011 og er þann eftirlitshluta að finna í IV.kafla laganna. Eins og fram kemur í 

skýrslunni þá er opinber þjónusta umfangsmikil og er stöðugt að aukast. Það verður til þess að 

Alþingi framselur að hluta löggjafarvald sitt til framkvæmdarvaldsins. Ástæður þess eru m.a 

að lagabálkar verða of langir og flóknir og nauðsynlegt er að lög séu frekar stöðug á meðan 

stjórnsýslan sé liðlegri og geti breyst í takt við þarfir samfélagsins. Einnig nýtist sérþekking 

betur ef lagasetningarvald er að ákveðnu leyti í höndum sérfræðinga ráðuneytis17. Því meira 

                                                 
15 Hvað varðar starfsemi fyrirtækja í eigu ríkisins þá hafa þau mörk verið dregin að starfsemi félaga og lögaðila 

sem eru að hálfu eða meira í eigu ríkisins teljast sem opinber málefni eins og kemur fram í frumvarpi til 

breytingarlaga þskl. 
16 Alþt. 1997-98, A-deild, bls 562-563. 
17 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls 122. 
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sem framsal lagasetningarvalds eykst því mikilvægara er eftirlit og aðhald Alþingis með 

framkvæmdarvaldinu18.  

Fyrir tilkomu áðurnefndrar skýrslu þá var ýmislegt ábótavant þegar kom að reglum um 

þingeftirlit. Lög um þingsköp Alþingis voru fáorð um efnið en þar var t.a.m ekki að finna 

neinn heildstæðan þingeftirlitskafla í lögunum. Það var vegna víðtækra breytinga á 

stjórnkerfinu í kjölfar efnahagsáfalla sem fylgdu bankahruninu í október 2008 sem ákveðið 

var að fara í mikla vinnu við þingskaparbreytingar m.a til að styrkja störf þingnefndanna, efla 

eftirlitshlutverk Alþingis sem og styrkja stöðu þess gagnvart framkvæmdarvaldinu19.  

 

3.2 Danmörk 

Við gerð þingeftirlitskaflans sem var bætt við íslensku þingskaparlögin árið 2011 var mikið 

horft til fyrirkomulagsins í Danmörku. Þar hefur þingið eftirlit með ríkisstjórninni en allt 

eftirlit fer í gegnum viðkomandi ráðherra20. Þingeftirlitið birtist í umræðum á þinginu, 

fyrirspurnum þingmanna til ráðherra sem og skýrslugjöfum ráðherra til þingsins. Samkvæmt 

38.gr dönsku stjórnarskrárinnar skal forsætisráðherra gefa árlega skýrslu um stöðu 

ríkisstjórnarinnar. Í 4.mgr 19.gr dönsku þingskaparlaganna er svo heimild fyrir aðra ráðherra 

til að gefa skýrslu utan dagskrár um opinber málefni sem heyra undir þá21. Í 53.gr stjskr. er að 

finna heimild þingsins til að bera fyrirspurn fyrir ráðherra og svo er nánari útfærslu að finna í 

þskl. 

Í dönsku þingskaparlögunum er gerður greinarmunur á annars vegar fyrirspurnum 

þingmanna og svo spurningum til ráðherra. Þingið þarf að samþykkja fyrirspurnir áður en þær 

eru bornar undir ráðherra en það er aðeins í undantekningartilfellum sem fyrirspurnum er 

neitað af þinginu. Ráðherra skilar þá inn greinargerð og eftir það hefjast umræður í þinginu22. 

Óski þingið eftir afmarkaðri svörum þá er hægt að spyrja ráðherra spurningar. Spurningarnar 

geta verið skriflegar spurningar til ráðherra, óundirbúnar spurningar sem ráðherrar svara 

jafnóðum og í þriðja lagi geta þingmenn komið spurningum til ráðherra í gegnum þingnefnd 

sem þeir sitja í23.  Þær skulu vera stuttar, ákveðnar og þeim fylgir næstum alltaf 

rökstuðningur24.  Þingið þarf ekki að samþykkja spurningar þingmanna eins og þarf með 

fyrirspurnir. Ráðherra er ekki skylt að svara spurningum frá nefndum né þingmönnum þó svo 

                                                 
18 Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, bls 12. 
19 Þskj. 1014, 139. lögþ. 2010-2011, bls 11. 
20 Henrik Zahle: Institutioner og regulering, bls 315. 
21 Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, bls 66. 
22 Henrik Zahle: Institutioner og regulering, bls 316. 
23 Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, bls 67. 
24 Henrik Zahle: Institutioner og regulering, bls 317. 
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að það sé yfirleitt gert. Ef ráðherra kýs að svara ekki spurningu þá myndi það óneitanlega 

leiða til viðbragða frá þinginu25. 

Almenn sannleiks- og upplýsingaskylda hvílir á ráðherrum í Danmörku. Þar er 

upplýsingaskylda ráðherra ekki stjórnarskrárbundin en hún er hins vegar lögfest í 

ráðherraábyrgðarlög. Þar er refsiábyrgð lögð við því að ráðherra veiti rangar eða villandi 

upplýsingar eða leyni upplýsingum sem hafi verulega þýðingu fyrir mat þingsins á tilteknu 

máli26. Hér er um neikvæða skyldu að ræða en reglan felur þó einnig í sér skyldu ráðherra til 

að leggja fram ákveðnar upplýsingar við tilteknar aðstæður. Hann hefur því ákveðna 

frumkvæðisskyldu og ber að leggja fram öll þau gögn og upplýsingar sem hann hefur aðgang 

að sem skiptir máli fyrir mat þingsins á tilteknu máli sem er til umfjöllunar27. 

