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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara þeirri spurningu hversu mikil áhrif Alþingi hafi á 

lagasetningu og er sjónum sérstaklega beint að þingnefndum Alþingis. Rannsóknin sem 

hér hefur verið gerð snýr að því að reikna út mat á breytingum sem frumvörp taka í 

meðferð þingsins. Skoðað er hversu mikið frumvörpum var breytt áður en þau voru 

samþykkt sem lög á þremur tilteknum þingum: 139. þingi, sem stóð frá 2010 til 2011, 140. 

þingi, sem stóð frá 2011 til 2012, og 145. þingi, sem stóð frá 2015 til 2016. 

Breytingarstuðull er reiknaður út fyrir frumvörpin og hann notaður til þess að meta áhrif 

þingnefnda og þar með þingsins. 

Aðaláherslan í þessari rannsókn er því lögð á þingnefndir. Farið er yfir hvers konar 

nefndir þetta eru, hvernig valið er í þær, hversu lengi nefndarmenn sitja, hvaða völd þær 

hafa og hvernig þær vinna. Fyrst almennt en síðan er sérstaklega farið yfir nefndir á 

Alþingi. 

Fyrst er farið yfir það umhverfi sem nefndirnar búa við, hvað það er sem hefur áhrif á 

hvernig nefndakerfið er uppbyggt og hvaða völd þeim eru færð. Skynsemiskenningar 

(rational choice theory) eru skoðaðar og farið yfir muninn á milli forseta- og þingræðis. 

Umboðskenningin verður einnig til skoðunar. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að þingnefndir Alþingis hafi áhrif á lagasetningu. 

Nefndirnar hafa völd til þess að hafa áhrif og frumvörpin taka breytingum í meðferð 

þingsins. 
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Abstract 

This thesis seeks to answer the question of how much impact the Icelandic parliament 

Alþingi has on legislation by looking closely at the parliamentary committees and their 

powers. An emphasis was put on calculating the changes that were made to the bills, 

which were introduced to Alþingi. This was achieved by counting the numbers of words 

in the bills and comparing the word count to that of the in final bill of law as well as 

counting the numbers of new words and deleted words.  

The main subject of this thesis is the parliamentary committees. The theoretical 

chapter begins by discussing the environment and systems that the parliamentary 

committees are formed under and operate within. The difference between 

parliamentarism and presidentialism and the chain of delegation is looked at and theories 

of rational choice are used to shed some light on why we choose to delegate power. 

There are many different kinds of parliamentary committees. They have different 

powers, working methods and different roles to a degree. In the theoretical chapter the 

different parliamentary groups are looked at in general before the focus is shifted onto 

the Icelandic committees specifically. 

The conclusion of this thesis is that the Icelandic parliament Alþingi has an impact on 

the legislation. The parliamentary committees in Alþingi have powers and they do change 

and amend the bills that are introduced to Alþingi. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verða þingnefndir skoðaðar, hvort þingnefndir séu mikilvægar og hvaða 

völd þær hafa. Þingnefndir eru hluti af stofnanakerfi margra lýðræðiskerfa. Þjóðþingum 

er skipt niður í smærri einingar þar sem þingmenn fá tækifæri til að sérhæfa sig og 

verkaskipting þingsins endurspeglast.  

Lýðræði er stjórnkerfi þar sem valdið kemur frá almenningi. Fólk getur í kosningum 

látið í ljós vilja sinn og haft áhrif á samfélagsleg málefni. Þegar fólk hefur komið vilja sínum 

á framfæri í kosningum hvernig er þá best að túlka þær niðurstöður? Hvaða leiðir eru best 

til þess fallnar að koma ákvörðunum sem teknar eru með lýðræðislegum hætti til 

framkvæmdar?  

Hér verður í kenningarlegri umfjöllun fjallað um skynsemiskenningar (rational choice 

theory) sem fjalla um skynsama manninn sem velur ávallt að hámarka hag sinn og hvernig 

slíkar kenningar ná yfir þær ákvarðanir sem teknar eru í hóp er varða samfélagið allt. 

Undirkenning þessara kenninga er ný-stofnanahyggja (neo-institutionalism) en sú 

kenning fjallar um það hvernig hægt er að túlka niðurstöður kosninga á sem 

árangursríkastan hátt með því að setja leikreglur og koma á fót stofnunum. 

Skipulag ríkisvaldsins og skipulag eininga þess sem og samspil á milli eininga eru atriði 

sem hafa mikil áhrif á það hvernig lýðræðið virkar. Hvort fulltrúalýðræði sé farsælasta 

leiðin og hver er munurinn á forsetaræði og þingræði eru spurningar sem skipta máli 

þegar litið er á það hvort þingnefndir hafi áhrif og séu mikilvægar. Kenningin um 

umboðskeðjuna fjallar um það hvernig vald færist frá almenningi og til þeirra er að lokum 

framkvæma þær ákvarðanir sem teknar eru á leiðinni og hvernig ábyrgðin færist sömu 

leið til baka. Munur er á því hvernig umboðskeðjan er eftir því hvernig stjórnkerfi er 

viðhaft. 

Lýðræðisríki eru byggð upp á hugmyndinni um þrískiptingu ríkisvalds í löggjafarvald, 

framkvæmdarvald og dómsvald. Framkvæmdin er ólík milli ríkja og mismikil áhersla er 

lögð á aðskilnað þessara þriggja greina ríkisvaldsins. Í forsetaræði er gengið lengra í 

þessari aðgreiningu en í þingræði. Þar er gert ráð fyrir að greinar ríkisvaldsins hafi aðhald 

og eftirlit með hvor annarri. Í þingræði er það frekar samspil greinanna og sameiginlegir 

hagsmunir sem hafðir eru að leiðarljósi. 
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Hvernig eru leikreglur settar og hverjir eru það sem setja samfélaginu reglur og setja 

lög? Hvert er samspil löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og hvaða áhrif hefur þingið á 

setningu laga er meginstef þessarar ritgerðar. 

Í fyrstu grein stjórnarskrár Íslands segir að Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn. 

Samkvæmt annarri grein stjórnarskrárinnar fer Alþingi með löggjafarvaldið en í henni 

segir að Alþingi og forseti fari saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld 

samkvæmt stjórnarskrá og öðrum landslögum fari með framkvæmdarvaldið og 

dómendur með dómsvaldið.1 En hvert er hlutverk Alþingis í setningu löggjafar í raun og 

veru? Framkvæmdarvaldið hefur rétt til þess að leggja fram frumvörp og í raun er þorri 

löggjafar stjórnarfrumvörp. Auk þess hefur forseti vald til þess að synja lagafrumvarpi 

staðfestingar. Hefur Alþingi áhrif eða er það einungis stimpilstofnun sem samþykkir 

frumvörp ríkisstjórnarinnar óbreytt? 

Sú rannsókn sem hér er lögð fram snýr að því að skoða hversu mikil áhrif Alþingi hefur 

á lagasetningu. Megináherslan var lögð á þingnefndir og rannsakað var hversu miklum 

breytingum frumvörp taka í meðferð þingnefnda áður en þau eru samþykkt sem lög.  

Frumvörpin sem hér eru til skoðunar eru þrenns konar, þingmannafrumvörp, 

ríkisstjórnarfrumvörp og nefndarfrumvörp. Skoðað var hvaða frumvörp eru algengust, 

hvaða frumvörp verða að lögum, hvort frumvörpum er breytt í meðferð þingnefnda og 

þá hversu mikið. Hvers konar frumvörp eru það sem koma frá þingmönnum og hvers 

konar frumvörp koma frá nefndum verður líka til skoðunar. 

Fyrst þarf þó að svara spurningunni hvað eru þingnefndir, hvaða völd hafa þær, 

hvaðan fá þær þau völd,  hvernig vinna þær, hvernig eru þær skipulagðar og hverjir eiga 

sæti í nefndum. Í kenningakafla ritgerðarinnar er leitast við að svara þessum spurningum 

á almennum nótum áður en sjónum er beint sérstaklega að Alþingi Íslendinga. 

1.1 Rannsóknarspurning 

Alþingi setur framkvæmdarvaldinu skorður með lagasetningu og afmarkar valdsvið þess. 

Þar sem þingið er samkvæmt stjórnarskránni aðalhandhafi löggjafarvaldsins hefur það 

ákveðið stjórnunarhlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu. Samspil þessara tveggja 

                                                       
1 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, sótt 9. mars af https://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html 
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greina ríkisvaldsins, löggjafarvalds og framkvæmdarvalds, er þó ekki alltaf skýrt. Það að 

þingið er háð ríkisstjórninni um upplýsingar, flest lagafrumvörp koma frá ríkisstjórninni 

og að ríkisstjórnin hefur þingrofsheimild bendir til þess að framkvæmdarvaldið hafi 

talsverð völd fram yfir þingið. Þróunin hefur verið sú í þingræðisríkjum að löggjafarvaldið 

hefur að einhverju leyti færst frá löggjafarsamkundunum yfir til framkvæmdarvaldsins.2 

Alþingi er þó enn aðalhandhafi löggjafarvaldsins samkvæmt stjórnarskrá Íslands. 

Spurningin sem leitast er við að svara í þessari ritgerð er því hversu mikli áhrif þingnefndir 

og þar með Alþingi hafi á lagasetningu.  

Til þess að svara því hversu mikil áhrif Alþingi hafi  á lagasetningu verður sjónum beint 

að þingnefndum. Litið verður á hvernig nefndakerfið á Alþingi er byggt upp og hvaða 

hlutverk og vald nefndirnar hafa. Sú kenning sem hér verður lögð til grundvallar er að 

nefndakerfið á Alþingi sé sterkt og að þingnefndir og þar með Alþingi hafi áhrif á 

lagasetningu.  

Á Íslandi eru stjórnmálaflokkar sterkir og flokksagi mikill. Í BA-ritgerðinni, Flokksagi í 

stjórnmálaflokkum var gerð rannsókn á flokksaga í íslenskum stjórnmálaflokkum og var 

niðurstaðan sú að flokksagi sé mjög mikill á Íslandi.3 Því hefur gjarnan verið haldið fram 

að styrkur þingnefnda sé í öfugu sambandi við styrk flokka.4 Það að hér sé mikill flokksagi 

gæti því unnið gegn styrk nefndakerfisins og dregið úr áhrifum þingnefnda á lagasetningu. 

                                                       
2 Bryndís Hlöðversdóttir, Andri Árnason og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Eftirlit Alþingis með 
framkvæmdarvaldinu, skýrsla vinnuhóps sem forsætisnefnd fól að fara yfir núgildandi lagareglur um eftirlit 
þingsins með framkvæmdarvaldinu og leggja mat á hvort breytinga sé þörf. Sótt af 
https://www.althingi.is/pdf/eftirlit_althingis_med_framkvaemdavaldinu_skyrsla.pdf. 
3 Hildur Edwald (2010). Flokksagi í stjórnmálaflokkum, BA-rigerð. Háskóli Íslands. Reykjavík 
4 Arter, David. (2006). Committee Cohesion and the 'Corporate Dimension' of Parliamentary Committees: 
A Comparative Analysis. Í Hazan, Reuven Y. (ritstjóri), Cohesion and Discipline in Legislatures (bls. 73 – 87). 
New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Bls. 78 
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2. Lýðræði og þingnefndir 

Þingnefndir eru hluti af skipulagi þjóðþinga um víða veröld en misjafnt er á milli landa 

hvernig skipulaginu er háttað. Þingnefndir eru mismargar, misfjölmennar, hafa mismikil 

völd og sinna jafnvel mismunandi hlutverkum, eftirliti eða lagasetningu. Þingnefndir 

starfa ekki í tómarúmi og það hvernig uppbygging stjórnkerfisins er og hvernig samspili 

löggjafarvalds og framkvæmdarvalds er háttað skiptir máli fyrir þingnefndir. Í sumum 

löndum hafa þingnefndir mikil völd en í öðrum löndum lítil. Skoða þarf hvaðan þessi völd 

koma og hvar þingnefndir sitja í valdapíramítanum. Hér að neðan verður fjallað um 

muninn á þingræði og forsetaræði og hvers vegna við höfum fulltrúalýðræði. Til þess að 

geta skilið hlutverk og mikilvægi þingnefnda þarf að skoða hvaðan valdið kemur og 

hvernig því er skipt. Umboðskeðjan verður því næst tekin til umfjöllunar en þar er litið á 

það hvernig valdið færist frá kjósendum til þeirra sem hrinda ákvörðunum í framkvæmd. 

Fjallað verður um hlutverk og einkenni þingnefnda og kenningar ný-stofnanahyggju 

skoðaðar. 

2.1 Af hverju fulltrúalýðræði?  

Sem samfélag þurfum við að taka sameiginlegar ákvarðanir og höfum sameiginleg gæði. 

Það þarf að velja þá leið sem við viljum fara sem samfélag, ákveða hvernig við viljum 

ráðstafa sameiginlegum gæðum og hvernig á að greiða fyrir það sem við nýtum 

sameiginlega. Í hagfræði hafa komið fram kenningar um skynsama manninn, (rational 

choice theory) sem segja að einstaklingar séu skynsamir og taki ákvarðanir sem hámarka 

hag þeirra. En ákvarðanir samfélagsins, s.s. varðandi nýtingu náttúruauðlinda, löggæslu 

og vegakerfi eru ekki teknar á einstaklingsgrundvelli heldur eru þetta ákvarðanir sem 

betur eru til þess fallnar að taka sameiginlega. Slíkar ákvarðanir eru sameiginlegar 

ákvarðanir (collective choice). En hvernig er best að taka slíkar ákvarðanir? Hægt er að 

fara ýmsar leiðir að því, með beinu lýðræði þar sem allir hafa atkvæðisrétt, með því að 

velja fulltrúa sem taka þessar ákvarðanir fyrir hönd hópsins eða að hafa einræði, einhver 

einn sem tekur allar ákvarðanirnar.5 

                                                       
5 Buchanan, James M. og Tullock, Gordon. (1962). The Calculus of Consent: Logical Foundations of 
Constitutional Democracy. Í The Collected Works of James Buchanan. Volume 3, The Calculus of Concent. 
(1990). Indianapolis: Liberty fund inc. Bls. 31- 43 
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Samkvæmt skynsemiskenningum eru einstaklingar skynsamir og ákvarðanir eru 

teknar til þess að hámarka eigin hag. Einstaklingar hafa val og taka upplýsta ákvörðun og 

vita hvaða afleiðingar ákvarðanirnar munu hafa. Sameiginlegar aðgerðir (collective 

action) eru ekki eins augljósar, valið er ekki eins skýrt og áhrif aðgerðanna ekki eins 

augljós.6  Þegar einstaklingar ákveða að ná markmiðum sínum sameiginlega fremur en á 

einstaklingsgrunni er talað um sameiginlegar aðgerðir. Stjórnvald er verkfæri sem gerir 

þetta ferli mögulegt.7 

Til þessa að geta tekið slíkar sameiginlegar ákvarðanir þurfum við að hafa skipulag og 

stjórnkerfi. Við þurfum að setja reglur og ákveða í hvernig ferli við tökum ákvarðanir er 

móta samfélagið. 

Þegar ákvarðanir eru teknar sameiginlega þarf að semja um þær. Einstaklingar reyna 

að hámarka hag sinn af samningum á kostnað hinna. Í samningum reyna einstaklingar að 

leyna vilja sínum og hag til þess að þeir fái sem mestan ágóða af samningum miðað við 

viðsemjendur sína. Þetta leiðir til þess að til verður samningskostnaður, kostnaðurinn sem 

verður til við það að gera samning.8 

Ein leið til þess að draga úr samningskostnaði er að veita fulltrúum vald til þess að 

taka ákvarðanir fyrir hönd þeirra er samningurinn varðar. Þannig fækkar þeim sem sæti 

eiga við samningaborðið og kostnaðurinn verður minni. Ein leið er að veita einum 

einstaklingi vald til þess að taka allar ákvarðanir og binda alla einstaklinga til þess að fylgja 

þeim ákvörðunum. Slík uppbygging stjórnkerfis er einræði.9 Einræði felur þó í sér annars 

konar kostnað. Einstaklingarnir í slíku kerfi gætu verið ósáttir við þær ákvarðanir sem 

einræðisherrann tekur og þær ákvarðanir gætu komið sér illa fyrir þá sem ákvarðanirnar 

ná yfir. Því er ekki skynsamlegt að veita einum aðila ákvarðanavald.10 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að það sé hagkvæmara að fara leið 

sameiginlegra aðgerða í stað einstaklingsframkvæmdar þarf að taka ákvörðun um hvernig 

þeim ákvörðunum er háttað. Ein leið sem hægt er að fara er sú að allir fái að kjósa og að 

                                                       
6 Buchanan, James M. og Tullock, Gordon, bls. 31 -36 
7 Buchanan, James M. og Tullock, Gordon, bls. 13 
8 Buchanan, James M. og Tullock, Gordon, bls. 98 -99 
9 Buchanan, James M. og Tullock, Gordon, bls. 99 
10 Buchanan, James M. og Tullock Gordon, bls. 99 
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ákvörðun sé einungis samþykkt ef allir eru henni samþykkir, þ.e. að allir þeir einstaklingar 

sem ákvörðunin nær yfir kjósi að styðja tillöguna (unanimity). Ekkert verði gert nema allir 

í hópnum samþykki. Þannig er hægt að koma í veg fyrir að hópur taki ákvarðanir sem 

koma ákveðnum einstaklingum innan hópsins illa og séu jafnvel íþyngjandi fyrir þá. Slíkt 

fyrirkomulag felur í sér gríðarmikinn samningskostnað og líklegt er að ekkert verði aðhafst 

þar sem erfitt getur verið að fá alla í hópnum til að samþykkja. Þegar kostnaðurinn við að 

semja er tekinn með er því ekki skynsamlegt að fara fram á að allir samþykki allar 

ákvarðanir. Sú hagræðing sem hægt er að ná fram með sameiginlegum aðgerðum verður 

étin upp af samningskostnaði.11 Beint lýðræði er því gríðarlega dýrt fyrir samfélagið. 