Upplýsingskylda ráðherra gildir um þær upplýsingar sem hafa verulega þýðingu  fyrir mat 

þingsins á málinu. Flest lagafrumvörp og þingsályktunartillögur þingsins eiga rætur sínar að 

rekja til upplýsinga frá ráðherrum28.  

 

3.3 Noregur 

Einnig var litið til fyrirkomulagsins í  Noregi  en þá aðallega hvað varðar nefndir og einna 

helst þá svokallaða stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Fyrir breytingarlögin árið 2011 var 

eftirlitshlutverkið hér á landi í höndum fagnefnda á hverju sviði en stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefnd Alþingis var svo sett á laggirnar með áðurnefndum breytingarlögum að norskri 

fyrirmynd. Með því að hafa eina nefnd sem nær til stjórnsýslunnar allrar er áherslan færð frá 

efnislegri þekkingu og sérhæfingu á viðkomandi fagsviði yfir á þekkingu og sérhæfingu á 

eftirlitshlutverkinu sem slíku. Skipan nefndarinnar hefur því styrkt eftirlitshlutverkið til 

muna29. 

Líkt og í Danmörku þá hvílir almenn sannleiks- og upplýsingaskylda í Noregi.  Í Noregi 

var reglan þó færð í stjórnarskrá árið 2007 en það var talið vera í samræmi við meginreglu um 

réttaröryggi að færa svo mikilvæga reglu í stjórnarskránna. Samkvæmt ákvæðinu er ráðherra 

óheimilt að leggja fram rangar eða villandi upplýsingar og er einnig að finna refsiákvæði í 

lögum um ráðherraábyrgð. Er því refsing lögð við því ef ráðherra vanrækir upplýsingaskyldu 

sína við norska Stórþingið. Þegar um er að ræða mál sem ríkisstjórnin leggur fram þá hvílir 

                                                 
25 Lars Busck: „Folketingets kontrol med forvaltningen“, bls 57.  
26 Ákvæðið er að finna í 2.mgr 5.gr laganna en þar segir :„Bestemmelsen i stk. 1 finder andvendelse, såfremt en 

minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag 

fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.“ 
27 Ásmundur Helgason: „Upplýsingaskylda ráðherra við Alþingi“, bls 321. 
28 Lars Busck: „Folketingets kontrol med forvaltningen“, bls 46.  
29 Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, bls 91. 



 

 10 

svokölluð jákvæð skylda á ráðherra en honum er þá skylt að eiga frumkvæði að því að veita 

tilteknar upplýsingar. Hins vegar hvílir eingöngu neikvæð upplýsingaskylda á ráðherra þegar 

um önnur tilvik er að ræða eins og t.d svör við fyrirspurnum þingmanna. Þá er honum 

óheimilt að leggja rangar eða villandi upplýsingar fyrir þingið30. Ganga Norðmenn því 

skemur heldur en Danir, þegar kemur að lögfestingu á refsiábyrgð ráðherra.   

Hægt er að skipta skyldum ráðherra upp í annars vegar sannleiksskyldu og hins vegar 

upplýsingaskyldu bæði í Noregi sem og Danmörku. Sannleiksskyldan er þá í raun bannregla 

sem hefur mjög almennt gildissvið þar sem ráðherrum er bannað að veita þinginu rangar og 

villandi upplýsingar án þess að tilgreint sé nákvæmlega við hvaða tilefni það getur verið31. 

Upplýsingaskyldan er þó aftur á móti mun sértækari. Í Noregi er upplýsingaskyldan 

takmörkuð við mál sem ríkisstjórnin á frumkvæði að og má því segja að um sé að ræða reglu 

með sérstaklega þröngt gildissvið.  

4 Fyrirspurnir   

4.1 Almennt um fyrirspurnir 

Samkvæmt 54.gr stjskr þá getur þingmaður lagt fram fyrirspurn fyrir ráðherra og þar með 

óskað eftir upplýsingum eða svari um opinbert málefni. Samkvæmt 57.gr þskl. skal 

þingmaður afhenda forseta Alþingis fyrirspurn sem hann vill beina til ráðherra. Fyrirspurnin 

skal vera skýr, um afmörkuð atriði og mál sem ráðherra ber ábyrgð á. Miða skal við að hægt 

sé að svara henni í stuttu máli. Forseti þingsins ákveður svo fljótt sem unnt er hvort 

fyrirspurnin verði leyfð eða ekki og verði hún leyfð skal hún send hlutaðeigandi ráðherra.  

Fyrirspurnir þingmanna eru þrenns konar og er þeim skipt niður eftir formi og 

framsetningu svaranna. Í fyrsta lagi er um að ræða fyrirspurnir sem ráðherra gefur munnleg 

svör við, í öðru lagi þær sem ráðherra svarar skriflega og í þriðja lagi óundirbúnar 

fyrirspurnir32.  Þingmaður sem vill beina fyrirspurn til ráðherra afhendir fyrst forseta þingsins 

fyrirspurnina í samræmi við 57.gr þskl. Þar tekur hann fram hvort hann óski eftir munnlegu 

eða skriflegu svari. Forseti Alþingis ákveður svo fljótt sem unnt er hvort fyrirspurnin skuli 

leyfð. Hann getur borið málið undir atkvæðagreiðslu Alþingis umræðulaust ef hann telur vafa 

leika á því hvort hún skuli leyfð eða ekki.  

Fyrirspurnir eru lagðar fyrir ráðherrann sjálfan en ekki ráðuneytið sem slíks. Tilgangur 

fyrirspurna er að þingmenn geti með þessum hætti kallað eftir upplýsingum eða afstöðu 

                                                 
30 Eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu, bls 123. 
31 Ásmundur Helgason: „Upplýsingaskylda ráðherra við Alþingi“, bls 325. 
32 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 570. 
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ráðherra til málefna sem hann ber ábyrgð á. Fyrirspurnin verður því að lúta að málefni á því 

sviði sem ráðherra hefur einhverjar stjórnunar- og eftirlitsheimildir33. Hann hefur rétt á að fá 

upplýsingar frá öllum stjórnvöldum sem undir hans starfssvið heyra eins og kemur fram í 

14.gr stjl. Því ber ráðherra sjálfur ábyrgð á svari sínu við þeim fyrirspurnum sem honum 

berast og á að geta svarað fyrir störf undirstofnana sinna34.  Ef hann hefur ekki í höndunum 

upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að sinna sínu hlutverki þá getur hann krafið 

stjórnvöld um þær upplýsingar samkvæmt 14.gr stjl. Ef ráðherra hverfur úr embætti þá falla 

niður allar þær ósvöruðu fyrirspurnir sem honum hafa borist. Reglan var lögfest með 

breytingalögum nr. 85/2011 og er nú að finna í 8.mgr 57.gr þskl. Eins og kemur fram í 

frumvarpi til þskl. þá getur þingmaður beint fyrirspurn sinni til nýja ráðherrans sem tekur við 

embættinu ef það á við. 

Alþingismenn nýta sér fyrirspurnarheimildina almennt mjög mikið og eru fyrirspurnir til 

ráðherra u.m.b 10 á dag35. Stór hluti fyrirspurna hefur í seinni tíð verið til þess eins að sækjast 

eftir upplýsingum frá ráðherra án þess í raun að beita því sem eftirlitstæki. Sumar eru notaðar 

í einhvers konar forvitnisskyni um tiltekið málefni en þó ber þingmönnum að huga að 

nokkrum atriðum áður en fyrirspurn er lögð fram enda gæti það komið í bakið á þeim að bera 

fram fyrirspurnir trekk í trekk án sérstakra ástæðna. Þingmenn geta jafnframt viðurkennt 

vanþekkingu sína með því að bera upp fyrirspurn vegna upplýsingaöflunar sem þeir gætu 

auðveldlega fundið sjálfir eða jafnvel eiga að vita36. Það gæti þá jafnvel verið notað gegn 

þeim með pólitískum hætti síðar. Í þessu sambandi má nefna nýlega fyrirspurn frá Birni Leví 

Gunnarsyni, þingmanni Pírata, þar sem hann spurði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra m.a 

að því hvert væri opinbert nafn sveitarfélagsins þar sem höfuðborg Íslands er staðsett37.  

Umfjöllun um umrædda fyrirspurn rataði í fjölmiðla en hér er um að ræða spurningu sem 

þingmaður hefði líklegast náð að finna svör við af sjálfsdáðum38. Þó svo að aðeins hluti þeirra 

fyrirspurna sem bornar eru upp megi rekja til eftirlits í sjálfu sér þá halda fyrirspurnir samt 

sem áður ráðherrum á tánum enda verða þær til þess að ráðherrar þurfa að sökkva sér í 

málefni innan ráðuneytis síns og svara fyrir þær ákvarðanir sem þar eru teknar. Þær geta 

einnig leitt til sérstakra viðbragða í aðgreindu þingmáli, svo sem að þingsályktunartillaga 

                                                 
33 Ásmundur Helgason: „Upplýsingaskylda ráðherra við Alþingi“, bls 309. 
34 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 570. 
35 Vefsíða Alþingis, http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/.  
36 Hér má einnig nefna fyrirspurn Einars Olgeirssonar til ríkisstjórnarinnar árið 1955 um greiðslur til ameríska 

sendiráðsins úr mótvirðissjóði, sem birtist í Alþt. 1954-55, D-deild, dálkur, 691-692 . Þar vandaði Ingólfur 

Jónsson viðskiptaráðherra honum ekki orðin í ræðu sinni en þar ýjaði hann m.a að því að fyrirspyrjandi væri 

hreinlega að ruglast og að hann væri að spyrja um hluti sem hann ætti að vita sjálfur.  
37 Þskj. 558, 148. lögþ. 2017-2018, bls 1.  
38 „Höfuðborgin heitir Reykjavík“, http://www.mbl.is. 

http://www.althingi.is/thingstorf/thingmalalistar-eftir-thingum/
http://www.mbl.is/
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verði lögð fram eða lagafrumvarp. Einnig geta við slíkar umræður komið fram upplýsingar 

sem kalla á frekari rannsóknir þingsins og er því um að ræða mikilvægt úrræði hvort sem það 

er beinlínis notað til eftirlits í hvert skipti eða til upplýsingaöflunar. 

Á Íslandi er almennt talið að ráðherra sé skylt að svara fyrirspurnum þingmanna. Hins 

vegar er ekki að finna nein ákvæði í lögum er varða refsiábyrgð ráðherra vegna vanrækslu á 

slíku. Þingræðisreglan veitir þó ráðherrum mikið aðhald í þessum efnum enda getur það 

óneitanlega haft pólitískar afleiðingar fyrir ráðherra að neita að svara fyrirspurnum frá 

þingmönnum.  