Fulltrúalýðræði er á milli þessara tveggja póla. Hópurinn velur sér fulltrúa til að taka 

fyrir sig ákvarðanir. Enginn einn tekur allar ákvarðanir heldur semja fulltrúarnir sín á milli 

og komast að niðurstöðu fyrir hönd hópsins. Þá þarf að velja hvers konar fulltrúalýðræði 

hópurinn vill viðhafa. Hversu margir eiga fulltrúarnir að vera, hver tekur ákvarðanir og um 

hvað og hvernig taka fulltrúarnir ákvörðun.12 

Allar ákvarðanir sem teknar eru sameiginlega fela í sér samningskostnað eða 

viðskiptakostnað. Ný-stofnanahyggja er kenning sem fjallar meðal annars um það hvernig 

stofnanir og einingar lýðræðisins geta dregið úr slíkum kostnaði.13 Tvennt er það sem 

skiptir meginmáli þegar kemur að því að túlka vilja almennings í gegnum 

lýðræðisstofnanir eins og þingið. Annars vegar er það upp að hvaða marki kjörnir fulltrúar 

geta tekið ákvarðanir í samræmi við vilja almennings og hins vegar hvernig þeir geta hrint 

ákvörðunum sínum í framkvæmd.14 Samkvæmt skynsemiskenningum er einstaklingurinn 

skynsamur en það er ekki endilega hægt að segja það sama um hóp. Samkvæmt 

kenningunni vita einstaklingar hvað þeir vilja og geta forgangsraðað óskum sínum en það 

sama á ekki við um hópinn. Forgangsröðun getur verið misjöfn og engin ein röðun náð 

                                                       
11 Buchanan, James M. og Tullock, Gordon, bls. 93 
12 Buchanan, James M. og Tullock, Gordon, bls. 212 - 213 
13 Döring, Herbert. (1995). Institutions and Policies: Why We Need Cross-National Analysis. Í Döring, Herbert 
(ritstsjóri), Parliaments and Majority Rule in Western Europe (bls. 27 - 50). Manheim: Manheim Center for 
European Social Research (MZES) at the University of Mahnheim. Bls. 28  
14 Ström, Kaare. (1995). Parliamentary Government and Legislative Organisation. Í Döring, Herbert 
(ritstjóri), Parliaments and Majority Rule in Western Europe (bls. 51 -82). Manheim: Manheim Center for 
European Social Research (MZES) at the University of Mahnheim. Bls. 54 
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meirihluta fram yfir aðrar. Því geta fulltrúar átt erfitt með að túlka vilja umbjóðenda sinna 

og ná samkomulagi sem er í samræmi við vilja umbjóðendanna . Þegar fulltrúarnir hafa 

komist að sameiginlegri niðurstöðu þarf svo að hrinda ákvörðunum þeirra í framkvæmd. 

Fulltrúarnir veita öðrum einstaklingum umboð til þess.15 Ný-stofnanahyggja er kenning 

sem leitast við að skýra uppbyggingu valds, reglur og þær aðferðir sem móta hegðun 

þingsins sem og tengslin milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds.16 Skipulag og reglur 

þingsins hafa mikla þýðingu í ný-stofnanahyggju. Hvernig er réttindum og valdi skipt niður 

milli þingmanna eða hóps þingmanna og hvaða úrræði hafa þingmenn til að ná málum 

sínum fram. Á þinginu verða oft til hópar þingmanna sem hafa meiri völd en aðrir. Til eru 

þrjár gerðir slíkra hópa sem hafa mestu völdin. Í fyrsta lagi eru það þeir sem einhliða geta 

komið vilja sínum fram á þingi, samþykki þeirra er nauðsynlegt og jafnframt nægjanlegt 

til þess að ná fram málum á þinginu (dictators). Í öðru lagi eru það þeir sem hafa vald til 

þess að koma málum áfram á þinginu en geta ekki stöðvað mál, geta ekki komið í veg fyrir 

að aðrir fari gegn vilja þeirra. Samþykki þeirra er þannig nægjanlegt en ekki nauðsynlegt 

(decisive groups). Í þriðja og síðasta lagi eru það þeir sem hafa neitunarvald. Þeir geta 

komið í veg fyrir að aðrir geri eitthvað sem þeir eru mótfallnir en þeir geta ekki komið vilja 

sínum fram. Samþykki þeirra er nauðsynlegt en ekki nægjanlegt (veto groups). Flestir 

þinghópar hafa minni völd en þessir þrír.17 Þinginu er skipt niður í smærri einingar sem 

mynda gjarnan valdahópa. Helstu skiptingar þingsins eru skipting í deildir (tveggja deilda 

þing), skipting þingmanna í nefndir, skipting þingmanna í stjórnmálaflokka og skipun í 

embætti innan þinga t.d. forseta þingsins.18 Það sem skiptir meginmáli er hvaða völd og 

réttindi eru veitt þessum hópum og hvaða reglur og skorður eru settar um ákvarðanir 

þeirra. Reglur um dagskrárvald, hvernig ákvarðanir eru teknar, hvernig umræður fara 

fram, hverjir mega leggja fram mál og leggja til breytingar.19 

                                                       
15 Ström, Kaare (1995), bls. 55 
16 Ström, Kaare (1995), bls. 59 
17 Ström, Kaare (1995), bls. 63 
18 Ström, Kaare (1995), bls. 64 

19 Ström, Kaare (1995), bls. 69 
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2.2 Forsetaræði eða þingræði 

Þegar skoða á mikilvægi þingnefnda og hlutverk þeirra þarf að líta til þess umhverfis sem 

þær búa við. Hvert er hlutverk þingsins og hvernig er samspili framkvæmdar- og 

löggjafarvalds háttað. Þau tvö kerfi sem helst er gerður greinamunur á þegar litið er til 

samspils framkvæmdar- og löggjafarvalds er annars vegar þingræði og hins vegar 

forsetaræði. 

Undir forsetaræði er mikil áhersla lögð á þrískiptingu ríkisvalds. Framkvæmdarvald, 

löggjafarvald og dómsvald eiga að geta starfað óháð hvort öðru. Í þingræði er samspil 

framkvæmdarvalds og löggjafarvalds með öðrum hætti, þau eru meira samtvinnuð. Helsti 

munurinn á þessum tveimur kerfum lítur að því hversu sjálfstætt framkvæmdarvaldið er 

frá löggjafarvaldinu og þá einkum þegar kemur að því að skipa framkvæmdarvaldið og 

leysa það frá störfum.20 Í þingræðisríkjum þarf framkvæmdarvaldið, ríkisstjórnin, að njóta 

stuðnings eða hlutleysis meirihluta þings og situr í skjóli þess en í forsetaræði er slíkur 

stuðningur ekki nauðsynlegur. Þingið í þingræðisríkjum getur borið fram vantrausttillögu 

á ríkisstjórnina og ef hún er samþykkt þarf ríkisstjórnin að víkja.21 Í þingræðisríkjum er því 

sá möguleiki fyrir hendi að koma sitjandi ríkisstjórn frá og boða til kosninga þó 

kjörtímabilið sé ekki liðið. Slíkt er ekki mögulegt í forsetaræði. Forsetinn sem fer með 

framkvæmdarvaldið situr heilt kjörtímabil og þingið hefur ekki þann möguleika að koma 

honum frá.22  

Í þingræðisríkjum er það ríkisstjórnin sem fer með framkvæmdarvaldið, ríkisstjórnin 

er valin af þinginu, þ.e. þingið velur forystu framkvæmdarvaldsins. Æðsta staða 

framkvæmdarvaldsins er svo forsætisráðherra. Undir forsetaræði er forsetinn æðsti 

maður framkvæmdarvaldsins og er hann kjörinn með beinni kosningu. Eftir kosningar þarf 

að mynda ríkisstjórn, í þingræðisríkjum er misjafnt hver fær umboð til þess að mynda 

ríkisstjórn, oft stærsti flokkurinn, en í forsetaræði er það alltaf forsetinn sem myndar 

ríkisstjórnina. Oft er það svo að afloknum kosningum að enginn einn flokkur fer með 

                                                       
20 Cheibub, José Antonio, Elkins, Zachary og Ginsburg, Tom. (2013). Beyond Presidentialism and 
Parliamentarism. British Journal of Political Sicence, 44, 515-544. Bls. 518 
21 Cheibub, José Antonio, Przeworksi Adam og Saiegh, Sebastian M. (2004). Government Coalitions and 
Legislative Success Under Presidentialism and Parliamentarism. British Journal of Political Science, 34, 565 
-587. Bls. 567 

22 Gerring, John, Thacker Strom C. og Mareno, Carola. (2009) Are Parliamentary systems Better. 
Comparative Political Studies, 42(3), 327 -359. Bls. 333  
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meirihluta og tilraunir til þess að ná samstöðu og mynda samsteypustjórn mislukkast. Í 

slíkum tilfellum er í þingræðisríkjum hægt að boða til nýrra kosninga eða mynda 

utanþingsstjórn en í forsetaræði verður niðurstaðan sú að flokkur forsetans stjórnar einn, 

hvort sem hann hefur meirihluta á þingi eða ekki.23 Í þingræðisríkum hefur þingið því auk, 

eftirlits- og lagasetningahlutverks það hlutverk að ákveða framkvæmdarvaldið. Þingræði 

er í sinni skýrustu mynd þegar ráðherrar ríkisstjórnarinnar eru líka þingmenn.24 

Í forsetaræði leggur þingið fram frumvörp en framkvæmdarvaldið sem er í höndum 

forsetans samþykkir þau eða synjar. Í þingræðisríkjum er það svo að ríkisstjórnin ræður 

dagskránni og leggur fram frumvörp og þingið ræðir þau og samþykkir eða hafnar þeim.25 

Þar sem hægt er að líta svo á að ef mál ríkisstjórnarinnar eru ekki samþykkt í þinginu sé 

það vantraustsyfirlýsing á ríkisstjórnina er því mikilvægt fyrir framkvæmdarvaldið að hafa 

stjórn á því hvaða mál eru lögð fyrir þingið. Ríkisstjórnin þarf að tryggja að hún hafi 

stuðning í mikilvægum málum. Sama er ekki uppi á teningnum í forsetaræði. Því er 

mikilvægi þess að stjórna því hvaða mál eru lögð fram ekki eins mikilvæg fyrir forsetann í 

forsetaræði og fyrir ríkisstjórnina í þingræðum. Minna máli skiptir að mikilvæg málefni 

séu felld í forsetaræði því að framkvæmdarvaldið á það ekki á hættu að vera vikið frá líkt 

og í þingræði.26 Til þess að móta stefnu stjórnvalda er því mikilvægt fyrir ríkisstjórn í 

þingræðisríkjum að geta ráðið dagskrá og stjórnað því hvaða mál eru lögð fram og komast 

í gegnum þingið en fyrir forsetann er það neitunarvaldið, getan til þess að stöðva mál sem 

að lokum hefur úrslitaáhrif á það hvaða stefnu stjórnvöld taka.27 

Til eru mismunandi útgáfur forsetakerfa og mismunandi útgáfur þingræðiskerfa. 

Einnig eru til kerfi sem falla þarna á milli (semi presidentialism). Í forsetaræði líkt og í 

Bandaríkjunum er minni miðstýring en víða annarsstaðar. 

Stjórnmálaflokkar eru jafnan sterkari í þingræðisríkjum, hagsmunahópar eru gjarnan 

tengdir stjórnmálaflokkunum og ákvarðanataka og stjórnkerfið í heild er miðstýrðara en í 

forsetaræði. Ákvarðanataka og skipulag þingræðisríkja tekur jafnan mið af 

                                                       
23 Cheibub, José Antonio, Przeworksi Adam og Saiegh, Sebastian M. (2004), bls. 568 

24 Ström, Kaare (1995), bls. 53 

25 Cheibub, José Antonio, Elkins, Zachary og Ginsburg, Tom. (2013), bls. 519 

26 Cheibub, José Antonio, Elkins, Zachary og Ginsburg, Tom. (2013), bls. 519 

27 Cheibub, José Antonio, Elkins, Zachary og Ginsburg, Tom. (2013), bls. 522 
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stjórnmálaflokkum en í forsetaræði er það leiðtoginn, forsetinn sem skiptir máli. 

Stefnumótun og ákvarðanataka eru í fastari skorðum í þingræðisríkjum, þátttakendur í 

stjórnmálum eru hluti af flokkum og stofnunum. Í forsetaræði er meira sjálfstæði 

þátttakenda og stjórnmálin eru persónubundnari. Persónulegir eiginleikar forsetans geta 

skipt sköpum í stjórnkerfinu.28 Í báðum kerfum eru þing með meirihluta og minnihluta, 

nefndir, ríkisstjórnir og æðsta vald hennar (forseti eða forsætisráðherra) og ýmis konar 

stofnanir. Samspil þessara þátta er það sem er mismunandi á milli þessara tveggja 

stjórnarfyrirkomulaga. Sjálfstæði skiptir meira máli í forsetaræði, þ.e. sjálfstæði þings frá 

ríkisstjórn og sjálfstæði stofnana og nefnda er það sem lögð er áhersla á.29 

Þingræðisríki eru líka mismunandi og misjafnt er hversu margir flokkar eiga að jafnaði 

sæti á þinginu og einnig hvort venjan sé sú að einn flokkur hafi meirihluta eða að flokkar 

myndi með sér samsteypustjórn. Hvernig þessu er háttað á mikið undir því hvers konar 

kosningakerfi er við lýði. Kosningakerfi er það kerfi og þær reglur sem notaðar eru við 

kosningar og til þess að þýða fjölda atkvæða yfir í fjölda þingsæta.30 Kosningakerfi hafa 

áhrif á það hvernig flokkakerfi myndast og hvernig ríkisstjórnir eru við völd. Einnig hafa 

þau áhrif á það með hvaða hætti kjósendur velja fulltrúa sína og upp að hvaða marki 

kjósendur geta gert þingmenn ábyrga fyrir ákvörðunum sínum. 

Hægt er með grófum hætti að greina á milli tveggja tegunda kosningakerfa, annars 

vegar hlutfallskerfi og hins vegar meirihlutakerfi. Hlutfallskerfin hafa það að markmiði að 

samræma fjölda atkvæða og fjölda þingsæta. Þar er reynt að ná því fram að hlutfall 

þingsæta verði í sem mestu samræmi við hlutfall atkvæða. Í meirihlutakerfum er 

aðaláherslan lögð á að einn flokkur nái meirihluta sem leiðir til sterkrar og stöðugrar 

ríkisstjórnar.31 Þar sem hlutfallskerfi er notað er líklegra að margir flokkar eigi sæti á þingi 

og að ríkisstjórnin sé samsteypustjórn en þegar notast er við meirihlutakerfi er líklegra að 

tveggja-flokka kerfi myndist og einn flokkur fái meirihluta á þingi og sitji í ríkisstjórn.32  

                                                       
28 Gerring, John, Thacker Strom C. og Mareno, Carola. (2009), bls. 333 -334 

29 Gerring, John, Thacker Strom C. og Mareno, Carola. (2009), bls. 354 

30 Gallagher, Michael og Mitchell, Paul. (2005). Introduction to Electoral Systems. Í Gallagher Michael og 
Mitchell, Paul. (ritsjórar.) The Politics of Electoral Systems (bls. 3-23). New York: Oxford University Press. 
Bls. 3-5 

31 Farell, David M. (2001). Electoral Systems. A Comparative Introduction. New York. Palgrave. Bls. 4 

32 Farell, David M. (2001), bls. 162 
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Af þessu má sjá að það stjórnkerfi sem er við lýði skiptir miklu máli þegar skoða á 

þingnefndir. Mikilvægi þess að þingið geti starfað óháð framkvæmdarvaldinu í 

forsetaræði leiðir til þess að þingið þarf að hafa völd og þar með þurfa þingnefndirnar að 

hafa völd.  

2.3 Umboðskeðjan 

Í lýðræðisríkjum veita kjósendur stjórnmálamönnum umboð til að fara með stjórn 

landsins. Til verður ferli þar sem einstaklingar veita öðrum einstaklingum umboð til að 

fara með málefni sín. Þessi keðja er kölluð umboðskeðja. Hver hlekkur keðjunnar 

samanstendur af umbjóðanda og fulltrúa en fulltrúinn verður umbjóðandi í næsta hlekk. 

Umboðskeðjan er því grundvallaratriði í fulltrúalýðræði. Kjósendur eru umbjóðendur í 

fyrsta hlekk keðjunnar. Keðjan nær frá kjósendum til embættismanna sem koma 

ákvörðunum sem teknar eru í framkvæmd. Umbjóðandi felur fulltrúa sínum að taka 

ákvarðanir og koma þeim í framkvæmd þar sem fulltrúinn býr yfir meiri og betri 

upplýsingum, hæfileikum eða jafnvel tíma til þess að taka betri ákvarðanir.33  

Valdið til að taka ákvarðanir ferðast aðra leiðina eftir keðjunni en fulltrúarnir bera 

ábyrgð og þurfa að geta svarað fyrir ákvarðanir sínar og ábyrgðin fer því til baka eftir 

keðjunni. Umboðskeðjan í fulltrúalýðræði með þingræði hefur fjóra meginhlekki. Fyrsti 

hlekkurinn er frá kjósendum til þingmanna. Kjósendur kjósa sér þingmenn til að setja sig 

inn í málefni samfélagsins og taka bestu ákvörðunina hverju sinni. Næsti hlekkur er frá 

þingmönnum til ríkisstjórnar og þá forsætisráðherra sem er æðsta vald ríkisstjórnar. 

Ríkisstjórn fær umboð frá þinginu til þess að fara með framkvæmdarvaldið. Ríkisstjórnin 

skiptir svo með sér verkum og hver ráðherra fær umboð til þess að fara með málefni síns 

málaflokks. Síðasti hlekkur keðjunnar eru svo frá ráðherrum til embættismanna sem 

innleiða þær ákvarðanir sem teknar eru.34 Fulltrúar eru í hverjum hlekk að þjóna 

umbjóðendum sínum. Þeir eru skyldugir til að huga að hagsmunum og vilja umbjóðenda 

sinna og umbjóðendurnir þurfa að geta verðlaunað eða refsað þeim fyrir frammistöðu 

sína.35 Umboðskeðjan er nokkuð skýr, en það sem flækir málið er að í hverjum hlekk 
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keðjunnar er ekki bara einn umbjóðandi og einn fulltrúi. Hver og einn þingmaður hefur 

marga kjósendur á bak við sig sem eru umbjóðendur hans. Kjósendur hafa mismunandi 

vilja og erfitt getur verið að samhæfa þennan vilja. Kjósendur koma vilja sínum á framfæri 

í kosningum og í kosningum refsa þeir eða verðlauna umbjóðendum sínum, þingmenn ná 

endurkjöri eða ekki.36 Stjórnmálaflokkar gegna mikilvægu hlutverki í þessum hlekk þar 

sem flokksmerkið auðveldar kjósendum að velja sér fulltrúa.  

Þegar fulltrúar hafa ekki hag umbjóðenda sinna að leiðarljósi getur myndast 

umboðstap. Umboðstap getur verið tvenns konar, annars vegar þegar fulltrúanum 

mistekst að vinna að hagsmunum umbjóðanda síns og hins vegar þegar hann vinnur gegn 

hagsmunum eða vilja umbjóðanda síns. Umboðstap getur komið fram við tvenns konar 

aðstæður, annars vegar þegar umbjóðandi þekkir ekki hæfni eða vilja fulltrúa síns og hins 

vegar þegar umbjóðendur geta ekki fylgst með gjörðum fulltrúa síns. Þegar umbjóðandi 

þekkir ekki vilja eða getu fulltrúa síns getur orðið hrakval (adverse selection). Hrakval er 

þegar umbjóðandi velur fulltrúa sem hefur ekki þekkingu eða vilja til þess að vinna að 

hagsmunum hans. Þegar umbjóðendur hafa ekki tækiæri til þess að fylgjast með gjörðum 

fulltrúa sinna getur myndast freistnivandi (moral hazard). Freistnivandi er þegar fulltrúar 

fá tækifæri og jafnvel hvata til þess að skara eld að sinni köku og gera eitthvað sem kemur 

þeim sjálfum vel en ekki endilega umboðsmanninum.37 Til þess að vinna gegn umboðstapi 

þurfa umbjóðendur að hafa tækifæri til að fylgjast með fulltrúum sínum og draga þá til 

ábyrgðar. Til eru mismunandi leiðir til þess. Annarsvegar eru þær leiðir þar sem reynt er 

að vinna gegn umboðstapi áður en umbjóðandi velur fulltrúa (ex ante) og hins vegar eftir 

að fulltrúi er valinn (ex post). Fyrsta leiðin er sú að umbjóðandi og fulltrúi gera með sér 

samning þar sem hagsmunir þeirra og vilji fara saman og umbjóðandi getur t.d. fengið 

hluta af ágóða fulltrúans. Önnur leiðin snýst um val á fulltrúa, umbjóðandinn vandar valið 

á fulltrúanum og veit fyrir hvað fulltrúinn stendur. Stjórnmálaflokkar aðstoða kjósendur 

við þetta. Þriðja leiðin snýr að upplýsingagjöf þar sem fulltrúinn þarf að halda 

umbjóðandanum upplýstum og umbjóðandinn getur kallað eftir upplýsingum frá 
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fulltrúanum. Dæmi um þetta eru fyrirspurnir þingsins til ráðherra. Fjórða og síðasta leiðin 

er svo eftirlit.38 

Umboðskeðjan er ekki eins einföld í forsetaræði og í þingræði þar sem hver 

umbjóðandi getur haft marga fulltrúa. Kjósendur kjósa sér forseta og þing sem bæði svara 

því beint til kjósenda. Munur er á því hvernig tekið er á umboðsvanda á milli forsetaræðis 

og þingræðis. Í forsetaræði er áhersla lögð á skiptingu valdsins á milli sjálfstæðra eininga. 