 

4.1.1 Munnlegar fyrirspurnir 

Munnlegum fyrirspurnum er svarað af ráðherra í þingsal í samræmi við 5.mgr 57.gr þskl. 

Ráðherra eru sett tímamörk til að svara fyrirspurn en miðað er við um tvær vikur frá því henni 

var útbýtt39. Fyrirspyrjandi mælir fyrst fyrir fyrirspurninni og því næst svarar hlutaðeigandi 

ráðherra. Aðrir þingmenn geta gert eina stutta athugasemd áður en fyrirspyrjandi og ráðherra 

tala í annað sinn. Reglur um ræðutíma má finna í 95.gr þskl. Munnlegar fyrirspurnir eru 

almennt ekki eins algengar og skriflegar fyrirspurnir en þær fyrrnefndu taka þó mun styttri 

undirbúningstíma40. Alþingi fær þá í rauninni ekki eins ítarleg svör og myndi fást með 

skriflegum fyrirspurnum og er það líklega ástæðan fyrir meiri vinsældum skriflegu 

fyrirspurnanna. 

 

4.1.2 Skriflegar fyrirspurnir 

Óski þingmaður eftir skriflegu svari þá má stutt greinargerð fylgja fyrirspurninni sbr. 1.mgr 

57.gr þskl. Ráðherra skal senda forseta þingsins svar sitt við fyrirspurninni ekki síðar en 15 

virkum dögum eftir að forseti leyfði hana. Svarið er svo prentað út og útbýtt meðal 

þingmanna. Skriflegar fyrirspurnir krefjast mun meiri undirbúnings heldur en munnlegar 

fyrirspurnir en gríðarleg gagnaöflun og vinna fer fram í ráðuneytunum í það að safna saman 

upplýsingum um málefnið sem um ræðir41. Í þessu sambandi vegast á sjónarmið um hversu 

ríkur upplýsingaréttur þingmanna er og þá hversu mikla vinnu skal setja í gagna- og 

upplýsingaöflun fyrir svör ráðherra. Stuttur tímafrestur setur þó ráðherrum ákveðnar skorður 

sem og áskilnaður laga um stutt og skýr svör við fyrirspurnum. Óski þingmenn eftir ítarlegri 

upplýsingum um tiltekið málefni er betra að óska eftir skýrslu frá ráðherra.  

                                                 
39 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 570. 
40 Vefsíða Alþingis, http://www.althingi.is/thingstorf/tilkynningar-tolfraedilegar-upplysingar-um-144-

loggjafarthing-1.  
41 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 571. 

http://www.althingi.is/thingstorf/tilkynningar-tolfraedilegar-upplysingar-um-144-loggjafarthing-1
http://www.althingi.is/thingstorf/tilkynningar-tolfraedilegar-upplysingar-um-144-loggjafarthing-1
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4.1.3 Óundirbúnar fyrirspurnir 

Þriðju gerð fyrirspurna má finna í 58.gr þskl. en þær kallast óundirbúnar fyrirspurnir. Slíkar 

fyrirspurnir eru heimilar í allt að hálftíma á fyrir fram ákveðnum þingfundum, að jafnaði 

tvisvar í hverri heilli starfsviku þingsins. Forsætisráðherra tilkynnir forseta þingsins fyrir 

hádegi undanfarandi föstudag hvaða ráðherrar verða til svara á þingfundum vikuna eftir.  

Forseti þingsins tilkynnir svo þingmönnum hvaða ráðherrar það eru. Yfirleitt fær ráðherra 

ekki vitneskju um óundirbúnar fyrirspurnir fyrr en á þingfundi enda eru þær spurningar ekki 

prentaðar út fyrir fram. 

 

4.1.4 Sérstakar umræður 

Með breytingarlögunum nr. 84/2011 voru sérstakar umræður settar á dagskrá þingfundar og er 

að finna í 60.gr þskl.  en fyrir breytinguna var talað um „umræður utan dagskrár“.  Fyrir 

breytinguna var framkvæmdin þannig að þingmenn lögðu fram beiðni um umræðu utan 

dagskrár og síðan var reynt að finna tíma fyrir hana42. Eftir breytinguna er framkvæmdin á 

þann veg að þingmenn afhenda forseta þingsins skriflega beiðni um fyrirspurn eða yfirlýsingu 

til ráðherra um ákveðin mál. Forseti þingsins tekur afstöðu til þess í samráði við þann 

þingmann sem bar upp óskina sem og viðkomandi ráðherra hvort og hvenær umræðan geti 

farið fram. Ef mál er mikilvægt eða umfangsmikið má auka við ræðutímann sem er ákveðinn í 

95.gr þskl, sbr. 2.mgr 60.gr þskl.  

Sérstakar umræður eru mikilvægar fyrir Alþingi til að bregðast við mikilvægum málefnum 

sem koma upp í samfélaginu. Með þeim hafa þingmenn reynt að fá fram afstöðu ráðherra til 

mála sem eru ofarlega í þjóðfélagsumræðunni og hvernig ríkisstjórnin eða ráðuneyti ætli að 

bregðast við þeim málefnum. Þess vegna er mikilvægt að viðeigandi ráðherra sé til andsvara í 

sérstökum umræðum. Í samræmi við 61.gr þskl þá getur forseti þingsins heimilað ráðherra 

eða formönnum stjórnmálaflokka að gefa sérstaka yfirlýsingu og fulltrúum annarra flokka að 

bregðast við henni ef ástæða er til. 

5 Beiðnir um skýrslur 

5.1 Almennt um skýrslubeiðnir 

54.gr stjskr kveður ekki einungis á um þann möguleika Alþingis að bera fram fyrirspurnir til 

ráðherra heldur kemur þar einnig fram að þingmenn og nefndir þingsins geta óskað eftir 

                                                 
42 Þskj. 1014, 139. lögþ. 2010-2011, bls 29. 
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skýrslu ráðherra um opinbert málefni. Nánari útskýringu á slíkum beiðnum er að finna í 

þingskaparlögum en þeim var ekki komið inn í þingskaparlög fyrr en árið 1972 og þar með 

mikilvægt skref tekið í átt að auknu þingeftirliti með ráðherrum. Skýrslubeiðnir hafa yfirleitt 

snúið að opinberum og víðtækum málefnum og þarf þingið formlega að heimila 

skýrslubeiðni. Skýrslurnar geta verið mjög umfangsmiklar og kalla þá oft á mikla 

rannsóknarvinnu og gagnaöflun enda fá ráðherrar mun lengri tíma við skil á slíkum skýrslum 

heldur en fyrirspurnum. Í gegnum tíðina hafa verið settar skorður við lengd skriflegra 

fyrirspurna og þá gert ráð fyrir því að ítarlegri upplýsinga sé aflað með skýrslubeiðnum 

frekar. Umræður um skýrslur eru ekki algengar á Alþingi en á hverju ári eru um fjórar 

skýrslubeiðnir samþykktar43.  

 

5.1.1 Þingmenn óska eftir skýrslu frá ráðherra 

Í 54.gr þskl. kemur fram að 9 þingmenn geti óskað eftir skýrslu frá ráðherra. Með 

breytingalögum nr. 84/2011 var bætt við ákvæðið þeirri heimild þingnefndar, eða meiri hluta 

slíkrar nefndar, að óska eftir skýrslu frá ráðherra. Skýrslubeiðninni er beint til forseta 

þingsins, hún skal vera skrifleg og henni má fylgja stutt greinargerð. Hún er prentuð út og 

útbýtt meðal þingmanna sem kjósa svo um það á næsta þingfundi hvort hún verði leyfð. 

Ráðherra skal ljúka við gerð skýrslunnar innan 10 vikna frá því honum var tilkynnt að 

skýrslubeiðnin væri leyfð en hún er síðan prentuð út og útbýtt meðal þingmanna. Skýrslan er 

svo tekin til umræðu á þingfundi ef ráðherra eða skýrslubeiðendur, einn eða fleiri, óska 

sérstaklega eftir því. Allir þingmenn geta tekið þátt í umræðunni um skýrsluna. 

  

5.1.2 Ráðherra skilar sjálfur inn skýrslu 

Skýrslur geta einnig komið til með þeim hætti að ráðherra ákveður að eigin frumkvæði að 

skila inn skýrslu um opinbert málefni eins og kemur fram í 53.gr þskl. Skýrslan er þá prentuð 

og henni dreift til þingmanna á þingfundi. Ráðherra getur svo óskað eftir því að skýrslan sé 

tekin til umræðu sem verður þá gert. Einnig geta að minnsta kosti níu þingmenn óskað eftir 

því að skýrslan sé tekin til umræðu og þá verður ráðherra að gera grein fyrir skýrslunni.  

                                                 
43 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 572. 
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6 Heimild nefnda 

6.1 51.gr stjskr. 

Meginverkefni fastanefnda Alþingis er að fjalla um frumvörp og ályktanir um málefni sem 

heyra undir þeirra málefnasvið. Hins vegar gegna þær einnig mikilvægu hlutverki við 

þingeftirlit og hafa sérstök úrræði til að afla upplýsinga. Í 51.gr þskl. er að finna heimild 

nefndarmanna til að fá aðgang að gögnum frá stjórnvöldum vegna mála sem nefndin hefur til 

umfjöllunar en að minnsta kosti fjórðungur hennar þarf að krefjast þess. Gögnin sem um ræðir 

verður að tengjast máli sem nefndin hefur til umfjöllunar. Greinin kom inn í þingskaparlögin 

árið 2011 og með henni var þingeftirlitið enn frekar fest í þingsköp enda grundvallarregla 

stjórnskipunarinnar. Með reglunni má sjá að eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu er 

mun víðtækara heldur en 53.gr stjskr gerir ráð fyrir og fari því einnig fram bæði í umræðum á 

þinginu sem og störfum nefnda44.  

Meginreglan er sú að þingnefnd á rétt á öllum gögnum sem hún óskar eftir frá stjórnvaldi 

er tengjast því máli sem nefndin hefur til umfjöllunar. Hins vegar er ekki útilokað að fara 

þurfi fram hagsmunamat á því hvaða upplýsingar skuli veita ef það verður til þess að vegið sé 

að hagsmunum ríkisins eða einkahagsmunum. Almennt er talið að mjög veigamiklar ástæður 

þurfi að vera fyrir hendi ef takmarka á aðgang nefnda og þarf sérstakan rökstuðning með 

slíkri synjun eins og fram kemur í 1.mgr 51.gr þskl. Í athugasemdum með 51.gr þskl segir að 

greinin sé sérregla gagnvart upplýsingalögum enda eiga þingnefndir ríkari aðgang að gögnum 

en almenningur á rétt á samkvæmt upplýsingalögum nr. 140/2012. 