Hver eining getur þannig fylgst með og jafnvel stöðvað gerðir hinna. Í þingræði er 

umboðskeðjan einfaldari þar sem þingið fær umboð sitt frá kjósendum og ríkisstjórn frá 

þinginu. Þar er áherslan lögð á skýrt umboð og þar er fremur notast við ex post leiðir til 

að vinna gegn umboðsvanda, þ.e. fulltrúum er refsað eða þeim verðlaunað í kosningum.39 

Forsetaræði er byggt upp með þeim hætti að mismunandi stofnanir hafa eftirlit með hvor 

annarri. Í forsetaræði er eftirlitskerfið byggt inn í stjórnkerfið. Umboðskeðjan er 

margþætt og ábyrgðin og valdið fara ekki eins beina leið og í þingræði. Stofnanaeftirlit er 

ekki eins mikilvægt undir þingræðisreglunni þar er meiri áhersla lögð á skýra leið ábyrgðar 

og valds.40 Þarna kemur sú valddreifing sem forsetaræði byggir á skýrt fram. Í forsetaræði 

er þrískipting ríkisvalds mikilvæg þar sem hvert vald hefur aðhald og eftirlit með hinu. Í 

þingræði er framkvæmdarvald og löggjafarvald samtvinnað þannig að hagsmunir 

ríkisstjórnarinnar fara saman með hagsmunum þingsins (meirihluta þess).41 

Stjórnmálaflokkar koma við sögu í fyrsta hlekk umboðskeðjunnar, þ.e. þeir aðstoða 

kjósendur við val á þingmönnum. Stjórnmálaflokkar koma líka við sögu í öðrum hlekknum 

þar sem þingið myndar ríkisstjórn þar sem forysta stjórnmálaflokka hefur þar mikið að 

segja.42  Stjórnmálaflokkar eru einingar sem aðstoða kjósendur við að velja sér fulltrúa og 

samhæfa vilja sinn. Flokkarnir búa til stefnupakka sem kjósendur geta svo valið á milli. 

Þegar kjósendur hafa valið sér fulltrúa koma þessir fulltrúar saman á þingi sem er 

næsti hlekkur keðjunnar. Þingmenn hafa mismunandi forgangsmál og mismunandi vilja 

og vita ekki alltaf nákvæmlega hvað umbjóðendur þeirra vilja. Umbjóðendur þeirra hafa 
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mismunandi hagsmuni, t.d. eftir, kjördæmum, kyni, stöðu, aldri o.fl. Til þess að þingmenn 

geti unnið saman og komist að sameiginlegum ákvörðunum þurfa þeir að geta myndað 

með sér samstöðu. Þeir þurfa að gera með sér samninga og vinna saman. Þingið er því 

skipulagt og reglur settar með því augnamiði að gera þetta mögulegt. Vinnuálagi á þingi 

er skipt á milli þingmanna og þeir sérhæfa sig í málaflokkum og á þinginu gilda sérstakar 

reglur, þingsköp, um hvernig málum skuli þar háttað.43 Hver þingmaður hefur eitt atkvæði 

í hverju máli en það er ekki mögulegt fyrir hvern þingmann að setja sig vel inn í öll mál. 

Hver þingmaður getur ekki aflað sér fullnægjandi upplýsinga og hefur jafnvel ekki áhuga 

á öllum þeim málum sem lögð eru fyrir þingið. Því er samvinna og verkaskipting 

mikilvæg.44 Þinginu er því skipt upp í nefndir þar sem hver nefnd hefur ákveðið 

málefnasvið. Þingmenn taka svo sæti í þessum nefndum og tileinka sér þekkingu á þeim 

málaflokki sem tilheyrir þeirri nefnd sem þeir sitja í. Verkaskipting í þinginu grundvallast 

því á þingnefndum. 

Þingnefndir eru hluti af skipulagi þingsins en þær geta haft áhrif á valdajafnvægi á 

milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds. Sterkar nefndir geta styrkt vald löggjafans 

gagnvart framkvæmdarvaldinu. Nefndir í forsetaræði eru því jafnan sterkari en nefndir í 

þingræðum þar sem þessi skipting valds er grundvallaratriði.45 Uppbygging, hlutverk og 

völd þingnefnda eru allt breytilegir þættir sem hafa allir áhrif á það hversu sterkar eða 

veikar nefndirnar eru. 

2.4 Hvað eru þingnefndir? 

Löggjafarþing þurfa að taka stórar og mikilvægar ákvarðanir sem varða samfélagið allt. 

Ákvarðanir sem þurfa að vera teknar á grundvelli upplýsinga og með fyrirfram ákveðnar 

afleiðingar í huga. Úrlausnarefnin sem og ákvarðanirnar eru afar fjölbreyttar og ná til allra 

þeirra málefna er samfélagið varðar. Hver og einn þingmaður getur ekki verið vel 

upplýstur eða sett sig með fullnægjandi hætti inn í öll málefni. Því er það í mörgum 

tilfellum þannig að þingmenn skipta með sér verkum. Þeir skipta gjarnan málefnum á milli 
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sín, eða skiptast á að setja sig inn í mikilvægustu málin sem eru til umræðu hverju sinni. 

Þessi verkaskipting grundvallast á nefndum. Þingmönnum er skipt í nefndir sem svo skipta 

málum á milli sín. Misjafnt er hvers konar nefndir eru skipaðar, þ.e. eftir hverju þær 

flokkast og hvort þær eru fastanefndir (standing committees) eða nefndir sem skipaðar 

eru um sérstök málefni sem upp kunna að koma og svo leystar frá störfum, sérnefndir (ad 

hoc). Þingnefnd er því hópur þingmanna sem fer með ákveðin verkefni. Afar sjaldgæft er 

að kveðið sé á um þingnefndir í stjórnarkrá en í langflestum tilfellum, í langflestum 

löndum eru myndaðar þingnefndir í einhverri mynd.46  

Fastanefndir eru nefndir sem hafa ákveðinn fjölda þingamanna og starfa heilt þingár, 

fullt kjörtímabil eða lengur. Sérnefndir eru nefndir sem hafa ekki ákveðinn starfstíma og 

eru að jafnaði leystar upp eftir að þær hafa lokið við það mál sem þær voru stofnaðar 

um.47 Gróflega er hægt að segja að til séu fjórar gerðir nefnda. Í fyrsta lagi eru til 

sérnefndir og fastanefndir. Hægt er að greina á milli þeirra fastanefnda sem hafa það 

hlutverk að setja lög, þeirra sem eru sérhæfðar (myndaðar eftir stefnumálum) og að 

lokum þeirra sem hafa ekki það hlutverk að setja lög.48 Í sumum löndum eru einnig 

myndaðar undirnefndir þ.e. nefndarmenn skipta með sér þeim verkefnum sem nefndinni 

er falið og skipta verkum sínum á milli undirnefnda. Undirnefndir hafa mjög þröngt 

skilgreint starfssvið og pólitískir hagsmunir koma takmarkað fram í þeim. Þær eru þó góð 

leið til þess að ná fram sérhæfingu og sérþekkingu þingmanna við lítinn kostnað, 

verkaskiptingin verður enn meiri en hún er í nefndum49 

Nefndakerfi eru mismunandi á milli landa. Mismundandi er hver verkaskiptingin er, 

hversu margar nefndirnar eru, hversu margir þingmenn eiga sæti í hverri nefnd, hvaða 

völd þær hafa og hversu lengi þær sitja. Í þingnefndum ræður meirihlutareglan, þ.e. kosið 

er um málefni og meirihlutinn ræður niðurstöðum. Þær verja líka rétt minnihlutans. Hver 

nefnd er því eins og smækkuð útgáfa af þinginu. Atkvæði allra þingmanna hefur jafnmikið 

vægi án tillits til þess hversu margir kjósendur standa á bak við þá. Í þingnefndum eru 
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verkefni og hlutverk þingsins færð yfir til einstakra þingmanna eða til hóps þingmanna. 

Þessar skipulagseiningar skilgreina hóp þingmanna og færa þeim sérstök völd og ákveðin 

verkefni með tilliti til hlutverka þingsins og hópsins.50 

Þingnefndir gefa þingmönnum færi á því að afla upplýsinga, ræða málin og ígrunda 

verkefnin en þetta getur allt leitt til þess að frumvörp taki miklum breytingum í nefnd. 

Þessi verkaskipting getur gefið löggjafarþingum mikil áhrif þegar kemur að lagasetningu. 

Nefndir sem skiptast eftir sömu málefnaflokkum og ráðuneyti gefa möguleika á 

sérþekkingu sem skilar sér inn í frumvörp sem samin eru í ráðuneytum. Slíkar nefndir gera 

það líka að verkum að þingmenn koma sér upp neti fólks bæði innan hins opinbera og á 

einkamarkaði sem vinnur í tengslum við málaflokkinn. Þetta er erfiðara fyrir sérnefndir og 

nefndir sem ekki skiptast eftir sömu málefnum og ráðuneytin.51 Þegar breið samstaða er 

um það málefni sem nefndin hefur til umræðu eru auknar líkur á því að samningar náist í 

nefndinni og hægt sé að leysa ágreiningsmál á nefndarstigi.52 Hversu vel nefnd getur 

unnið sem heild og verið virkur þátttakandi í löggjafarferlinu byggir að mörgu leiti á því 

hvort samstaða sé um málaflokkinn sem hún hefur til umræðu. 

2.5 Fjöldi nefnda og nefndarmenn 

Fjöldi þingnefnda er mjög mismunandi á milli landa. Því fleiri sem þingnefndirnar eru því 

fleiri mál er hægt að taka fyrir í einu. Sum Staðar eru engar fastanefndir en annarsstaðar 

eru þær fleiri en 20. Það er þó ekki einungis fjöldi þingnefnda sem skiptir máli heldur 

einnig hversu margir þingmenn sitja í nefndunum. Hægt er að gera ráð fyrir því að minni 

nefndir auðveldi sérhæfingu. Fjöldi nefndarmanna er afar mismunandi á milli landa allt 

frá innan við tíu til yfir 100.53 Þegar fjöldi þingmanna í nefnd verður meiri er ólíklegra að 

persónuleg tengsl myndist og flokkapólitík hefur frekari áhrif á nefndina.54  

Það geta ekki allir þingmenn verið í öllum nefndum og því þarf að velja þá þingmenn 

sem eiga að sitja í hverri nefnd. Fastanefndir hvetja frekar til sérhæfingar því þeir 
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þingmenn sem sitja í slíkum nefndum geta átt von á því að sitja þar til lengri tíma. 

Sérnefndir eru aftur á móti tímabundnar og því hvetja þær ekki til sérhæfingar í 

jafnmiklum mæli. Þegar þingmaður hefur setið lengi í nefnd um ákveðin málefni eða 

málaflokk er líklegt að hann sé orðinn sérhæfður. Þetta getur jafnvel leitt til þess að hann 

myndi sér skoðanir sem ríma ekki við stefnu stjórnmálaflokks hans. Þegar sömu þingmenn 

sitja lengi í sömu nefndunum, jafnvel í fleiri en eitt kjörtímabil myndast gagnkvæmt traust 

á milli þeirra. Mismunandi er á milli landa hvaða leiðir eru farnar til þess að velja eða skipa 

þingmenn í nefndir. Hvort þingmenn velji sjálfir þær nefndir sem þeir vilja sitja í, nefndir 

eru ákvarðaðar í þinginu sjálfu eða stjórnmálaflokkar skipta sætum sínum í nefndum á 

milli þingmanna sinna.55 Mismunandi er á milli landa hvort að nefndarmenn séu skipaðir 

til eins þings eða eins kjörtímabils í fastanefndirnar. Yfirleitt á hver flokkur sæti í nefndum 

í hlutfalli við þingstyrk sinn.56 Stjórnmálaflokkar þurfa að huga að því hvað þingmenn vilja 

annars vegar og hvað flokksleiðtogunum finnst líklegast til árangurs hins vegar þegar þeir 

skipa menn sína í nefndir. Oftast geta þingmenn lagt fram sínar óskir um í hvaða nefndum 

þeir vilja sitja og tekið er tillit til þess. Í flestum tilfellum er það þó flokksforystan sem 

tekur ákvarðanir um hverjir sitja í nefndum annað hvort með því að tilnefna í þær eða 

með því að hafna tilnefningum sem aðrir hafa sett fram. Þó svo að tekið sé tillit til óska 

eða vilja þingmanna varðandi nefndarsetu eru aðrir þættir sem spila þar inní. Stundum er 

ekki hægt að koma til móts við óskir þingmanna, sumar nefndir eru vinsælli en aðrar og 

ekki geta allir setið í sömu nefndinni. Nýrri þingmenn eru því oft látnir sitja í þeim 

nefndum sem eru síður eftirsóknarverðar en þeir reyndari fá þær eftirsóknarverðustu. 

Þekking og kunnátta á málaflokkum skiptir líka máli þegar kemur að því að velja í nefndir. 

Flokkshollusta og hlýðni við flokksforustuna skiptir þó alltaf máli.57  

Á sumum löggjafarþingum er sáttarhlutverk þingnefnda aukið með því að gefa 

minnihlutanum sæti í þingnefndum. Þannig fá allir úthlutað sætum í nefndum í samræmi 
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við þingmannafjölda. Annars staðar eru það bara ríkisstjórnarflokkar sem eiga sæti í 

nefndunum. Einnig er það mismunandi hvort formannsstöðum í nefndum sé skipt á milli 

ríkisstjórnar og stjórnarandstöðunnar. Það getur auðveldað samkomulag og sátt á 

þinginu. Mismunandi er hvernig þetta er ákveðið hvort það er gert í stjórnarskrá, í öðrum 

lögum, verklagsreglum eða hvort það er hreinlega bara viðtekin venja.58 Nefndarformenn 

eru yfirleitt formlega skipaðir af nefndunum sjálfum. Það er þó oftast svo að þótt 

nefndirnar velji sér formann að forminu til eru þær einungis að staðfesta ákvarðanir sem 

teknar eru á öðrum vettvangi, t.d. af flokksleiðtoga.  

2.6 Hlutverk nefnda og völd 

Eins og fram hefur komið er mikilvægi þess að þingið geti starfað óháð 

framkvæmdarvaldinu misjafnt á milli forsetaræðis og þingræðis. Grundvallarkenningin 

um þrískiptingu ríkisvalds, sem er grunnurinn að forsetaræði, felur í sér að þingið fari með 

löggjafarvaldið. Þar er því mikilvægt að þingið hafi völd til þess að setja lög óháð 

ríkisstjórn. Í þingræðisríkjum hafa þingin misst stóran þátt löggjafarvaldsins yfir til 

framkvæmdarvaldsins.59 Kenningin um umboðskeðjuna felur í sér að þingið veiti 

ríkisstjórninni umboð og ríkisstjórnin starfi í skjóli þingsins í þingræðiskerfi. Í forsetaræði 

sækir bæði þing og framkvæmdarvaldið umboð sitt til kjósenda og þar er ekki um að ræða 

framsal löggjafarvalds líkt og í þingræði. Hvernig nefndakerfi er uppsett og hvaða völd 

nefndunum eru færð hefur áhrif á samspil löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. 

Þingnefndir fara með mjög mismunandi hlutverk í löggjafarferlinu. Þær fara vel yfir 

frumvörpin, safna upplýsingum, leggja fram breytingartillögur og mæla með ákvörðunum 

fyrir þingið. Til þess að geta sinnt þessum verkefnum þarf að færa þingnefndum ákveðin 

völd. Hægt er að tala um tvenns konar vald, annars vegar neikvætt vald og hins vegar 

jákvætt vald. Neikvæða valdið er vald til þess að viðhalda því ástandi sem er ríkjandi 

(status quo), þ.e. koma í veg fyrir breytingar. Jákvæða valdið er hins vegar valdið til þess 

að hafa áhrif á stefnubreytingu. Þær nefndir sem hafa sterkustu jákvæðu völdin eru þær 

nefndir sem geta haft áhrif á lagasetningu en geta ekki komið í veg fyrir aðgerðir annarra. 

Samþykki nefndar er ekki nauðsynlegt til þess að koma fram stefnubreytingu eða setja 
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lög. Sterkasta neikvæða valdið er neitunarvaldið. Nefndir sem hafa neitunarvald geta 

komið í veg fyrir lagasetningu eða stefnubreytingu sem þær eru mótfallnar. Sömu 

nefndirnar geta haft bæði jákvætt og neikvætt vald.60  

Verkaskipting þingmanna í nefndir getur gefið löggjafarþingum mikil áhrif þegar 

kemur að lagasetningu. Tvennt er það sem skiptir meginmáli til þess að færa 

löggjafarvaldið frá ráðherrum/ráðuneytum til þingmanna. Annars vegar er það 

upplýsingaöflun, þ.e. hvaða tækifæri nefndarmeðlimir fá til þess að afla sér sérhæfðrar 

þekkingar á því máli sem er til skoðunar. Hins vegar geta þeirra til að gera breytingar, þ.e. 

hversu auðvelt það er fyrir nefndirnar að leggja til breytingar á þeim frumvörpum sem 

þær hafa til umfjöllunar.61 

Valdið til þess að stjórna dagskrá er mjög mikilvægt fyrir þingnefndir. Einnig er 

mikilvægt að nefndir hafi rétt og getu til þess að endurskrifa og breyta þeim frumvörpum 

sem fyrir þær eru lögð. Löggjafarþingið sem heild á erfiðara með að breyta þeim 

frumvörpum sem ríkisstjórnin leggur fram þar sem erfiðara er fyrir þingheildina vegna 

stærðar að fara ofan í smáatriði og afla sér nægilegra upplýsinga og þekkingar. Ef nefndir 

hafa ekki rétt til þess að breyta eða endurskrifa ríkisstjórnarfrumvörp stendur 

löggjafarvaldið hallari fæti en framkvæmdarvaldið. Löggjafarvaldið hefur þá minni áhrif á 

lagasetninguna en þegar nefndirnar hafa þessi réttindi. Þingnefndir hafa meira sjálfstæði 

ef þær geta stjórnað dagskrá sinni sjálfar og án utanaðkomandi afskipta. Þær þingnefndir 

eru sjálfstæðastar sem ráða því sjálfar hvenær mál fara frá nefnd og eru tekin fyrir á 

þinginu. Það skiptir einnig máli hvaða rétt þingnefndir hafa til að afla upplýsinga og með 

hvaða hætti þær gera það. Þingnefndir geta ekki unnið sína vinnu nema að hafa getu til 

þess að afla sér upplýsinga og þekkingar algerlega óháð ríkisstjórninni. Í sumum löndum 

geta þingmenn lagt spurningar fyrir ráðherra og jafnvel kallað til sín á fund þá ráðherra 

sem fara með þann málflokk sem nefndin hefur til umræðu. Þingnefndir geta líka kallað 

til sín embættismenn og fólk í hagsmunahópum eða úti á einkamarkaði til þess að gefa 

vitnisburð sem nýtist nefndarmönnum í ákvörðunartöku. Er það oftast ekki skylda að 

gegna slíku kalli en fáheyrt að því sé neitað. Nefndir geta einnig farið fram á skjöl eða gögn 
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frá opinberum aðilum eða úti á einkamarkaði en misjafnt er hvort þær geti krafist þeirra. 