 

6.2 19.gr þskl. 

Þingnefnd getur einnig haldið opinn fund í því skyni að afla upplýsinga um þingmál. Það 

getur hún gert með því að taka mál upp að eigin frumkvæði en hún getur óskað eftir því að 

ráðherra komi á slíkan fund og veiti nefndinni upplýsingar. Markmið nefndarfundanna má 

finna í 3.mgr 19.gr þskl en það er að vera vettvangur samræðu þingnefndar við aðila utan 

nefndarinnar þar sem leitað er að upplýsingum eða skýringum á málum opinberlega45. 

Einstaklingar sem koma fram fyrir fastanefnd á opnum fundi kallast „gestir“ og koma þeir af 

fúsum og frjálsum vilja enda er engum skylt að mæta á slíkan fund. Fundirnir eru almennt 

opnir almenningi en það kemur fyrir að þeir séu haldnir fyrir lokuðum dyrum ef leggja á fram 

trúnaðarupplýsingar sem eiga almennt að fara leynt með samkvæmt reglum er varðar 

þagnarskyldu. 

                                                 
44 Þskj. 1014, 139. lögþ. 2010-2011, bls 24. 
45 Þskj. 1014, 139. lögþ. 2010-2011, bls 19. 
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6.3 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 

Eins og fram hefur komið sækir stjórnskipunar- og eftirlitsnefndin fyrirmynd sína til Noregs 

en hún var sett á laggirnar hér á landi árið 2011 með breytingarlögum nr. 84/2011. Segja má 

að nefndin sé meginhandhafi eftirlitsvaldsins en hlutverk hennar er einna helst að hafa eftirlit 

með mikilvægustu málunum sem koma upp sem og stjórnsýslu ráðherra. Nefndin hefur 

frumkvæði að því að skoða ákvarðanir ráðherra sem og verklag þeirra en hún getur svo skilað 

þinginu skýrslu um þá athugun sína. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd gerir einnig tillögu til 

Alþingis þegar hún telur rétt að stofna rannsóknarnefnd til að rannsaka tiltekið mál. Opnir 

fundir samkvæmt 19.gr þskl eru mikilvægt tæki fyrir  stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd til að 

sinna sínu eftirliti og hefur hún nokkrum sinnum haldið slíka fundi síðan hún var stofnuð.   

Nefndinni er ætlað að styrkja eftirlitshlutverk þingsins sem og umfjöllun þingsins um 

stjórnskipunarmál. Aðrar fastanefndir hafa þó einnig rétt á að taka upp mál að eigin 

frumkvæði sem varða þingeftirlit samkvæmt 26.gr þskl. þó svo að stærri og mikilvægari 

málin séu frekar á borði stjórnskipunar- og eftirlitsnefndarinnar. Með því að hafa 

fyrirkomulagið með þeim hætti að ein nefnd hafi það að meginmarkmiði að sinna eftirliti með 

framkvæmdavaldinu verður eftirlitið mun markvissara. Fyrir tilkomu nefndarinnar var 

framkvæmdin oft með þeim hætti að eftirlitið varð að einhvers konar afgangsverkefni 

fastanefndanna46. Með tilkomu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndarinnar er 26.gr þskl. aðallega 

ætluð fyrir mál sem eru ofarlega í þjóðfélagsumræðunni, eru pólitísk í eðli sínu og krefjast 

ekki sérstakrar og undanfarinnar rannsóknar en langfest mál sem krefjast sérstakrar 

rannsóknar fara á borð stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar47. 

 

7 Virkni í framkvæmd 

7.1 Upplýsingaskylda eða upplýsingaréttur? 

Til þess að Alþingi geti gegnt stjórnarskrárvörðu hlutverki sínu þá er nauðsynlegt að ráðherrar 

sýni samstarfsvilja og veiti upplýsingar og gögn sem þeir hafa undir höndum. 

Upplýsingaskylda ráðherra verður mun þýðingarmeiri eftir því sem stjórnsýsla ríkisins verður 

umfangsmeiri og sérhæfðari og því er mikilvægt að þingmenn nýti þau úrræði sem þeir hafa 

til að beita upplýsingarétti sínum. Ýmsar spurningar vakna varðandi samskipti Alþingis og 

ráðherra og hvort um sé að ræða upplýsingaskyldu ráðherra þegar kemur að þingeftirliti eða 

                                                 
46 Þskj. 1014, 139. lögþ. 2010-2011, bls 15.  
47 Þskj. 1014, 139. lögþ. 2010-2011, bls 21. 
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frekar upplýsingarétt þingmanna. Ásmundur Helgason fjallaði um hvað felst í þessu tvennu í 

grein sinni „Upplýsingaskylda ráðherra við Alþingi“ en þar sagði hann m.a: 

Með upplýsingaskyldu er átt við þær skyldur sem hvíla á ráðherra að veita Alþingi 

fullnægjandi upplýsingar í tengslum við mál sem þar eru til meðferðar óháð því hvort 

ráðherra á frumkvæði að því að veita upplýsingarnar eða þingmaður kallar eftir þeim. 

Upplýsingaréttur þingmanna snýst aftur á móti um rétt þingmanna til að krefjast 

upplýsinga eða skýringa frá ráðherra. Þar er átt við þau úrræði sem þingmenn hafa til að 

beina spurningum að ráðherrum og krefja þá svara við þeim. 