Þingnefndir hafa gjarnan starfsfólk, nefndarritara og fleiri starfsmenn, sem aðstoðar 

nefndirnar í störfum sínum sem minnkar álagið á nefndarmenn.62 

Þegar ráðherra leggur fram frumvarp á löggjafaraþingi getur hann gert ráð fyrir því að 

það taki breytingum í meðferð þingsins. Ekki er þó alltaf hægt að sjá fyrir þær breytingar 

sem verða og í hvaða átt þær leiða frumvarpið. Í sumum tilfellum er reiknað með 

breytingunum og frumvörpin sem lögð eru fram snúast fremur um að koma skilaboðum 

á framfæri við kjósendur heldur en að þeim sé ætlað að fara óbreyttum í gegn. Sá sem 

leggur fram frumvarp getur ekki séð algjörlega fyrir hver áhrif þess verða og því er oft 

mikilvægt að þau geti tekið breytingum í meðferð þingsins.  

Andrea Pedrazzani og Fancesco Zucchinli hafa sett fram fjórar megin ástæður þess að 

frumvörp ríkisstjórnar taki breytingum í meðferð þingsins. Sú fyrsta er breyting á stöðu 

þeirra sem mynda stefnuna (changes in the position-taking utility). Aukinn áhugi 

almennings og almenningsálit geta gert það að verkum að breytingar eru nauðsynlegar. 

Minnkandi traust á milli stjórnmálamanna og kjósenda þeirra getur aukið þörfina á 

táknrænum stjórnmálum. Önnur ástæðan er aukið ósamkomulag meðal þeirra sem koma 

að löggjafarferlinu (changes in the degree of conflict among actors). Sá munur sem er á 

upphaflegu frumvarpi og endanlegum lögum getur gefið til kynna mismunandi vilja 

þingmanna, þ.e. mismunandi vilja þeirra sem koma að lagasetningunni. Þriðja atriðið sem 

þeir setja fram er breyting á þekkingu (changes in the level of knowledge). Ef þekking á 

málefninu er ekki nægileg í því ráðuneyti þar sem frumvarpið var skrifað geta þingmenn 

aflað sér upplýsinga um málið og leiðrétt frumvarpið með tilliti til þekkingar sinnar. Fjórða 

og síðasta atriðið er svo breytingar á reglum (changes in the formal rules). Allar breytingar 

í átt til strangari reglna draga úr þeim breytingum sem gerðar eru á 

ríkisstjórnarfrumvörpum.63 

Flest frumvörp eru samþykkt í ríkisstjórn og svo lögð fram og rædd á þinginu. Þær 

breytingar sem eru gerðar á frumvörpum eiga rætur sínar að rekja til samspils og 

skoðanaskipta innan ríkisstjórnar annars vegar og á milli ríkisstjórnar og þingsins hins 
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vegar. Eru það því tveir meginþættir sem hafa áhrif á lagasetningu. Hvernig 

ákvarðanataka er tekin í ráðuneytum, innan ríkisstjórnar, og hvort samræmi eða 

ósamræmi sé á milli vilja og skoðana ríkisstjórnarinnar og þingsins. Til eru tvær 

mismunandi gerðir af ákvarðanatöku innan ríkisstjórnar sem samansett er af fleiri en 

einum flokki. Annars vegar þar sem ráðherrar taka ákvarðanir (ministerial discretion) og 

hins vegar þar sem ríkisstjórn fer saman með ábyrgðina (collective cabinet responsibility). 

Í flestum ríkisstjórnum er viðhöfð einhvers konar blanda af þessu tvennu. Í fyrra tilvikinu 

hafa ráðherrar yfirráð yfir sínum málaflokki. Hver ráðherra býr til frumvarp er snertir hans 

málaflokk og leggur fyrir þingið óháð samþykki hinna ráðherranna. Í síðara tilvikinu þarf 

samstarfsflokkurinn að gefa samþykki sitt til þess að stefnubreyting geti orðið. Ábyrgðin 

liggur hjá allri ríkisstjórninni og leita þarf samþykkis og mynda samkomulag á milli 

flokkanna sem aðild eiga að ríkisstjórn.64  

Þegar vilji ríkisstjórnar og þings er mismunandi er ólíklegt að ríkisstjórnarfrumvörp 

verði samþykkt á þinginu. Því taka þau breytingum í meðferð þingsins. Vilji og stefna 

ríkisstjórnarinnar þarf ekki að samsvara vilja og stefnu þingsins í þremur mismunandi 

tilvikum. Í fyrsta lagi þegar ríkisstjórnin er minnihlutastjórn, í öðru lagi þegar lagafrumvörp 

ríkisstjórnarinnar sinna þröngt skilgreindum hagsmunum og í þriðja lagi þegar ákvarðanir 

ríkisstjórnarinnar eru langt frá miðjuþingmanninum, þ.e. þeim þingmanni sem er fyrir 

miðju hins pólitíska skala.65 Þegar vilji þings og ríkisstjórnar fara saman væri hægt að ætla 

að frumvörp sem ríkisstjórnin leggur fyrir þingið fari óbreytt í gegn. Ekki er það þó alltaf 

svo vegna þess að stjórnarandstæðan getur lagt fram breytingartillögur sem gætu verið 

samþykktar. Ef hver ráðherra getur lagt fram frumvarp óháð hinum ráðherrunum í 

ríkisstjórn er ekki gefið að hinir í ríkisstjórn séu því samþykkir. Í slíkum tilvikum getur 

komið fram ósamkomulag á milli flokka í ríkisstjórn sem verður til þess að frumvarpið 

tekur breytingum.66 

Misjafnt er á milli landa hvaða háttur er hafður á aðgengi að nefndafundum. Í sumum 

löndum eru nefndafundir opnir en í öðrum löndum eru þeir lokaðir og almenningur hefur 

ekki aðgang að þeim. Vinnuaðferðir eru einnig misjafnar, til eru nefndir sem ferðast um 
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og afla sér upplýsinga og gagna um viðkomandi málefni. Aðrar hittast einungis á fundum 

í þinghúsinu. Þegar nefndafundir eru opnir almenningi getur það dregið úr getu 

þingmanna til upplýsingaöflunar og upplýsingagjafar. Slíkir fundir gefa flokksforustunni 

tækifæri til að meta frammistöðu og skoðanir þingmanna sinna og krefjast aukins 

flokksaga. Lokaðir nefndafundir gera upplýsingamiðlun auðveldari þar sem nefndarmenn 

geta búist við að upplýsingar sem þeir leggja fram verði ekki opnar almenningi. Hætta er 

á að ef nefndafundir eru opnir verði þeir að vettvangi þar sem þingmenn auglýsa skoðanir 

sínar og afrek í von um endurkjör.67 

Í sumum löndum hefur minnihluti í nefnd leyfi til þess að leggja fram sérálit. 

Minnihlutaálit gefa þinginu val á milli stefna og tryggingu fyrir því að skýrsla nefndarinnar 

komi frá öllum flokkum (fleiri en einum). Reglurnar um minnihlutaálit eru mjög 

mismunandi á milli landa, sums staðar eru þau leyfð, sums staðar leyfð með 

takmörkunum en annars staðar eru þau bönnuð.68  

Þau löggjafarþing sem hafa mikið stefnumótandi vald hafa mjög þróuð nefndakerfi 

sem gera þeim kleift að skipta verkum sínum niður þannig að sem mest sérþekking á 

stefnumálum komi fram.  

Sterkar þingnefndir auka völd þingsins og geta styrkt löggjafarvaldið gagnvart 

framkvæmdarvaldinu. Þær ýta undir samvinnu og sjálfstæði þingmanna. Sjálfstæði 

þingmanna frá framkvæmdarvaldinu eykst eftir því hversu sterkar og áhrifamiklar 

nefndirnar eru. Flest mál sem lögð eru fyrir þing koma frá ríkisstjórn og ráðuneytum. 

Nefndirnar gegna því hlutverki að taka við og endurskoða mál frá framkvæmdarvaldinu 

sem og að hafa eftirlit með og endurskoða þá stefnu sem þegar hefur verið samþykkt af 

þinginu.69 

Auðveldara getur verið að ná samkomulagi um málefni í nefndum en í þinginu í heild. 

Á þinginu í heild er meira ósamkomulag og erfiðara að gera málamiðlanir heldur en á 

nefndarstigi. Nefndirnar eru minni, nefndarmenn þekkjast betur og hafa unnið nánara 

saman og hafa betri þekkingu á málefninu en þingið í heild. Ósamkomulag kemur síður 

                                                       
67 Strøm, Kaare (1998), bls. 42 

68 Strøm, Kaare (1998), bls. 45 

69 Olson, David M. (1980). bls. 311 



30 

 

upp á meðal fólks sem þekkist vel og hefur myndað með sér tengsl. Nefndirnar huga 

fremur að hagnýtum og raunverulegum breytingum á meðan þingið í heild einbeitir sér 

fremur að því að setja fram gildi og skoðanir samkvæmt flokkslínum. Þar sem 

nefndafundir eru yfirleitt lokaðir geta nefndarmenn rætt opinskátt um málin og eru 

óhræddari við að segja skoðanir sínar. Nefndafundir eru óformlegri en þingfundir og geta 

því verið sveigjanlegri og þar með auðveldað samskipti og samvinnu nefndarmanna.70 

Þingnefndirnar eru oft góður vettvangur fyrir þingmenn mismunandi flokka til að 

semja og gera málamiðlanir. Þegar frumvarp ríkisstjórnar fer fyrir nefnd má ætla að 

meirihluti nefndar sé fylgjandi frumvarpinu (þegar ríkisstjórn hefur meirihluta þings á bak 

við sig). Á nefndarstigi reyna stjórnarþingmenn að fá stjórnarandstöðuþingmenn til þess 

að styðja frumvarpið. Í nefndinni eru gjarnan þingmenn sem hafa mikla þekkingu á málinu 

og geta grandskoðað frumvarpið. Þar er hægt að gera breytingar sem verða til þess að 

stjórnarandstöðuþingmenn geta stutt málið en þó ekki það miklar breytingar að það 

breyti sýn eða skoðun ríkisstjórnarinnar. Þannig geta stjórnarþingmenn í nefnd með 

málamiðlunum og samtölum dregið úr andstöðu við frumvarpið í þinginu í heild.71 

Fjöldi nefnda er mjög misjafn á milli landa. Þegar nefndirnar eru margar eru þær oft 

myndaðar eftir sömu skiptingu og ráðuneytin í viðkomandi landi. Þ.e. að fyrir hvert 

ráðuneyti er til ein nefnd sem fer með sama málefni. Slíkt fyrirkomulag gerir það að 

verkum að sérhæfing verður til um hvern málaflokk. Sú sérhæfing auðveldar þinginu að 

fylgjast með og yfirfara löggjöf sem kemur frá ráðuneytunum.72 

2.6.1 Ný-stofnanahyggja 

Fram hafa komið nokkrar kenningar eða nokkur sjónarhorn um hvert hlutverk og hver 

tilgangur nefnda er. Ný-stofnanahyggja leggur áherslu á fjögur meginhlutverk og einkenni 

nefnda. Það fyrsta er aukin skilvirkni (economies of operation). Að nefndakerfi auki 

skilvirkni á þingum á tvennan hátt. Annars vegar að fjöldi nefnda auki afköstin, því fleiri 

nefndir því fleiri mál er hægt að taka fyrir í einu. Hins vegar að nefndakerfi ýta undir og 

hvetja til sérhæfingar þingmanna. Þannig geti þingmenn sett sig betur inn í þau mál sem 
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fjallað er um í þeim nefndum sem þeir sitja í en þeir annars geta gert. Þetta hlutverk eða 

einkenni er breitt og fremur óumdeilt. Hin þrjú sjónarhornin eru umdeildari og eru að 

hluta til í mótsögn og að hluta til samhljóma.73 

Í fyrsta lagi er það ávinningurinn af samstarfi (gains from trade). Þetta sjónarhorn 

horfir m.a. til leikjafræðinnar. Aðstæður geta komið upp þar sem óumflýjanlegt er að 

ósamkomulag komi upp og ávinningur geti verið af samstarfi. Þingmenn koma úr sitt 

hvorum flokknum eða sitt hvoru kjördæminu og geta því haft ólík markmið þegar kemur 

að stefnumótun. Þeir vilja ná endurkjöri og eru því gjarnan tregir til að gefa eftir í þeim 

málefnum er mest varða þeirra kjósendur. Því getur verið mikill ávinningur fyrir þingmenn 

að vinna saman og gera með sér samkomulag. Oftast þarf þó einhver að gefa eftir en ekki 

alltaf þeir sömu þar sem þeir gera með sér samninga. Þingnefndir gefa þingmönnum betri 

tækifæri til þess að gera málamiðlanir með skýrari hætti heldur en mögulegt er á öðrum 

stigum löggjafarferlisins. Þegar kosið er um frumvörp á þingi er hættan sú að ef þingmenn 

hafa lofað að styðja málefni hvors annars muni sá sem síðar kýs svíkja loforð sitt. Til þess 

að þetta gangi upp verða nefndirnar þó að hafa mikið að segja um sín málefni, s.s. völd til 

að leggja fram breytingartillögur. 

Í öðru lagi er upplýsingaöflun (information acquisition). Stundum gerist það að 

frumvörp taka breytingum í meðferð þingsins með þeim afleiðingum að útkoman verður 

slæm og ekki í samræmi við ætlun eða vilja neins. Hægt er að draga úr slíkum áhrifum 

með sérhæfingu. Með sérhæfingu geta nefndarmenn aflað sér upplýsinga og þekkingar 

um afleiðingar lagasetningar. Sjónarhornið um upplýsingaöflun gerir ráð fyrir því að þeir 

sem geta sérhæft sig um ákveðið málefni með sem minnstum tilkostnaði veljist í þær 

nefndir sem um það fjalla. Þeir þingmenn sem sitja í nefnd safna upplýsingum og ná sér í 

þekkingu á því efni og þeim málefnum sem fjallað er í þeirri nefnd. Þegar þingmál koma 

frá nefnd eru nefndirnar því búnar að setja mark sitt á þau. Nefndarmenn hafa aflað sér 

frekari upplýsinga um viðkomandi málaflokk og aðrir þingmenn geta því nýtt sér 

sérþekkingu nefndarmanna þegar kemur að því að synja eða samþykkja frumvörp. 

Nefndarmenn koma úr mismunandi flokkum sem hafa mismundandi stefnur. Þeir geta 
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samt sem áður komið sér saman um hvernig unnið skuli úr málum á grundvelli 

sérþekkingar sinnar og upplýsingaöflunar.  

Í þriðja lagi er það samvinna á milli flokka (Partisian Co-ordination). Sú kenning hefur 

verið sett fram að styrkur nefndakerfa og styrkur stjórnmálaflokka sé í öfugu sambandi 

við hvort annað, þ.e. þar sem sterkir flokkar (mikil flokkshollusta) er til staðar séu 

nefndirnar veikari. Nefndir eru sérstaklega sterkar í forsetaræði og í þeim kerfum þar sem 

enginn einn flokkur hefur ráðandi stöðu eru nefndirnar jafnan sterkar. Stjórnmálaflokkar 

gegna m.a. því hlutverki að auðvelda samhæfingu á milli þingmanna og gefa vísbendingu 

um stefnu. Hægt er að segja að nefndir séu framlenging á stjórnmálaflokkum. Þingmenn 

geta þannig treyst á að flokkssystkini þeirra sem sitja í ákveðinni nefnd hafi aflað sér 

góðrar þekkingar á málum og geta því fylgt fordæmi þeirra þegar kemur að því að kjósa 

um málefni. Styrkur flokka og flokkshollusta skiptir einnig máli því það er gjarnan svo að 

flokkar skipa þingmenn sína í nefndir. Það er því hægt að nota nefndarskipan sem 

verðlaun eða refsingu fyrir góða eða slæma hegðun innan flokksins. Sjónarhornið um 

samvinnu milli flokka gerir því ekki ráð fyrri því að sterkir stjórnmálalflokkar séu í öfugu 

sambandi við sterk nefndakerfi.74  

Allir þessir eiginleikar og hlutverk (sjónarhorn) geta átt við en útiloka ekki hvort 

annað. Í fyrsta sjónarhorninu er gert ráð fyrir því að nefndarmenn setji stefnu um málefni 

nefndarinnar óháð því hvað þingið í heild eða flokkur þeirra vill. Í öðru sjónarhorninu 

þjóna þingnefndir þinginu og ráðuneytum með því að afla sér upplýsinga og viða að sér 

þekkingu um málaflokkinn. Að lokum er það flokkssjónarhorn sem lítur á þingmenn í 

nefndum sem þjóna flokks síns. Þannig stjórni stefna þess stjórnmálaflokks sem 

þingmaður er í stefnumiðum hans í nefnd.75  

2.7 Sterk og veik nefndakerfi 

Til þess að nefndir séu sterkar þurfa þær að hafa mikið frelsi til upplýsingaöflunar og getu 

og heimild til þess að breyta frumvörpum. Einkenni sterkra nefndakerfa er aðgangur að 

ráðherrum, opinberum starfsmönnum (embættismönnum), utanaðkomandi 

sérfræðingum og rétturinn til þess að kalla eftir gögnum. Stjórn á dagskrá nefndarinnar 
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og vald til þess að hafa frumkvæði að breytingum skiptir einnig máli.76 Hvort nefndakerfi 

er sterkt eða veikt hefur áhrif á hvaða möguleika stjórnarandstaðan hefur til þess að hafa 

áhrif á þingmál. Það skiptir einnig máli þegar fleiri en einn flokkur situr í ríkisstjórn. 

Nefndakerfi eru yfirleitt veik þegar venjan er sú að einn flokkur hafi meirihluta og situr 

einn í ríkisstjórn.77 Hvaða rétt eða völd nefndir hafa til þess að koma að löggjafarferlinu 

skiptir miklu máli varðandi áhrif þeirra á setningu laga. Mismundandi er eftir löndum 

hvort nefndir hafi rétt til þess að hafa frumkvæðið að frumvarpi þ.e. hvort nefndir geti 

tekið upp mál og lagt þau fyrir þingið. Tengsl eru á milli þess hversu sterkt eða veikt 

nefndakerfið er og flokkshollustu. Sterk nefndakerfi geta dregið úr flokkshollustu þar sem 

þingmenn nýta sér frekar þær upplýsingar og þá vinnu sem á sér stað í nefnd fremur en 

að fylgja flokkslínum.78 

Sterkar þingnefndir ríma vel við hugmyndina um aðskilnað framkvæmdarvalds og 

löggjafarvalds. Þar sem þingræði ríkir eru nefndirnar jafnan veikari en þar sem 

forsetaræði ríkir. Sterkustu nefndakerfin, þar sem nefndirnar hafa mest áhrif, eru í 

forsetaræði eins og í Bandaríkjunum. Veikustu nefndakerfin, þar sem nefndirnar hafa 

minnst áhrif, eru í þingræðisríkjum með eins flokks meirihluta eins og í Bretlandi.79 

Á undanförnum 50 árum eða svo hafa nefndakerfi þróast og styrkst á löggjafarþingum 

í Evrópu. Viljinn til þess að gera löggjafarþingum auðveldara að yfirfara og fara ofan í 

kjölinn á þeim málum sem framkvæmdarvaldið, ríkisstjórn og ráðuneyti leggja fram hefur 

orðið til þess að tilhneigingin hefur verið sú að styrkja nefndakerfið. Þannig hefur þróunin 

verið sú víðast hvar að þingnefndum hafa verið gefin stærri hlutverk og þeim falin aukin 

ábyrgð. Nefndirnar hafa því að mörgu leyti tekið við hlutverki sem áður var á hendi 

framkvæmdarvaldsins s.s. inni í ráðuneytunum. Þessi þróun hefur fært ákveðið hlutverk 

og ákveðið vald frá ríkisstjórn og yfir til þingsins.80 

Nefndir eru sterkari þegar val nefndarmanna er ekki í höndum flokksleiðtoga eða 

forseta þingsins. Þar sem flokkshollusta er lítil og flokkarnir veikir eru nefndirnar sterkari. 

                                                       
76 Martin, L.W. og Vanberg, G (2011), bls. 36 

77 Martin, L.W. og Vanberg, G (2011), bls. 31-36 

78 Rasch, Bjørn Erik. (1999), bls. 122 

79 Longley, Lawrence D og Davidson, Roger H (1998). Parliamentary committees: Changing perspectives on 
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80 Longley, Lawrence D og Davidson, Roger H (1998), bls. 4-5 
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Þar sem löggjafarvaldið er veigameira en framkvæmdarvaldið eru nefndirnar sterkari, þ.e. 

þar sem valdið er dreift eru nefndirnar sterkari. 

Þegar kemur að því að skoða styrk nefndakerfa er gagnlegt að bera saman það 

bandaríska og það breska. Í Bretlandi eru nefndir mjög veikar en í Bandaríkjunum eru þær 

mjög sterkar. Í Bretlandi eru einmenningskjördæmi og þingræði. Þar höfum við oftast einn 

flokk sem situr í ríkisstjórn og hefur meirihluta bæði á þingi og í ríkisstjórn. 

Framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið eru í hendi eins og sama flokksins. Í 

Bandaríkjunum eru tveir flokkar sem skiptast á að fara með völdin. Þar er forsetaræði. Sá 

flokkur sem hefur framkvæmdarvaldið þarf ekki að vera í meirihluta á þingi heldur er það 

kosið beinni kosningu. Þannig getur annar flokkurinn verið í ríkisstjórn en hinn haft 

meirihluta þings. Framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið eru ekki endilega á hendi sama 

flokksins. Aðgreining á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds er því mun meiri í 

Bandaríkjunum en í Bretlandi. 

Í Bandaríkjunum koma þingnefndir að frumvörpum á öllum stigum, allt frá upphafi til 

enda. Nefndirnar hafa mjög vel skilgreint hlutverk og skipting málefna á milli þeirra eru 

mjög skýr. Nefndarmenn eru skipaðir til heils kjörtímabils og nefndirnar hafa margt 

starfsfólk og sérfræðinga á sínum snærum. Þetta gerir sérhæfinguna mikla. Vitað er 

fyrirfram undir hvaða nefnd frumvörp heyra og þau eru jafnan kynnt í þinginu af aðila 

þeirrar nefndar. Nefndirnar hafa skýrt málefnasvið sem skipt er eftir sömu línum og 

málefni framkvæmdarvaldsins og nefndir hafa starfsfólk og sérfræðinga sem starfað hafa 

til lengri tíma innan nefndarinnar en þetta gerir það að verkum að nefndarmenn og 

starfsfólk mynda tengsl sín á milli og til verður sérþekking um málefnið. Einnig koma 

hagsmunahópar við sögu, sem eiga samskipti við nefndarmenn og starfsfólk og koma 

sínum skoðunum á framfæri. Þannig verður til hópur fólks sem unnið hefur saman í lengri 

tíma, þekkist og hefur góða þekkingu á málinu. Þessi hópur vinnur saman að því að móta 

löggjöf um það málefni sem undir það heyrir. Þegar nefndin hefur farið yfir frumvarpið 

tekur hún ákvörðun um framhald þess. Næsta skref er að nefndin kallar til sín vitni, 

opinbera starfsmenn og embættismenn, hagsmunahópa og einkaaðila. Á þessu stigi 

verður frumvarpið opinbert. Þetta er eitt af mikilvægustu áhrifum nefndarinnar því þau 

frumvörp sem ekki fara á þetta stig stoppa í nefndakerfinu. Breskar nefndir hafa ekki þetta 

vald þar sem nefndin fær málið til sín eftir að það hefur verið rætt í þinginu. Þær nefndir 



35 

 

sem fá frumvörp til sín áður en þau eru rædd í þinginu í heild hafa mestu áhrifin á það 

hvort frumvarp verði að lögum eða ekki þar sem málin geta stöðvast á nefndarstigi. Eftir 

að vitnisburðinn er frumvarpið svo endurskoðað og því breytt á nefndarstigi. Að því loknu 

leggur nefndin fram endurskoðað frumvarp til samþykktar eða synjunar í þinginu.81 

Í Bretlandi eru nefndirnar færri, stærri og áhrifaminni. Nefndirnar hafa ekki skýrt 

málefnasvið og nefndarmenn sitja í skemmri tíma. Þingmálum er ekki vísað til nefndar 

fyrr en eftir að þau hafa verið rædd í þinginu í heild. Þegar frumvörpum er vísað til nefndar 

í Bretlandi getur nefndin endurskoðað og betrumbætt þau. Þó er það ríkisstjórnin sem 

ákveður hvaða breytingar eru samþykktar og hvaða útgáfa frumvarpsins er lögð fyrir 

þingið í annað sinn.82 Flest nefndakerfi lenda þarna á milli, eru sterkari en í Bretlandi en 

veikari en í Bandaríkjunum. 

2.8 Flokkshollusta 

Þegar flokkshollusta er lítil eru nefndakerfin að jafnaði sterk, þ.e. flokkshollusta er í öfugu 

sambandi við styrk nefndakerfa. Nefndir eru líklegri til þess að setja mark sitt á 

lagasetningu á þeim þingum þar sem flokkshollusta er lítil.83 Þar sem þingnefndir hafa 

mikil áhrif og kerfið er sterkt verður það til þess að geta flokksforustunnar til þess að 

stjórna þingmönnum sínum minnkar. Þannig getur dregið úr samheldni þingflokka.84 

Flokkakerfi og styrkur flokka hefur einnig áhrif á störf og áhrif þingnefnda. Ef flokkar 

eru klofnir í afstöðu sinni getur það haft áhrif á þingnefndir. Þegar flokkar klofna getur 

verið erfitt fyrir nefndarmenn að vita nákvæmlega hvar stefna flokks þeirra liggur. Þegar 

flokksagi er mikill verður starf í þingnefndum oft litað af flokkspólitík. Þingmenn eiga þá 

erfiðara með að fara út fyrir þær línur sem stefna flokksins setur þeim og hafa því ekki 

jafn frjálsar hendur þegar kemur að samningarviðræðum í nefnd. Dregið getur úr áhrifum 

sérfræðiþekkingar, þ.e. ákvarðanirnar í nefndum grundvallast frekar á flokksstefnum og 

fyrirfram ákveðnum hugmyndum en á þeim upplýsingum og þeirri þekkingu sem 

nefndarmenn hafa aflað sér. Flokksagi getur einnig haft áhrif á vinnuumhverfi 
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nefndarmanna, gagnkvæmt traust og persónuleg tengsl skila sér ekki að eins miklu marki 

í það vinnuumhverfi sem er í nefndinni.85  

Nefndarþingmenn hafa oft aflað sér mikilla upplýsinga um þá málaflokka sem eru á 

borði nefndanna sem þeir sitja í og hafa því oft sérþekkingu á ákveðnum málum. Þetta 

getur haft áhrif á stefnu þeirra flokka sem þeir eru fulltrúar fyrir. Þannig er hægt að ætla 

að nefndarmenn þurfi ekki að vinna innan ramma flokksstefnunnar heldur að sérþekking 

þeirra sé notuð til þess að móta stefnu flokksins. Flokksforystan þarf því að hafa þetta í 

huga þegar hún skipar eða hefur áhrif á skipun þingmanna í nefndir. Þingmenn eru þó líka 

oft að hugsa um hag kjördæmis síns og haga sér þá fremur eftir hagsmunum þess heldur 

en þess flokks sem þeir eru fulltrúar fyrir. Þetta getur haft í för með sér erfiðleika fyrir 

flokksforystuna. Hversu mikil flokkshollusta er til staðar hefur áhrif á það hvernig tekið er 

á málum sem þessum, þar sem tvennir hagsmunir takast á. Annars vegar kjördæmi 

þingmanns eða aðrir hagsmunahópar og hins vegar stefna flokksins.86  

Flokksforystan hefur örlög þingmannsins á margan hátt á valdi sínu. Hvort þingmaður 

komist hærra upp í stigveldi flokksins, hvort hann fái stöður sem í boði eru, m.a. 

nefndarstöður, er oft ákvarðað í flokksforystunni. Þessa staðreynd getur flokksforystan 

nýtt sér til að fá þingmenn til þess að fylgja stefnu flokksins. Bæði er hægt að beita 

neikvæðri hvatningu (refsingu) og jákvæðri hvatningu (verðlaunum). Hægt er að greina á 

milli þriggja mismunandi tegunda neikvæðrar hvatningar. Ef þingmaður fer ekki að vilja 

flokksforystunnar í nefndarstörfum sínum getur forystan fært hann úr nefndinni, tekið af 

honum stöður innan flokksins eða neitað að endurskipa hann í nefndina á næsta þingi eða 

kjörtímabili. Jákvæðu hvatningarnar fela í sér að veita þeim þingmönnum sem fara eftir 

stefnu flokksins hærri stöður bæði í starfi flokksins sem og á öðrum vettvangi, s.s. í 

nefndarstörfum. Þeir þingmenn sem hegða sér vel, eru hlýðnir, eru líklegri til þess að vera 

skipaðir í þær nefndir sem miklu máli skipta og líklegri til þess að verða formenn nefnda.87 
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2.9 Nefndarhollusta 

Þegar nefndarmenn eru samstíga, þ.e. mikil samloðun er innan þingnefnda, hafa 

þingnefndir áhrif á löggjafarferlið frekar en þegar lítil samstaða er innan nefndar. Þetta er 

kallaða nefndarhollusta. Styrkur nefnda og samstaða kemur best fram þegar nefndirnar 

hafa frumkvæðisvald. Þegar samstaða nefndarmanna innan þingnefnda er skoðuð er litið 

til tengsla á milli nefndarmanna, tengsla nefndarmanna við málefni og þess hvernig 

nefndin virkar. Skoðað er hvernig nefndirnar virka, vinna og hvernig þær móta stefnu. Í 

þeim nefndum þar sem samstaða nefndarmanna er breið og samloðun eða 

nefndarhollusta er mikil verða þær að meiru en vettvangi þar sem málamyndunum er 

náð. 

Til er tvenns konar samloðun eða nefndarhollusta. Annars vegar samloðun innan 

nefndar og hins vegar milli nefnda, þ.e. samloðun nefndakerfisins í heild. Þegar samloðun 

nefndakerfa er skoðuð er litið til þess hvernig nefndirnar vinna saman, hvernig samstarfið 

gengur á milli nefnda.  

Ólíkt stjórnmálaflokkum hafa nefndirnar ekki vald til þess að refsa nefndarmönnum 

sínum. Nefndirnar geta ekki eins og flokkarnir tekið stöður eða veitt stöður. Þannig er 

erfiðara fyrir nefndirnar að halda uppi aga en fyrir flokkana. Flokksagi kemur gjarnan til 

vegna þess hve háður þingmaður er flokknum um framgöngu. Slíkt er ekki til staðar innan 

nefnda, nefndaragi er ekki til í sama mæli. Nefndarhollusta kemur fremur fram sem vilji 

þingmanna til samstarfs og vilji til þess að fylgja nefndinni að málum. Nefndarhollusta er 

ekki fengin með hótunum eða loforðum.  

Þegar talað er um nefndarhollustu er þó ekki verið að meina að nefndin skili alltaf af 

sér einróma áliti. Þar er fremur átt við að nefndarmenn komi sér saman og séu einhuga 

um þau gildi og það verklag sem notað er innan nefndarinnar sem og gagnkvæmt traust 

og samband þeirra á milli sem nær út fyrir flokkaskiptingu.  

Nokkur atriði geta sérstaklega haft áhrif á nefndarhollustu. Nefndakerfið í heild, 

vinnuumhverfi, þau verkfæri sem nefndin hefur og það hvernig nefndin vinnur hefur áhrif. 

Hvort nefndin vinni sem ein heild eða er skipt í undirnefndir, hvort það er meirihlutaræði 

og hvort minnihluti geti lagt fram ályktanir eða tillögur hefur einnig áhrif. Ef nefndarmenn 

eru skipaðir til langs tíma og sitja jafnvel lengi í sömu nefnd með sama fólkinu ýtir það 

undir nefndarhollustu. Einstaklingar innan nefndarinnar mynda þá gagnkvæmt traust sín 
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á milli og öðlast reynslu í þeim málaflokki sem nefndin hefur til umræðu. Þetta getur 

jafnvel leitt til þess að þingmenn sýni nefnd meiri hollustu en þeim flokki sem þeir tilheyra. 

Sérþekking nefndarmanna ýtir einnig undir nefndarhollustu. Þegar sérþekking verður til 

jafnt innan nefndar sem og meðal nefndarmanna leiðir það til þess að nefndarmenn 

tengjast málefninu betur og eiga auðveldara með að komast að raunsærri lausn. Stærð 

nefndanna hefur líka áhrif. Nefndarhollusta verður jafnan meiri í minni nefndum en þeim 

stærri. Málefnið sem nefndin hefur til umfjöllunar hefur líka sitt að segja. Mismunandi 

samstaða er um málefni. Um sum þeirra er breið samstaða á meðan önnur eru mjög 

umdeild. Þetta hefur áhrif á það hvernig nefndin vinnur, hvort hún verður að vettvangi 

sem fyrst og fremst sér um að auka samstöðu og draga úr ágreiningsmálum. Mjög 

mikilvægt atriði er svo flokkshollusta og staða flokkakerfisins. Flokksagi dregur úr getu 

þingmanna til þess að miðla málum. Þeir eru þá bundnari flokkslínum sínum og eru hollari 

flokknum en nefndunum. Hversu vel flokkar eru skipulagðir og hversu heilir þeir eru hefur 

áhrif á flokkshollustu og því einnig áhrif á nefndarhollustu. 88 

Þingnefndir eru einingar sem byggðar eru inn í stofnanakerfi lýðræðis. Þær eru hluti 

af því stjórnkerfi sem viðhaft er í hverju landi. Hvaða reglur og venjur eru viðhafðar 

varðandi þingnefndir eru misjafnar og misjafnt er hvaða völd þeim eru færðar. Samspil 

framkvæmdarvalds og löggjafarvalds og hlutverk þinga er misjafnt eftir því hvaða kerfi er 

viðhaft. Þingnefndir spila hlutverk í setningu laga og það hvernig kerfið er uppbyggt hefur 

áhrif á það hvernig horft er á mikilvægi þingnefnda og hvaða völd þeim eru færð. 

Þingnefndir koma inn í annan hlekk umboðskeðjunnar. Hlekkinn þar sem þingmenn eru 

umbjóðendur og handhafar framkvæmdarvaldsins eru fulltrúar. Hversu vel þingmenn 

geta sem umbjóðendur fylgst með fulltrúum sínum er að mörgu leyti undir því komið 

hversu vel þingnefndir geta sinnt því eftirlitshlutverki sem þeim er ætlað.  

                                                       
88 Arter David, (2006), bls. 74 -79 
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3. Þingnefndir á Alþingi 

Á Íslandi er þingræði sem þýðir að ríkisstjórnin þarf að njóta stuðnings meirihluta þings 

eða meirihlutinn þarf a.m.k. að vera tilbúinn að umbera hana. Þingið getur borið fram 

vantraust á ríkisstjórnina og þarf hún að víkja ef það er samþykkt.89 Á Alþingi sitja 63 

þjóðkjörnir þingmenn sem kosnir eru með hlutfallsreglu d‘Hondt. Alþingi er lítið þjóðþing 

miðað við flest önnur með fáa kjósendur á bak við hvern þingmann. Af því leiðir að ekki 

hefur þurft að takmarka rétt þingmanna til að flytja lagafrumvörp eða tjá sig um einstaka 

frumvörp.90 Á Íslandi er ráðherrastjórnsýsla þar sem ráðherrar eru yfirmenn 

stjórnsýslunnar.91 Hver ráðherra um sig ber einstaklingsbundna ábyrgð, annars vegar 

lagalega og hins vegar pólitíska. Hin pólitíska ábyrgð ráðherra vísar til þess hvort hann 

njóti trausts umbjóðenda sinna en sú lagalega nær fyrst og fremst til ráðherrans sem 

yfirmanns stjórnsýslunnar.92 Áður hefur verið rætt um hvernig ákvarðanatöku getur verið 

háttað innan ríkisstjórnar. Annars vegar þegar ráðherrar taka ákvarðanir (ministerial 

discretion) og hins vegar þar sem ríkisstjórnin fer saman með ábyrgðina (collective 

cabinet responsibility).93 Sameiginleg ákvarðanataka er ekki andstæð ráðherrastjórnsýslu 

heldur snýst ráðherrastjórnsýsla um yfirráð yfir stjórnsýslunni. Samt er það svo að þar 

sem sameiginleg stjórnun ríkisstjórna tíðkast þurfa ráðherrar að bera talsvert mörg mál 

undir ríkisstjórn áður en ákvörðun er tekin.94 Ríkisstjórn ber þingræðislega ábyrgð 

samkvæmt þingræðisreglunni. Ráðherrar fá síðan umboð frá ríkisstjórninni.95 

3.1 Nefndir á Alþingi 

Nefndakerfi Alþingis er uppbyggt af fastanefndum, alþjóðanefndum og sérnefndum. Auk 

þess eru starfandi forsætisnefnd og kjörbréfanefnd. Fastanefndirnar eru átta, þær eru 

allsherjar- og menntamálanefnd, atvinnuveganefnd, efnahags- og viðskiptanefnd, 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, umhverfis- og samgöngunefnd, utanríkismálanefnd, 

                                                       
89 Gunnar Helgi Kristinsson. (a) (2006), bls. 143-144 
90 Gunnar Helgi Kristinsson (a) (2006), bls. 156 
91 Gunnar Helgi Kristinsson (b). (2006). Sjálfstæði ráðherra og þingræðisreglan. Stjórnmál og stjórnsýsla. 
2(2) 157 -174. Bls. 159 
92 Gunnar Helgi Kristinsson (b) (2006). bls. 161 
93 Peddrazzian, Andrea og Zucchini, Francesco. (2013), bls. 689- 690 
94 Gunnar Helgi Kristinsson (b) (2006) bls. 166 
95 Gunnar Helgi Kristinsson (b) (2006), bls. 160 
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fjárlaganefnd og velferðarnefnd.96 Skipan ráðuneyta hefur tekið miklum breytingum á 

undanförnum árum en í dag eru þau níu. Ráðuneytin eru forsætisráðuneytið, atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytið, dómsmálaráðuneytið, fjármála- og efnahagsráðuneytið, mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneytið, umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, utanríkisráðuneytið og velferðarráðuneytið.97 Á þessu sést að 

skipting nefnda á Alþingi er ekki alveg eins og skipting ráðuneyta. Þó er hún mjög svipuð 

og óhætt að segja að skipting nefnda og ráðuneyta sé á sama málefnagrundvelli. 