Um er að ræða siðferðilega og pólitíska samskiptareglu að ráðherra skuli ekki gefa 

Alþingi rangar eða villandi upplýsingar. Með breytingarlögum nr. 84/2011 var nýju ákvæði 

bætt inn er varðar skyldu ráðherra til upplýsingagjafar gagnvart Alþingi og er það að finna í 

1.mgr 50.gr þskl. Skyldan á við hvort sem ráðherra á sjálfur frumkvæði að máli, þingmenn 

eða jafnvel fastanefndir48. Ráðherra er veitt ákveðið svigrúm í þessum efnum til að meta 

hvaða gögn hafa raunverulega þýðingu fyrir mál. Seint myndi ráðherra teljast lagalega 

ábyrgur við það eitt að gefa ekki nægar upplýsingar en ætla má að mikið þurfi að koma til svo 

hann teljist hafa brotið gegn ákvæðinu. Hins vegar gæti annað verið uppi á teningnum ef hann 

leynir gögnum eða upplýsingum sem leitað er eftir t.d með fyrirspurn þingsins. Brot á slíkri 

skyldu getur leitt til lagalegrar ábyrgðar en ráðherra verður að hafa framið slíkt brot af 

ásetningi eða stórkostlegu gáleysi eins og kemur fram í 2.gr laga um ráðherraábyrgð nr. 

4/1963.  Vanræksla af gáleysi myndi þá ekki leiða til lagalegrar ábyrgðar en hins vegar gæti 

það leitt til pólitískrar ábyrgðar og þá mögulega haft þær afleiðingar að þingið samþykki 

vantraust á hann.  

 

7.2 Afleiðingar brota 

Þingræðisreglan ýtir undir myndun ríkisstjórnar sem hefur stuðning meiri hluta 

alþingismanna. Það fyrirkomulag kallast meirihlutastjórn og hefur það verið einkennandi fyrir 

íslenska stjórnskipun á meðan minnihlutastjórnir eru algengari á Norðurlöndunum. Þá má 

velta því upp hvort þingeftirlit virki í raun sem skyldi varðandi meirhlutastjórnir og þá hverjar 

afleiðingarnar eru ef ráðherrar fylgja ekki þeim reglum sem eftirlitið gengur út á. Það verður 

til þess að meiri hluti þingsins getur veitt ráðherrum ákveðið skjól gegn þingeftirlitinu sem 

leiðir til þess að úrræði eins og t.a.m vantrauststillögur ná ekki fram að ganga49. Einnig getur 

verið erfitt fyrir samstarfsflokk í ríkisstjórn að samþykkja vantraust á ráðherra án þess að það 

verði til þess að stjórnarsamstarfi ljúki eða að minnsta kosti eykur það hættuna á því. 

                                                 
48 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 578. 
49 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 567. 
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Meirihlutafyrirkomulagið getur því skipt miklu máli þegar kemur að eftirliti Alþingis með 

ráðherrum. Einnig má nefna að á Íslandi hefur skapast hefð fyrir því að ráðherrar sitja ekki 

einungis í ríkisstjórn heldur eru auk þess einnig þingmenn. Það hefur ekki verið 

fyrirkomulagið t.d í Noregi og getur það enn frekar sett svip sinn á þingeftirlit. 

Í 14.gr stjskr kemur fram að þingið hafi ákæruvald í málum sem koma upp vegna 

embættisbrota ráðherra. Litið hefur verið á að Alþingi eitt hafi þennan rétt og sé það eðlilegt 

miðað við skipan ákæruvalds hér á landi50. Alþingi hefur einungis ákæruvald vegna 

embættisbrota ráðherra en gerist ráðherra sekur um önnur refsiverð brot þá fer um málshöfðun 

með venjulegum hætti. Slík mál er farið með fyrir Landsdómi samkvæmt 14.gr stjskr og 1.gr 

laga um Landsdóm nr. 3/1963. Alþingi hefur einungis einu sinni höfðað mál gegn ráðherra 

með þessum hætti.51 Þingræði verður til þess að Landsdómsleiðin er mun minna notuð en 

vantraustsleiðin enda er sú síðarnefnda mun auðveldari og kostnaðarminni leið. 

Þó svo að ráðherra sé í raun skylt að svara fyrirspurnum Alþingis, skila skýrslum eftir 

beiðni þess sem og afhenda þingnefndum gögn sem óskað er eftir þá er ekki að finna neinar 

refsireglur í lögum ef ráðherra neitar að verða við slíku. Engin þvingunarúrræði eru til staðar 

til að knýja mann til mætingar á opna nefndarfundi og engin viðurlög sem liggja við því að 

mæta ekki52. Það er þó ekki hægt að segja að engin skylda sé til staðar enda kemur pólitíska 

ábyrgðin frekar til álita í þessu sambandi. Þá væri frekar um að ræða pólitísk úrræði á borð 

við vantraust á ríkisstjórn eða ráðherra, þegar ráðherra víkur sæti og svo gagnrýni þingsins á 

embættisathafnir ráðherra eða ríkisstjórnar.  