Alþjóðanefndir Alþingis eru þær nefndir sem taka þátt í alþjóðlegu samstarfi á vegum 

Alþingis, s.s. NATO, Alþjóðaþingmannasambandinu og Evrópuráðinu. Hlutverk 

kjörbréfanefndar er að skoða kjörbréf og kosningu nýkjörinna þingmanna og 

varaþingmanna. Nefndin er kosin á fyrsta fundi þingsins eftir kosningar til Alþingis.98 Í 

forsætisnefnd Alþingis sitja forseti Alþingis og sex varaforsetar. Kosið er í forsætisnefnd á 

fyrsta þingfundi hvers kjörtímabils. Forsætisnefnd sér um að gera starfsáætlun fyrir 

þingið, hefur yfirumsjón með alþjóðasamstarfi gerir fjárhagsáætlanir fyrir þingið og 

stofnanir þess og setur almennar reglur um reksturs þingsins og stjórnsýslu. Auk þeirra 

sem sæti eiga í forsætisnefnd sitja skrifstofustjóri Alþingis og skrifstofustjórar þingmála- 

og rekstrarskrifstofu fundi hennar.99 

3.2 Fjöldi nefndarmanna, val þeirra og kjörtímabil 

Hlutverk og verksvið fastanefnda er skilgreint í þingsköpum. Kosið er í fastanefndir á 

þingsetningarfundi að afloknum alþingiskosningum og gildir kosningin fyrir allt 

kjörtímabilið.100 Um allar fastanefndirnar á það við að alla jafna eru kosnir níu 

nefndarmenn á fyrsta fundi hvers kjörtímabils og gildir sú kosning til loka kjörtímabilsins. 

Um sérnefndir gilda sömu reglur og um fastanefndir. 

Í þingskaparlögum nr. 53 frá 1991 segir í 6. gr.: 

                                                       
96 Althingi.is. Þingnefndir, sótt 26. janúar 2018 af http://www.althingi.is/thingnefndir/ 

97 Stjornarradid.is. Ráðuneyti sótt 26. janúar 2018 af  https://www.stjornarradid.is/ 

98 Althingi.is. Kjörbréfanefnd, sótt 26. janúar 2018 af  http://www.althingi.is/thingnefndir/adrar-
nefndir/kjorbrefanefnd/ 

99 Althingi.is. Forsætisnefnd, sótt 26. janúar 2018 af  
http://www.althingi.is/thingmenn/embaetti/forsaetisnefnd/ 

100 Althingi.is. Reglur um nefndarstörf, sótt 26. janúar 2018 af http://www.althingi.is/um-
althingi/upplysingar-um-althingi/reglur-settar-af-forsaetisnefnd-/fastanefndir/ 
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 „Kosning forseta, varaforseta, fastanefnda og alþjóðanefnda, sbr. 3., 13. og 35. gr., 
gildir fyrir allt kjörtímabilið. Þingið getur þó, hvenær sem er, kosið að nýju skv. 3., 13. 
og 35. gr. ef fyrir liggur beiðni meiri hluta þingmanna þar um og fellur þá hin fyrri 
kosning úr gildi er ný kosning hefur farið fram.“101  

Í  öðrum kafla sömu laga er fjallað um nefndir. Í 13 gr. segir hverjar fastanefndirnar 

skuli vera, um hvað þær fjalla og að þær skuli að jafnaði vera skipaðar níu mönnum hver. 

Í 14. gr. þessara sömu laga er sagt til um hvernig skipað skal í nefndirnar. Þar segir: 

 „Formenn þingflokka skulu á þingsetningarfundi leggja fram við kosningu 
fastanefnda, sbr. 13. gr., og við kosningu alþjóðanefnda, sbr. 35. gr., tillögu um skipun 
nefndanna, svo og varamanna í þeim. Tillagan skal byggjast á hlutfallslegum þingstyrk 
flokkanna og miðast við heildarfjölda nefndarsæta, annars vegar í fastanefndum og 
hins vegar í alþjóðanefndum. Skipta skal nefndarsætum með hliðsjón af þeirri aðferð 
við hlutfallskosningu sem kennd er við d'Hondt, sbr. [82. gr.]1).Þó má víkja frá þessu 
til að samstarf þingflokka á Alþingi endurspeglist í nefndum. Hver alþingismaður á 
rétt á sæti í a.m.k. einni nefnd skv. 13. gr., en enginn má þó eiga sæti í fleiri en tveimur 
fastanefndum. Taka skal sérstakt tillit til óska þingflokka sem eiga ekki rétt á sæti í 
öllum fastanefndum. Hafa skal hliðsjón af fundaskrá nefndanna við skiptingu 
nefndarsæta [milli þingmanna]. 

2)Í tillögunni skal jafnframt tilgreina hvernig embættum formanns, 1. varaformanns 
og 2. varaformanns í fastanefndum er skipt milli þingflokka. Heimilt er í tillögunni að 
víkja frá fjölda fulltrúa í fastanefndum. Í alþjóðanefndum skal kjósa formann og einn 
varaformann. Sé tillaga formanna þingflokkanna samþykkt er kosningu nefndanna 
lokið, svo og kosningu embættismanna þeirra. Þingflokki, sem ekki á fulltrúa í 
fastanefnd skv. 13. gr., er heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu á fundum 
hennar. Nú næst ekki samkomulag milli þingflokka um nefndaskipunina eða 
formennsku í nefndum, eða tillaga frá þeim eða hluta þeirra nær ekki tveimur þriðju 
hlutum atkvæða á þingsetningarfundi, skal kjósa til nefndanna á þeim fundi, hverrar 
fyrir sig, eftir reglum [82. gr.]1)(d'Hondt). Skulu þá nefndirnar kjósa sér formann og 
varaformenn á fyrsta fundi hverrar nefndar er boða skal til innan viku frá kosningu 
hennar. Sá kveður þá þingnefnd saman til fyrsta fundar er fyrstur var kosinn. Forseti 
skal tilkynna kjör þeirra á þingfundi. Nefnd getur hvenær sem er kosið að nýju 
formann eða varaformenn ef fyrir liggur beiðni meiri hluta nefndarmanna og fellur 
þá hin fyrri kosning úr gildi er ný kosning hefur farið fram.“102  

Af þessu sést að stjórnmálaflokkar á Íslandi tilnefna nefndarmenn og að skipting 

nefndarsæta tekur tillit til þingstyrks þingflokkanna. Stjórnmálaflokkar koma sér saman 

um skiptingu formanns- og varaformannsembætta í nefndunum. Þetta getur verið 

mikilvægt verkfæri til þess að sætta flokka og gefa stjórnarandstöðunni aukin völd. Það 

                                                       
101 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 

102 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 
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er þó í reynd svo að stjórnarandstaðan fær sjaldnast þessi embætti heldur skipta 

stjórnarflokkarnir þeim á milli sín. 

Hver nefnd hefur einn formann og fyrsta og annan varaformann. Hlutverk formanns 

er meðal annars að boða til funda, stýra fundum og ákveða dagskrá. Fjórðungur 

nefndarmanna getur einnig óskað eftir fundi. Þegar þingmenn forfallast taka varamenn 

þeirra sæti í þeim nefndum sem þeir tilheyra eða að þingflokkurinn tilnefnir annan 

staðgengil. Þingflokkar geta einnig óskað eftir mannaskiptum í þingnefndum. Formaður 

þingnefndar og forseti Alþingis ákveða í samráði fundartíma nefnda sem og starfshætti 

þeirra og starfsdaga. Þeir hafa einnig samráð um áætlun um hvenær mál skuli afgreidd úr 

nefnd.103 

3.3 Hlutverk nefnda og völd 

Þegar kemur að því að skoða völd þingnefnda og getu þeirra til að hafa áhrif á 

lagasetningu eru nokkur atriði sem skipta máli. Í fyrsta lagi með hvaða hætti og hversu 

auðveldlega nefndir geta aflað sér upplýsinga sem þær geta unnið úr. Í öðru lagi skiptir 

máli hvor nefndirnar hafi dagskrárvald , þ.e. hafa nefndirnar vald til þess að ráða hvenær 

mál koma til nefndar og hvenær þær skila málum frá sér. Í þriðja lagi hvort nefndirnar hafi 

möguleika á að setja fram eigin mál eða taka upp mál til skoðunar án þess að þeim sé 

vísað sérstaklega til þeirra, þ.e. hvort nefndirnar hafi heimild til þess að hafa frumkvæði. 

Í fjórða lagi hefur það líka áhrif hvaða háttur er hafður á nefndafundum, þ.e. eru fundirnir 

opnir eða lokaðir og hverjir hafa aðgang að þeim. 

3.3.1 Upplýsingaöflun 

Þegar nefndir hafa mál til athugunar eða umfjöllunar geta þær óskað eftir skriflegum 

umsögnum frá aðilum utan þings auk þess sem þær geta samþykkt að taka á móti gestum. 

Aðilar utan þings geta líka haft eigið frumkvæði að því að koma skriflegum athugasemdum 

til þingnefndar. Samkvæmt 19. gr. þingskaparlaga getur nefnd óskað eftir því að 

núverandi eða fyrrverandi ráðherra, forstöðumenn stofnana, formenn ráða og nefnda á 

vegum ríkisins, ríkisendurskoðandi, umboðsmaður Alþingis, fulltrúar hagsmunaaðila og 

sérfræðingar, sem ekki starfa undir stjórn eða á ábyrgð ráðherra, komi á opinn fund og 

                                                       
103 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 
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veiti nefndinni upplýsingar. Nefnd getur krafist þess að fá aðgang að upplýsingum frá 

stjórnvöldum í sambandi við mál sem hún hefur til umfjöllunar. Nefndunum er einnig 

heimilt að afla sér sérfræðiaðstoðar frá stofnunum eða einstaklingum utan skrifstofu 

Alþingis104  

3.3.2 Dagskrárvald 

Formaður þingnefndar og forseti Alþingis ákveða í samráði fundartíma nefnda sem og 

starfshætti þeirra og starfsdaga. Þeir hafa einnig samráð um áætlun um hvenær mál skuli 

afgreidd úr nefnd. Í 15. gr. þingskaparlaga segir: 

„Formaður, eða varaformaður í forföllum hans, boðar til fundar í nefnd, ákveður 
dagskrá, sbr. þó 2. mgr., og stýrir fundum nefndarinnar.“ 

Jafnframt segir þar: „ 

Formanni nefndar er skylt að boða til fundar ef ósk berst um það frá a.m.k. 
[fjórðungi]2)nefndarmanna og taka á dagskrá þau mál sem tilgreind eru. Sama gildir 
um ósk frá þeim nefndarmanni sem falið hefur verið að vinna að athugun máls, sbr. 
27. gr.]3)[Þá getur [fjórðungur]2)nefndarmanna óskað eftir því að ráðherra komi á 
fundi þingnefndar í þinghléum.]4)[Fundur skal haldinn svo fljótt sem við verður 
komið eftir að ósk berst. Formaður skal gefa viðhlítandi skýringar ef dregst umfram 
þrjá virka daga að halda fund í nefndinni.“ 

18. grein þingskaparlaga fjallar einnig um dagskrá. Forseti sér um að setja mál á 

dagskrá þingsins og hefur hann samráð við formann nefndar um hvenær nefndir skila af 

sér málum. Ef forseti telur að afgreiðsla nefndar hafi dregist óeðlilega getur hann gefið 

nefndinni frest.105 

3.3.3  Frumkvæði og afgreiðsla 

Þingið getur vísað málum til fastanefnda ef þörf þykir. Á hvaða stigi máls sem er getur 

þingið vísað málum til nefndar. Í 23. grein þingskaparlaga segir að níu þingmenn geti 

óskað þess að nefnd athugi mál til þess að afla frekari upplýsinga um það. Nefndum er 

einnig heimilt að vísa málum til annarrar fastanefndar ef nefndin sem upphaflega tók 

málið telur það frekar eiga heima í annarri nefnd. Nefndir hafa rétt til að fjalla um mál 

sem tilheyrir málefnasviði þeirra  án þess að þingið hafi sérstaklega vísað því til þeirra. 

Nefndirnar fela einum nefndarmanni að vera framsögumaður þeirra mála sem þær taka 

                                                       
104 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 

105 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 
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fyrir. Hlutverk framsögumans er að vinna að athugun málsins, gera tillögu um afgreiðslu 

þess og drög að nefndaráliti.106 Þingnefndir Alþingis hafa vald til þess að hafa frumkvæði 

en í 26. grein þingskaparlaga segir:  

„Á starfstíma sínum er nefnd hvenær sem er heimilt að fjalla um mál sem heyrir undir 
málefnasvið hennar þó að þingið hafi ekki vísað því sérstaklega til hennar.“ 

Áður en nefnd lýkur máli skal liggja fyrir tillaga að nefndaráliti til afgreiðslu. Ef 

nefndarmenn eru ekki sammála um nefndarálit getur hver hluti hennar skilað séráliti. Auk 

þess að fara gaumgæfilega yfir mál og íhuga þau vandlega hafa nefndir ákveðnu 

eftirlitshlutverki að gegna.107 Á vefsíðu Alþingis er góð samantekt á hlutverki nefnda en 

þar segir að það sé einkum tvíþætt. Í fyrsta lagi er það að fjalla um þingmál sem til þeirra 

er vísað og í öðu lagi hafa nefndirnar jafnframt heimild til að fjalla að eigin frumkvæði um 

ýmis mál sem nefndarmenn óska að þær fjalli um án þess að þar sé beinlínis um þingmál 

að ræða. Að auki getur nefnd flutt frumvörp og þingsályktunartillögur ýmist nefndin í 

heild eða hluti hennar.108 Til eru þrenns konar álit sem nefndir geta sent frá sér, 

hefðbundin nefndarálit, umsagnir og álit um þá þætti fjárlagafrumvarpsins sem falla undir 

málefnaflokk þeirra. Hefðbundin nefndarálit eru send frá nefndum við lok athugunar á 

þingmáli. Þar kemur fram afstaða nefndarinnar til málsins sem um var fjallað. Í slíku 

nefndaráliti er gerð grein fyrir þeim breytingum á málum sem lagðar eru til ef einhverjar 

eru. Hefðbundin nefndarálit geta verið minnihlutaálit eða meirihlutaálit. Að 

meirihlutaáliti verða að standa a.m.k. fimm nefndarmenn. Nefnd getur síðan gefið út 

framhaldsnefndarálit fái hún þingmál aftur til umfjöllunar eftir útgáfu nefndarálits. 

Þingnefnd sem hefur mál til umfjöllunar getur óskað umsagnar frá annarri nefnd. Þá veitir 

nefnd umsögn um þingmálið og birtir hana sem fylgiskjal. Álit nefnda um 

fjárlagafrumvarpið eru birt sem fylgiskjöl með nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar.109 

                                                       
106 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 

107 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 

108 Althingi.is. Fróðleikur um nefndarstörf, sótt 26. janúar 2018 
afhttp://www.althingi.is/thingnefndir/nefndastorf/frodleikur-um-nefndastorf/  

109 Althingi.is. Fróðleikur um nefndarstörf, sótt 26. janúar 2018 af 
http://www.althingi.is/thingnefndir/nefndastorf/frodleikur-um-nefndastorf/ 
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3.3.4 Nefndafundir 

Hver fastanefnd skal samkvæmt þingskaparlögum hafa nefndarritara. Hlutverk 

nefndarritara er að rita fundargerðir, aðstoða við gerð nefndarálita og breytingatillagna, 

afla upplýsinga sem nefndin óskar sem og önnur verkefni sem nefndin felur honum.110 

Alla jafna sitja nefndarmenn, starfsmenn nefnda og þeir gestir sem koma fyrir 

nefndina nefndafundi og eru þeir þá lokaðir. Á slíkum fundum er óheimilt að vitna til orða 

nefndarmanna samkvæmt þingskaparlögum. Nefndir hafa þó þann möguleika að halda 

opna fundi. Nefndum er heimilt að halda opna fundi ef gestir þeirra starfa ekki í 

Stjórnarráðinu á ábyrgð ráðherra. Opnir fundir geta verið haldnir til þess að afla 

upplýsinga um þau þingmál sem nefndin hefur til umræðu.111 

3.4 Er nefndakerfið á Alþingi sterkt eða veikt? 

Út frá upplýsingum um vald og störf þingnefnda á Alþingi er fróðlegt að sjá hvort kerfið 

teljist vera veikt nefndakerfi eða sterkt nefndakerfi. Víðtæk heimild til að afla upplýsinga, 

kalla til sín sérfræðinga og embættismenn leiðir til þess að nefndakerfi verði sterkari. 

Þingnefndir á Íslandi hafa þessar heimildir sem ætti því að styrkja nefndakerfið. Nefndir á 

Alþingi hafa talsverða möguleika til að hafa áhrif á hvernig dagskrá þeirra er og eflir það 

einnig nefndakerfið. Þingnefndir Alþingis geta líka tekið upp mál að eigin frumkvæði og 

hafa heimildir til að leggja fram breytingartillögur og hafa áhrif á þau mál sem til þeirra er 

vísað. Nefndirnar geta lagt fram frumvörp og sinna eftirlitshlutverki. Þingnefndir á Alþingi 

hafa líka getu til þess að svæfa mál. Sum þeirra mála sem vísað er til nefnda eru aldrei 

afgreidd úr nefnd og eykur þetta vald nefndanna. Þeir þættir sem hér hefur verið fjallað 

um benda því allir til þess að á Íslandi sé nefndakerfið sterkt.  

Það eru þó fleiri þættir sem hafa áhrif á styrk kerfisins. Hvernig skipað er í nefndirnar, 

hver styrkur flokkanna er og hve flokkshollusta er mikil hefur líka áhrif. Á Alþingi skipa 

flokkarnir í nefndirnar og flokksforustan hefur mikið um það að segja hvort þingmenn fái 

framgang innan nefndakerfisins. Flokkshollusta er einnig mikil á Íslandi. Mikil áhrif flokka 

og flokkshollusta hér á landi gætu því veikt nefndakerfið. 

                                                       
110 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 

111 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 
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3.5 Leið frumvarpa gegnum þingið 

Lagafrumvörp eru lögð fyrir þingið í heild. Frumvörpin koma ýmist frá ríkisstjórn 

(stjórnarfrumvörp), nefndum (nefndarfrumvörp) eða frá þingmönnum 

(þingmannafrumvörp). Langflest frumvörp sem lögð eru fyrir Alþingi koma frá ríkisstjórn. 

Þegar frumvarp hefur verið lagt fyrir þing er það rætt í fyrstu umræðu. Við fyrstu umræðu 

er frumvarpið rætt í heild. Hver þingmaður getur farið fram á að atkvæðagreiðsla fari fram 

við fyrstu umræðu. Við lok hennar gengur frumvarpið jafnan til nefndar og í kjölfarið til 

annarrar umræðu. Í annarri umræðu eru einstakar greinar frumvarpsins ræddar 

sérstaklega sem og þær breytingartillögur sem lagðar hafa verið fram. Í annarri umræðu 

eru greidd atkvæði um einstakar greinar frumvarpsins og breytingartillögur sem fram hafa 

komið við þær. Þegar frumvarp tekur breytingum við aðra umræðu fer það aftur í nefnd 

sem ræðir það aftur áður en til þriðju umræðu kemur. Í þriðju umræðu eru þær 

breytingartillögur sem fram hafa komið ræddar og einnig frumvarpið í heild. Þá eru greidd 

atkvæði. Fyrst um breytingartillögurnar og að því loknu um frumvarpið í heild. Ef 

breytingartillögur eru samþykktar við þriðju umræðu en umræðu frestað áður en atkvæði 

eru greidd um frumvarpið í heild er málinu aftur vísað til nefndar. Á því stigi er heimilt að 

leggja fram nýjar breytingartillögur. Atkvæði eru þá aftur greidd um breytingartillögur og 

svo um frumvarpið í heild. Þegar frumvarpið hefur verið samþykkt eftir þrjár umræður 

sendir forseti það ríkisstjórninni sem lög frá Alþingi.112   

Hér að ofan hefur verið fjallað um nefndakerfi Alþingis og það ferli sem þarf að eiga 

sér stað áður en lög eru samþykkt á Alþingi. Kerfið hefur í megindráttum eiginleika sterks 

nefndakerfis og bendir  flest til þess að þingnefndir á Íslandi hafi góða möguleika til að 

hafa áhrif á lagasetningu Alþingis.  

                                                       
112 Þingskaparlög, sótt 30. janúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html 
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4. Rannsókn 

Til að rannsaka hversu mikil áhrif þingnefndir Alþingis hafa á lagsetningu var skoðað hversu 

mikið frumvörp breytast í meðferð þingsins, þ.e. hversu mikið breytast frumvörp áður en þau 

verða að lögum. Tekin voru fyrir þrjú þing: 139. þing, sem stóð frá 1. október 2010 til 17. 

september 2011, 140. þing, sem stóð frá 1. október 2011 til 19. júní 2012, og að lokum 145. 

þing sem stóð frá 8. september 2015 til 13. október 2016.113 Ástæða þess að þessi þing urðu 

fyrir valinu er sú að gagnaöflun fyrir rannsóknina hófst árið 2013. Á seinni stigum var ákveðið 

að bæta við 145. þingi. Áhugavert var að sjá hvort munur væri á því og hinum þingunum, þar 

sem ríkisstjórnin hafði mjög rúman meirihluta á því þingi en tæpan á hinum tveimur. 

Til að meta breytinguna sem varð á frumvörpunum í meðferð þingsins voru öll frumvörp 

sem urðu að lögum á hverju þingi fyrir sig sótt. Því næst voru lögin sótt. Bæði frumvörpin og 

lögin voru sótt á vef Alþingis. Að því loknu var texti  lagafrumvarpa og laga borinn saman til að 

finna út hversu mörgum orðum hafði verið eytt og hversu mörgum orðum hafði verið bætt 

við. Ekki var tekið tillit til mikilvægi breytinganna heldur voru breytingarnar taldar án tillits til 

merkingar þeirra. Bæði frumvörpin og lögin voru sótt með því að afrita þau af vef Alþingis og 

þau sett upp í ritvinnsluforritinu Word. Í Word var skipunin „compare documents“ valin og 

þannig fékkst fram hvaða orðum hafði verið eytt og hvaða orðum bætt við. Nýtt skjal var síðan 

vistað sem breytingarskjal. Öll skjölin, þ.e. frumvarpið, lögin og breytingarskjalið voru í 

kjölfarið keyrð í gegnum talningarforritið Practi-Count. Forritið taldi orðin í frumvörpunum, 

orðin í lögunum og breytingarskjölin voru keyrð tvisvar í gegn. Fyrst til að telja ný orð og síðan 

til að telja eydd orð. Þegar fjöldi orða í frumvarpi, fjöldi orða í lögum, fjöldi eyddra orða og 

fjöldi nýrra orða höfðu verið talin var reiknaður út breytingarstuðull, sem er mat á því hversu 

mikil breyting var gerð. Breytingarstuðullinn var reiknaður með því að leggja saman orðafjölda 

frumvarps og orðafjölda laga. Til að fá út breytuna breytt orð var fjöldi nýrra orða og eyddra 

orða lagður saman. Stuðullinn var síðan reiknaður með því að deila fjölda breyttra orða með 

samanlögðum orðafjölda frumvarps og laga.114 Fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög voru ekki 

höfð með í greiningunni vegna þess að sambærileg skjöl fyrir þau eru ekki fáanlega á heimasíðu 

Alþingis. 

                                                       
113 Althingi.is. Alþingismannatal sótt 31. janúar 2018 af 
http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/thingsetutimi-numer-loggjafarthinga/  
114 Breytingarstuðull = Breytt orð (ný orð + eydd orð)/(orðafjöldi frumvarps + orðafjöldi lög). 

http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/thingsetutimi-numer-loggjafarthinga/
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4.1 139. þing 2010 - 2011 

Á því þingi sem stóð frá október 2010 til september 2011 áttu fimm flokkar sæti á þingi. Þeir 

voru Framsóknarflokkurinn, Hreyfingin, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri 

hreyfingin grænt framboð. Samfylkingin og Vinstri græn sátu saman í ríkisstjórn með 35 

þingmenn af 63 til að byrja með. Á vormánuðum 2011 sögðu þrír þingmenn, þau Atli Gíslason, 

Ásmundur Einar Daðason og Lilja Mósesdóttir, sig úr þingflokki Vinstri grænna og því hafði 

stjórnin 32 þingmenn síðustu mánuði þingsins. Þessir þingmenn stóðu fyrst utan flokka en 

Ásmundur Einar gekk  til liðs við Framsóknarflokkinn sumarið 2011. Einn þingmaður 

stjórnarandstöðunnar, Guðmundur Steingrímsson, sagði sig úr þingflokki Framsóknarflokksins 

haustið 2011 og stóð utan flokka það sem eftir lifði þings.115  

Á þessu þingi voru lögð fram 247 frumvörp, þar af ein fjárlög, ein lokafjárlög og þrjú 

fjáraukalög. 242 frumvörp voru því með í greiningunni, þar af komu 90 frá þingmönnum, 15 

frá nefndum og 137 frá ríkisstjórninni. Alls voru samþykkt 133 lög á þinginu. 

Tafla 1. Fjöldi frumvarpa á 139. þingi, 2010-2011 

Hvaðan kemur frumvarpið Fjöldi Lög 
Hlutfall sem verður að 

lögum 

Þingmannafrumvarp 90 13 14% 

Stjórnarfrumvarp 137 106 77% 

Nefndarfrumvarp 15 14 93% 

Alls 242 133 55% 

 

Af þeim frumvörpum sem urðu að lögum voru 13 þingmannafrumvörp, 14 

nefndarfrumvörp og 106 stjórnarfrumvörp. Eins og sjá má af töflu 1 urðu 55% frumvarpa að 

lögum. Langhæsta hlutfall frumvarpa sem urðu að lögum var meðal nefndarfrumvarpa en 93% 

þeirra urðu að lögum en einungis 14% þingmannafrumvarpa. 77% stjórnarfrumvarpa urðu að 

lögum. 

                                                       
115 Althingi.is. Alþingismannatal sótt 1. febrúar 2018 af 
http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/sogulegur-frodleikur/fyrsta-thing-
thingmanna/?lthing=139 
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Tafla 2. Breytingarstuðull frumvarpa á 139. þingi, 2010-2011 

Hvaðan kemur frumvarpið Breytingarstuðull 

Þingmannafrumvarp 0,07 

Stjórnarfrumvarp 0,15 

Nefndarfrumvarp 0,14 

Alls 0,14 

 

Þegar reiknaður er út breytingarstuðull fyrir þau lög sem samþykkt voru á 139. þingi kemur 

í ljós að meðalbreyting sem gerð var á frumvörpum þar til þau voru samþykkt sem lög var 0,14. 

Eins og sjá má á töflu 2 voru það þingmannafrumvörpin sem síst voru gerðar breytingar á eða 

einungis 0,07 en mestar breytingar voru gerðar á stjórnarfrumvörpum eða 0,15.  

Tafla 3. Breytingarstuðull frumvarpa eftir nefndum, 139. þing, 2010-2011 

 

 

Til að sjá hvort misjafnt sé eftir málaflokkum hversu miklar breytingar voru gerðar er litið 

á meðaltal þeirra breytinga sem gerðar voru á frumvörpum eftir því til hvaða nefnda þeim var 

vísað. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 3. Af þeim 133 frumvörpum sem urðu að lögum var 12  

ekki vísað sérstaklega til nefndar en af þeim 12 voru þrjú þingmannafrumvörp og níu 

nefndarfrumvörp. Nefndarfrumvörpunum var í þessum tilfellum ekki vísað til nefnda milli 

Nefnd Fjöldi 
Meðaltal 
breytingarstuðuls 

Allsherjarnefnd 20 0,11 

Efnahags- og skattanefnd 21 0,17 

Félags- og tryggingamálanefnd 15 0,22 

Fjárlaganefnd 2 0,09 

Heilbrigðisnefnd 3 0,23 

Iðnaðarnefnd 8 0,08 

Menntamálanefnd 10 0,21 

Samgöngunefnd 3 0,07 

Sjávarútvegs- og 
landbúnaðarnefnd 

7 0,26 

Umhverfisnefnd 10 0,20 

Utanríkismálanefnd 2 0,02 

Viðskiptanefnd 19 0,08 

Þingskaparnefnd 1 0,15 

Ekki vísað til nefndar 12 0,02 
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umræðna í þinginu en voru öll lögð fram af nefnd. Þremur þingmannafrumvörpum var ekki 

vísað til nefndar en þar af var eitt frumvarp um veitingu ríkisborgararéttar, eitt frumvarp var 

lagt fram vegna þess að ljóst var að frumvarp um málaflokkinn þyrfti lengri tíma í nefnd og 

veita þurfti ríkinu heimild til gjaldtöku þar til það frumvarp yrði samþykkt. Þriðja frumvarpið 

var sett fram til þess að breyta gildistöku frumvarps sem lagt hafði verið fram en vegna anna 

náðist ekki að afgreiða það fyrr en gildistökudagurinn var liðinn. Enginn tók til máls við þriðju 

umræðu og misfórst þar að breyta gildistökudeginum. Ekki var hægt að breyta gildistökunni 

með breytingartillögu og því var lagt fram þingmannafrumvarp til þess að laga þessi mistök.  

Þegar breytingarnar eru skoðaðar eftir málaflokkum má sjá að meðalbreytingin er allt frá 

0,02 í þeim málum sem vísað var til utanríkisnefndar og þeim sem ekki var vísað til nefndar og 

upp í 0,26 í þeim málum sem vísað var til sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar. Til að sjá hvort 

raunverulegur munur sé á milli málaflokka verður þó að skoða fleiri en eitt þing og bera saman.  

Þegar frumvörp eru lögð fyrir þingið er þeim í flestum tilfellum vísað til nefndar eftir fyrstu 

umræðu. Nefndirnar leggja síðan fram þingsályktanir og breytingartillögur. Tekið var saman 

hversu margar breytingartillögur voru lagðar fram með hverju máli. Til einföldunar voru 

þingsályktanir með breytingartillögum taldar til jafns við aðrar breytingartillögur.  

Breytingartillögurnar voru taldar við bæði fyrstu og aðra umræðu og fjöldi þeirra lagður 

saman. Í sumum tilfellum voru ekki lagðar fram neinar breytingartillögur en þegar þær voru 

flestar voru þær fimm.  

Tafla 4. Fjöldi breytingartillagna, 139. þing, 2010-2011 

Hvaðan kemur frumvarpið Meðalfjöldi breytingartillagna 

Þingmannafrumvarp 0,54 

Stjórnarfrumvarp 1,44 

Nefndarfrumvarp 0,50 

 

Í töflu 4 má sjá meðaltal fjölda breytingartillagna eftir því hvaðan frumvörpin koma. Að 

meðaltali voru flestar breytingartillögur lagðar fram við frumvörp ríkisstjórnarinnar. 

Því næst er litið á fjölda breytingartillagna eftir málaflokkum. Til að gera það eru 

frumvörpin flokkuð eftir því til hvaða nefndar þeim er vísað. Því næst er fjölda 
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breytingartillagna deilt í fjölda frumvarpa fyrir hverja nefnd. Eins og fyrr eru það 12 mál sem 

ekki var vísað til nefndar.  

Tafla 5. Fjöldi breytingartillagna eftir nefndum, 139. þing, 2010-2011 

Nefnd Fjöldi Meðalfjöldi breytingartillagna 

Allsherjarnefnd 20 0,90 

Efnahags- og skattanefnd 21 1,90 

Félags- og tryggingamálanefnd 15 0,93 

Fjárlaganefnd 2 2,50 

Heilbrigðisnefnd 3 2,00 

Iðnaðarnefnd 8 1,25 

Menntamálanefnd 10 1,30 

Samgöngunefnd 3 2,00 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd 7 1,57 

Umhverfisnefnd 10 2,20 

Utanríkismálanefnd 2 0,50 

Viðskiptanefnd 19 1,00 

Þingskaparnefnd 1 1,00 

Ekki vísað til nefndar 12 0,08 

 

Niðurstöðuna má sjá í töflu 5. Þar má sjá að fæstar voru breytingartillögurnar við þau 

frumvörp sem ekki var vísað til nefndar eða 0,08 en flestar við þau frumvörp sem vísað var til 

fjárlaganefndar eða 2,5. Eins og með breytingarstuðulinn hefur þetta lítið vægi þegar litið er 

til eins þings en gagnlegt er að bera saman fleiri en eitt þing.  

Að síðustu er litið á það hvort fylgni sé milli breytingarstuðulsins og fjölda 

breytingartillagna sem lagðar eru fram við frumvarpið. Niðurstaðan er sú að fylgni er milli 

breytingarstuðuls og fjölda breytinga. Sambandið er marktækt og skýrð dreifing er 19%***.116 

4.2 140. þing 2011 - 2012 

Á því þingi sem stóð frá október 2011 til júní 2012 voru fimm flokkar, þeir sömu og á 139. þingi. 

Framsóknarflokkurinn, Hreyfingin, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn. 

                                                       
116 Pearsons r =0,433. Fylgnin er marktæk með 99,9% öryggisbili 
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Samfylkingin og Vinstri græn sátu í ríkisstjórn. Ríkisstjórnin hafði 32 þingmenn og því mjög 

tæpan meiri hluta. Þrír þingmenn stóðu utan flokka.117 

Á þessu þingi voru lögð fram 240 frumvörp, þar af ein fjárlög, ein fjáraukalög og ein 

lokafjárlög. 237 frumvörp voru því með í greiningunni, þar af komu 92 frá þingmönnum, 19 frá 

nefndum og 126 frá ríkisstjórninni. Alls voru samþykkt 92 lög á þinginu.  

Tafla 6. Fjöldi frumvarpa á 140. þingi, 2011-2012 

Hvaðan kemur frumvarpið Fjöldi Lög 
Hlutfall sem verður 
að lögum 

Þingmannafrumvarp 92 7 8% 

Stjórnarfrumvarp 126 70 56% 

Nefndarfrumvarp 19 15 79% 

Alls 237 92 39% 

 

Af þeim frumvörpum sem samþykkt voru sem lög voru sjö þingmannafrumvörp, 70 

stjórnarfrumvörp og 15 nefndarfrumvörp. Eins og sjá má í töflu 6 voru 39% frumvarpa 

samþykkt á þinginu. Hæsta hlutfall nefndarfrumvarpa voru samþykkt eða 79% en einungis 8% 

þingmannafrumvarpa. 56% frumvarpa sem lögð voru fram af ríkisstjórninni voru samþykkt.  

Tafla 7. Breytingarstuðull frumvarpa á 140. þingi, 2011-2012 

Hvaðan kemur frumvarpið Breytingarstuðull 

Þingmannafrumvarp 0,26 

Stjórnarfrumvarp 0,19 

Nefndarfrumvarp 0,31 

Alls 0,21 

 

Meðalbreytingarstuðullinn fyrir þau lög sem samþykkt voru á 140. þingi er 0,21, þ.e. að 

meðaltali breytast frumvörp um 21% áður en þau eru samþykkt sem lög. Eins og sjá má í töflu 

7 tóku nefndarfrumvörpin mestum breytingum á þessu þingi en meðalbreyting þeirra var 0,31. 

Minnsta breytingin var gerð á stjórnarfrumvörpum eða 0,19 

                                                       
117 Althingi.is. Alþingismannatal, sótt 1. febrúar 2018 af 
http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/sogulegur-frodleikur/fyrsta-thing-
thingmanna/?lthing=139  

http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/sogulegur-frodleikur/fyrsta-thing-thingmanna/?lthing=139
http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/sogulegur-frodleikur/fyrsta-thing-thingmanna/?lthing=139
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Tafla 8. Breytingarstuðull frumvarpa eftir nefndum, 140. þing, 2011-2012 

Nefnd Fjöldi Meðaltal breytingarstuðuls 

Allsherjar- og menntamálanefnd 22 0,09 

Atvinnuveganefnd 9 0,37 

Efnahags- og viðskiptanefnd 19 0,26 

Fjárlaganefnd 2 0,02 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1 0,08 

Umhverfis- og samgöngunefnd 16 0,18 

Velferðarnefnd 13 0,36 

Ekki vísað til  nefndar 10 0,18 

 

Í töflu 8 má sjá hvort breytingarnar eru mismiklar eftir málaflokkum. Frumvörpin eru þar 

flokkuð eftir því til hvaða nefndar þeim var vísað. Af þeim frumvörpum sem urðu að lögum á 

140. þingi voru 10 sem ekki var vísað til nefndar, sex nefndarfrumvörp og fjögur 

þingmannafrumvörp. Nefndarfrumvörpunum var ekki vísað til nefndar á milli umræðna en 

voru lögð fram af nefndum. Þingmannafrumvörpin voru leiðrétting á lögum sem höfðu verið 

samþykkt, heimild ríkisins til gjaldtöku vegna seinkunar á samþykkt á heildarlögum og í 

tveimur tilfellum flutt af fulltrúum nefnda, annars vegar þingskaparnefndar og hins vegar 

atvinnuveganefndar. Minnsta meðalbreytingin var á þeim málum sem vísað var til 

fjárlaganefndar eða 0,02. Mesta breytingin var gerð á þeim frumvörpum sem vísað var til 

atvinnuveganefndar eða 0,37. 