 

7.2.1 Hið pólitíska eftirlit 

Ragnhildur Helgadóttir fjallaði um pólitíska ábyrgð í grein sinni „Pólitísk ábyrgð ráðherra út 

frá samspili þingræðisreglu og þingeftirlits“ en þar fjallar hún um inntak og efni 

þingræðisreglunnar og hvernig áhrif hún hefur bæði á þingeftirlitið og ábyrgð ráðherra. Þar 

segir hún m.a: 

[Aðalatriðið er] sú kenning að það skipti máli í stjórnskipunarréttinum að menn hugsi 

lögfræðilega um inntak og framkvæmd pólitískrar ábyrgðar. Pólitísk ábyrgð er einn þeirra 

þátta sem hefur mótandi áhrif á stjórnskipunina í heild sinni og samspil löggjafar- og 

framkvæmdarvaldshafa sérstaklega. Það, að engin lagaskilyrði gildi um hana, þýði engan 

veginn að það mótist ekki af lögum hvaða farvegur veljist fyrir hana og að hún hafi fyrir 

sitt leyti ekki áhrif á réttinn.“ 

                                                 
50 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls 170. 
51 Það var gert 28. september 2010 gegn Geir H. Haarde fyrrum forsætisráðherra en dómur Landsdóms gekk 23. 

apríl 2012 þar sem hann var sakfelldur fyrir brot gegn c-lið 8. gr laga nr. 4/1963 um ráðherraábyrgð. 
52 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls 573. 
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Vantrauststillögur er eitt algengasta úrræðið sem þingið getur beitt en um er að ræða mjög 

pólitískt úrræði.  Engin ástæða þarf að vera fyrir hendi svo þingið samþykki slíka tillögu. 

Vantrauststillögur ná sjaldnast fram að ganga og þá sérstaklega tillögur á hendur einstaka 

ráðherra sem gæti þá verið varinn af meirihluta þingsins sökum þingræðisreglunnar. En þær 

geta þó samt sem áður haft áhrif. Tillögurnar sjálfar fá fram umræður um embættisfærslu 

ráðherra sem hefur þá mögulega pólitísk áhrif seinna meir. Það gæti t.a.m komið til álita í 

næstkomandi Alþingiskosningum og þá hjá þjóðinni, flokknum sjálfum eða öðrum 

þingflokkum.  

Þó svo að engar refsireglur séu í lögum varðandi brot ráðherra á hinum hefðbundnu 

eftirlitsheimildum þingsins þá má ekki vanmeta vægi pólitískra afleiðinga á störf ráðherra. 

Hins vegar má benda aftur á grein Ásmundar Helgasonar þar sem hann nefnir að röng 

upplýsingagjöf sé í mörgum tilvikum refsiverð og þá með heimild í settum lögum53.  Hins 

vegar er það ekki refsivert ef ráðherra leggur fram rangar upplýsingar fyrir þingið og verður 

þetta að teljast undarlegt í því samhengi sérstaklega í ljósi þess að rangar upplýsingar geta 

óneitanlega haft áhrif á niðurstöðu mála og þar með grafið undan lýðræðislegum 

stjórnarháttum. Þó svo að pólitísk áhrif og afleiðingar skipta miklu máli fyrir ráðherrastörf þá 

verður að velta upp mikilvægi upplýsingaskyldu ráðherra og um leið að mikilvægt gæti verið 

að festa refsiábyrgð ráðherra í lög.  

8 Lokaorð 

Samkvæmt stjórnarskránni er meginhlutverk Alþingis þríþætt. Í fyrsta lagi er það 

aðalhandhafi löggjafarvaldsins og í öðru lagi fer það með fjárstjórnarvald ríkisins. Í þriðja lagi 

hefur Alþingi það hlutverk að fara með eftirlit með störfum ráðherra og á að veita þeim ásamt 

ríkisstjórninni lýðræðislegt aðhald. Alþingi sinnir síðastnefnda hlutverki sínu einna helst með 

almennum heimildum stjórnarskrár en algengasta úrræðið er án efa fyrirspurnaformið. 

Alþingismenn hafa í seinni tíð notfært sér enn meira fyrirspurnir til ráðherra og má segja að 

það sé bæði notað sem eftirlitstæki sem og til upplýsingaöflunar. Skýrslubeiðnir þingmanna 

eru sjaldnar notaðar og þá frekar um stærri og mikilvægari mál sem þarfnast meiri 

rannsóknarvinnu. Eftirlitshlutverk þingsins styrtkist til muna með tilkomu stjórnskipunar- og 

eftirlitsnefndar með breytingarlögum á þingskaparlögunum árið 2011. Litið var til Noregs og 

hvernig nefndin þar í landi starfar en segja má að það hafi tekist vel til.  

                                                 
53 Ásmundur Helgason: „Upplýsingaskylda ráðherra við Alþingi“, bls 318. Hér tekur hann dæmi varðandi ranga 

upplýsingagjöf fyrir dómi sem er refsivert sbr. XV.kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940. Einnig varðar það 

oft viðurlögum að leggja rangar upplýsingar fyrir stjórnvöld.  



 

 20 

Engin refsiákvæði er að finna í lögum er varðar brot ráðherra á almennum 

eftirlitsheimildum Alþingis en það er ekki þar með sagt að sú staðreynd leiði til þess að 

ráðherrar geti hagað sínum málum eins og þeim sýnist. Pólitískar afleiðingar skipta miklu 

máli fyrir störf ráðherra og er óumdeilt að þingið gæti beitt pólitískum úrræðum s.s 

vantrausttillögum ef ráðherra væri uppvís að slíkum brotum. Þó svo að styrkari stoðum hafi 

verið rennt undir þingeftirlitsheimildir með breytingarlögum á þingskaparlögum nr. 84/2011 

væri hægt að gera enn betur með því að stjórnarskrárverja þingeftirlitið með skýrari hætti. 
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