Tafla 9. Fjöldi breytingartillagna, 140. þing, 2011-2012 

Hvaðan kemur frumvarpið 
Meðalfjöldi 
breytingartillagna 

Þingmannafrumvarp 0,71 

Stjórnarfrumvarp 1,10 

Nefndarfrumvarp 0,87 

 

Því næst er litið á fjölda breytingartillagna en sömu aðferð verður beitt og þegar gögn frá 

139. þingi voru skoðuð. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 9. Að meðaltali voru flestar 

breytingartillögur lagðar fram við stjórnarfrumvörp eða 1,10 en fæst við þingmannafrumvörp 

eða 0,71.  
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Þegar frumvörpin sem urðu að lögum eru flokkuð eftir því til hvaða nefndar þeim var vísað 

má sjá í hvaða málaflokki flestar breytingartillögur komu fram.  

Tafla 10. Fjöldi breytingartillagna eftir nefndum, 140. þing, 2011-2012 

Nefnd Fjöldi 
Meðalfjöldi 

breytingartillagna 

Allsherjar- og menntamálanefnd 22 0,73 

Atvinnuveganefnd 8 1,22 

Efnahags- og viðskiptanefnd 19 1,53 

Fjárlaganefnd 2 0,00 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 1 1,00 

Umhverfis- og samgöngunefnd 16 0,94 

Velferðarnefnd 13 1,54 

Ekki vísað til nefndar 11 0,30 

 

Fæstar breytingartillögur komu fram við frumvörp sem vísað var til fjárlaganefndar en við 

þau tvö mál sem vísað var til hennar komu ekki fram neinar breytingartillögur. Flestar voru 

breytingartillögurnar við þau frumvörp sem vísað var til velferðarnefndar en mjög lítill munur 

er milli velferðarnefndar og efnahags- og viðskiptanefndar í þessu tilliti. 

Að síðustu er litið á það hvort fylgni sé milli breytingarstuðulsins og fjölda 

breytingartillagna sem lagðar voru fram við frumvarpið. Niðurstaðan er sú að marktæk fylgni 

er milli fjölda breytingartillagna og breytingarstuðuls á 140. þingi. Sambandið er marktækt og 

skýrð dreifing er 4%***.118 Sambandið á milli þessara tveggja þátta er veikara á þessu þingi en 

því 139. 

4.3 145. þing 2015 -2016 

Þetta þing stóð frá september 2015 til október 2016. Þeir flokkar sem sæti áttu á Alþingi voru 

sex: Björt framtíð, Framsóknarflokkurinn, Píratar, Samfylkingin, Sjálfstæðisflokkurinn og 

Vinstri græn. Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn sátu saman í ríkisstjórn og höfðu 

þeir rúman meiri hluta eða 38 þingmenn af 63. Á þinginu urðu breytingar á ríkisstjórninni en 

Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur héldu áfram að vera í ríkisstjórn. Boðað var til 

                                                       
118 Pearsons r =0,205. Fylgnin er marktæk með 99,9% öryggisbili 
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kosninga í október 2016 og skipt var um forsætisráðherra og ráðherrakapallinn lagður að 

nýju.119 

Á þessu þingi voru lögð fram 237 frumvörp, þar af fimm frumvörp sem flokkast undir 

fjárlög. 232 frumvörp voru því höfð með í greiningunni, þar af  komu 106 frá þingmönnum, 21 

frá nefndum og 105 frá ríkisstjórninni. Þetta þing er því frábrugðið hinum tveimur að því leyti 

að fleiri frumvörp komu frá þingmönnum en ríkisstjórninni. 103 frumvörp urðu að lögum.  

Tafla 11. Fjöldi frumvarpa á 145. þingi, 2015-2016 

Hvaðan kemur frumvarpið Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Þingmannafrumvarp 106 4 4% 

Stjórnarfrumvarp 105 80 76% 

Nefndarfrumvarp 21 19 90% 

Alls 232 103 44% 

 

Af þeim frumvörpum sem urðu að lögum komu fjögur frá þingmönnum, 19 frá nefndum 

og 80 frá ríkisstjórninni. Í töflu 11 sést að 44% frumvarpa urðu að lögum. Einungis 4% 

frumvarpa sem lögð voru fram af þingmönnum urðu að lögum en 90% nefndarfrumvarpa urðu 

að lögum. Meirihluti frumvarpa sem lögð voru fram af ríkisstjórninni urðu að lögum eða 

rúmlega 76%.  

Tafla 12. Breytingarstuðull frumvarpa á 145. þingi, 2015-2016 

Hvaðan kemur frumvarpið Breytingarstuðull 

Þingmannafrumvarp 0,21 

Stjórnarfrumvarp 0,12 

Nefndarfrumvarp 0,08 

Alls 0,12 

 

Meðaltal breytingarstuðulsins fyrir 145. þing er 0,12. Þau frumvörp sem urðu að lögum 

breyttust því um 12% að meðaltali í meðferð þingsins. Að meðaltali tóku 

                                                       
119 Althingi.is. Alþingismannatal, sótt 1. febrúar 2018 af 
http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/sogulegur-frodleikur/fyrsta-thing-
thingmanna/?lthing=139 (01.02.2018) 

http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/sogulegur-frodleikur/fyrsta-thing-thingmanna/?lthing=139
http://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/sogulegur-frodleikur/fyrsta-thing-thingmanna/?lthing=139


56 

 

þingmannafrumvörpin mestu breytingunum eða 0,21, nefndarfrumvörpum var minnst breytt 

eða 0,08 og stjórnarfrumvörpum var breytt að meðaltali um 0,12.  

Tafla 13. Breytingarstuðull frumvarpa eftir nefndum, 145. þing, 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 13 má sjá meðaltalsbreytingar sem gerðar voru á frumvörpum eftir skiptingu 

málaflokka. Frumvörpin eru flokkuð eftir því til hvaða nefndar þeim er vísað. Af þeim 

frumvörpum sem urðu að lögum á 145. þingi var 11 ekki vísað til nefndar, þar af voru 10 

nefndarfrumvörp og 1 þingmannafrumvarp. Þingmannafrumvarpið sem ekki var vísað til 

nefndar var frumvarp um framlengingu Alþingis vegna alþingiskosninga. Hér sést að minnsta 

breytingin var gerð á þeim frumvörpum sem ekki var vísað til nefndar eða 0,05. Mesta 

breytingin var gerð á þeim frumvörpum sem vísað var til atvinnuveganefndar eða 0,21. 

Tafla 14. Fjöldi breytingartillagna, 145. þing, 2015-2016 

Hvaðan kemur frumvarpið 
Meðalfjöldi 

breytingartillagna 

Þingmannafrumvarp 0,75 

Stjórnarfrumvarp 1,21 

Nefndarfrumvarp 0,47 

 

Á 145. þingi voru flestar breytingartillögur lagðar fram við stjórnarfrumvörp eða 1,21 

að meðaltali. Fæstar breytingartillögur voru lagðar fram við nefndarfrumvörp, 0,47, og þar á 

milli eru þingmannafrumvörpin með 0,75 breytingartillögur við hvert frumvarp að meðaltali. 

Nefnd Fjöldi 
Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Allsherjar- og menntamálanefnd 25 0,06 

Atvinnuveganefnd 12 0,21 

Efnahags- og viðskiptanefnd 20 0,18 

Fjárlaganefnd 3 0,04 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 3 0,14 

Umhverfis- og samgöngunefnd 14 0,07 

Utanríkismálanefnd 3 0,08 

Velferðarnefnd 12 0,19 

Ekki vísað til nefndar 11 0,05 
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Tafla 15. Fjöldi breytingartillagna eftir nefndum, 145. þing, 2015-2016 

Nefnd Fjöldi 
Meðalfjöldi 

breytingartillagna 

Allsherjar- og menntamálanefnd 25 0,84 

Atvinnuveganefnd 12 1,67 

Efnahags- og viðskiptanefnd 20 1,45 

Fjárlaganefnd 3 1,33 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 3 1,67 

Umhverfis- og samgöngunefnd 14 0,71 

Utanríkismálanefnd 3 1,00 

Velferðarnefnd 12 1,33 

Ekki vísað til nefndar 11 0,09 

 

Þegar frumvörpin sem urðu að lögum eru flokkuð eftir því til hvaða nefndar þeim var vísað 

má sjá í hvaða málaflokki flestar breytingartillögur koma fram. Flestar breytingartillögur komu 

fram með málum sem vísað var til atvinnuveganefndar eða 1,67 að meðaltali en fæstar með 

þeim málum sem ekki var vísað til nefndar eða 0,09. 

Að síðustu er litið á það hvort fylgni sé á milli breytingarstuðulsins og fjölda 

breytingartillagna sem lagðar voru við frumvarpið. Fylgni á milli breytingarstuðuls og fjölda 

breytingartillagna á 145. þingi er marktæk og skýrð dreifing er 14%***, sem er minna en á 

139. þingi en meira en á því 140.120  

4.4 Samanburður milli þinga 

Með því að bera saman niðurstöðurnar úr þingunum þremur er hægt að sjá hvort einhver 

mynstur séu í því hversu miklar breytingar eru gerðar á frumvörpum í meðferð þingsins. 

Tafla 16 Samanburður milli þinga 

 139. þing 2010 - 2011 140. þing 2011 - 2012 145. þing 2015 - 2016 

Hvaðan kemur frumvarpið 
Hlutfall sem 

verður að 
lögum 

Breytingar
stuðull 

Hlutfall sem 
verður að 

lögum 

Breytingar
stuðull 

Hlutfall sem 
verður að 

lögum 

Breytingar
stuðull 

Þingmannafrumvarp 14% 0,07 8% 0,26 4% 0,21 

Stjórnarfrumvarp 77% 0,15 56% 0,19 76% 0,12 

Nefndarfrumvarp 93% 0,14 79% 0,31 9% 0,08 

Alls 55% 0,14 39% 0,21 44% 0,12 

                                                       
120 Pearsons r =0,368.  Fylgnin er marktæk með 99,9% öryggismörkum 
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Í töflu 16 má sjá samanburð á milli allra þinganna þriggja, hlutfall sem varð að lögum og 

breytingarstuðul. 

Tafla 17. Samanlagður fjöldi frumvarpa á 139.,2010-2011, 140., 2011-2012 og 145. þingi, 2015-2016 

Hvaðan kemur 
frumvarpið 

Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Þingmannafrumvarp 288 24 8% 

Stjórnarfrumvarp 368 256 70% 

Nefndarfrumvarp 55 48 87% 

Alls 711 328 46% 

 

Hlutfallslega urðu fæst frumvörp að lögum á 140. þingi en flest á 139. þingi. Minnsta hlutfall 

þingmannafrumvarpa verður að lögum á öllum þingunum en hæsta hlutfall nefndarfrumvarpa. 

Stjórnarfrumvörpin koma þarna á milli.  

Tafla 18. Breytingarstuðull frumvarpa á 139., 2010-2011, 140., 2011-2012 og 145. þingi, 2015-2016  

Hvaðan kemur frumvarpið Breytingarstuðull 

Þingmannafrumvarp 0,15 

Stjórnarfrumvarp 0,15 

Nefndarfrumvarp 0,17 

Alls 0,15 

 

Þegar breytingarstuðullinn fyrir öll þingin saman er skoðaður kemur í ljós að 

meðalbreytingin á öllum þingunum til samans er 0,15, bæði þingmannafrumvörp og 

nefndarfrumvörp breytast um 0,15 en nefndarfrumvörp um 0,17. Á 139. þingi breyttust 

stjórnarfrumvörpin mest, á því 140. breyttust nefndarfrumvörp mest og á því 145. breyttust 

þingmannafrumvörpin mest. Það virðast því ekki vera tengsl milli þess um hvers konar 

frumvarp ræðir, þingmannafrumvarp, nefndarfrumvarp eða stjórnarfrumvarp, og hversu 

miklar breytingar eru gerðar. Á 140. þingi tóku frumvörpin töluvert meiri breytingum en á 

hinum og dregur það upp meðaltal breytingarstuðuls allra þinganna. Það þing sker sig úr að 

nokkru leyti og má ætla að það tengist því hversu nauman meirihluta ríkisstjórnin hafði. 

Erfiðara var að fá málin samþykkt í þinginu þar sem erfitt var að tryggja stuðning meirihlutans.  

Fylgni milli fjölda breytingartillagna og hversu miklum breytingum frumvörp taka í 

meðferð þingsins er í öllum þremur tilfellum marktæk. Þegar öll þingin eru tekin saman og 
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fylgni reiknuð milli fjölda breytingartillagna og breytingarstuðulsins fæst út að hún er marktæk 

og skýrð dreifni er 8%***.121  

Til að sjá hvort misjafnt sé hversu miklar breytingar eru gerðar á frumvörpum milli 

málaflokka og hvort fjöldi breytingartillagna sé háður málaflokkum er meðaltal 

breytingarstuðulsins og meðaltal fjölda breytingartillagna borin saman milli frumvarpa eftir 

því til hvaða nefndar þeim er vísað. 

Þann 1. október 2011 voru gerðar breytingar á þingskaparlögum þar sem fastanefndum 

Alþingis var fækkað úr 12 í 8. Það eru því ekki sömu fastanefndirnar á öllum þingunum sem 

hér eru til skoðunar. Nefndirnar voru fyrir breytingu, allsherjarnefnd, efnahags- og 

skattanefnd, félags- og tryggingamálanefnd, fjárlaganefnd, heilbrigðisnefnd, iðnaðarnefnd, 

menntamálanefnd, samgöngunefnd, sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd, umhverfisnefnd, 

utanríkismálanefnd og viðskiptanefnd.122 Ekki voru gerðar breytingar á fjárlaganefnd og 

utanríkismálanefnd. Stjórnskipunar– og eftirlitsnefnd var ekki ein af fastanefndunum fyrir 

breytinguna en verður til eftir breytinguna. Aðrar nefndir sameinast. Allsherjar- og 

menntamálanefnd verður að einni nefnd, iðnaðarnefnd og sjávarútvegsnefnd verða að 

atvinnuveganefnd, umhverfis og samgöngunefnd verða að einni nefnd. Velferðarnefnd verður 

til úr félags- og tryggingarmálanefnd og heilbrigðisnefnd en efnahags- og skattanefnd og 

viðskiptanefnd sameinast í efnahags- og viðskiptanefnd.123 Til að bera saman breytingarstuðul 

milli málaflokka er meðaltal breytingarstuðuls þeirra tveggja nefnda sem sameinaðar voru  

borið saman við hina nýju nefnd á seinni þingunum.  

                                                       
121 Pearsons r = 0,287. Fylgnin er marktæk með 99,9% öryggismörkum 

122 Þingskaparlög, sótt 2. febrúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html.is  

123 Þingskaparlög, sótt 2. febrúar 2018  af http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991055.html.is  
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Tafla 19. Meðaltal breytinga og fjöldi breytingartillagna eftir nefndum 

Nefnd Fjöldi 
Meðaltal 

breytingarstuðuls 
Meðalfjöldi 

breytingartillagna 

Allsherjar- og menntamálanefnd 77 0,13 1,00 

Atvinnuveganefnd 35 0,21 1,46 

Efnahags- og viðskiptanefnd 79 0,15 1,60 

Fjárlaganefnd 7 0,05 1,29 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 4 0,12 1,50 

Umhverfis- og samgöngunefnd 43 0,13 1,68 

Velferðarnefnd 43 0,24 1,46 

Utanríkismálanefnd 5 0,06 0,80 

Þingskapanefnd 1 0,15 1,00 

Ekki vísað til nefndar 34 0,08 0,15 

 

Niðurstöður þessa má sjá í töflu 19. Mestar breytingar voru gerðar í velferðarnefnd eða 

0,24 en minnstar breytingar á þeim frumvörpum sem vísað var til utanríkismálanefndar 0,06 

Þeim málum sem ekki var vísað til nefndar var alltaf lítið breytt og bæði á 139. þingi og á 

því 145. var þeim málum minnst breytt eða 0,02 og 0,05. 140. þing sker sig úr að þessu leyti 

því að þar var málum í fjárlaganefnd breytt minna en málum sem ekki var vísað til nefndar en 

þeim var þó lítið breytt eða 0,16. Á öllum þremur þingunum voru breytingarnar mestar á þeim 

frumvörpum sem vísað var til atvinnuveganefndar, sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar á 

139. þingi. Þegar öll þingin eru tekin saman voru þó mestar breytingar gerðar á þeim 

frumvörpum sem vísað var til velferðarnefndar en lítill munur er á þeim og frumvörpum sem 

vísað var til atvinnuveganefndar.  

Mestur fjöldi breytingartillagna var við þau frumvörp sem vísað var til umhverfis- og 

samgöngunefndar 1,68 en fæstar voru þær með málum sem ekki var vísað til nefndar eða 0,15. 

Misjafnt var milli þinga með hvaða frumvörpum flestar breytingartillögur komu en fæstar 

breytingartillögur komu fram með þeim frumvörpum sem ekki var vísað til nefndar á bæði 

145. og 139. þingi en engin breytingartillaga kom fram með málum sem var vísað til 

fjárlaganefndar á 140. þingi. Það virðast því ekki vera nein tengsl milli fjölda breytingartillagna 

og þess til hvaða nefndar frumvörpum var vísað, fyrir utan það að eins og við má búast eru 

fáar breytingartillögur með þeim málum sem fá ekki sérstaka umfjöllun í nefnd.  
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Það er sammerkt með öllum þingunum að hlutfallslega fæst þingmannafrumvörp urðu að 

lögum en hlutfallslega flest nefndarfrumvörp 

Í súluritunum hér að neðan má sjá hvaðan frumvörpin koma og svo hvaðan þau frumvörp 

sem verða að lögum koma. Þar sést að á öllum þingunum er myndin mjög svipuð. 

 

Mynd 2 Fjöldi frumvarpa sem lögð voru fyrir hvert þing 

 

Mynd 3 Fjöldi frumvarpa sem varð að lögum 
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4.5 Stór og lítil frumvörp 

Á þeim þremur þingum sem hér eru til skoðunar voru samþykkt 328 lög. Svo skemmtilega vill 

til að þegar frumvörpin sem urðu að lögum eru flokkuð eftir stærð, fjölda orða, voru 164 þeirra 

með færri en 500 orð og sami fjöldi þeirra með fleiri en 500 orð. Breytingarstuðullinn er 

hlutfallsstuðull og tekur hann því tillit til þess hvort frumvarp er stutt eða langt. Fróðlegt getur 

verið að sjá hvort stórum frumvörpum sé frekar breytt en litlum eða öfugt. Minnsta frumvarpið 

var aðeins 17 orð en það stærsta var 31.375 orð. Þegar frumvörpin eru flokkuð eftir orðafjölda 

fæst út að breytingarstuðull litlu frumvarpanna, þ.e. þeirra sem eru styttri en 500 orð, er að 

meðaltali 0,17 en þeirra stærri, þeirra sem eru lengri en 500 orð, er 0,14. Munurinn er því 0,03. 

Öll 24 þingmannafrumvörpin sem urðu að lögum eru styttri en 500 orð fyrir utan eitt. 

Nefndarlögin voru flest stutt eða 37 styttri en 500 orð og 11 fleiri en 500 orð. 

Stjórnarfrumvörpin voru oftar en ekki lengri en 500 orð eða 152 lengri og 104 styttri.  

Tafla 20. Breytingarstuðull frumvarpa stærri en 500 orð 

Hvaðan kemur frumvarpið Fjöldi laga Breytingarstuðull 

Þingmannafrumvarp 1 0,15 

Stjórnarfrumvarp 152 0,14 

Nefndarfrumvarp 11 0,11 

Alls 164 0,14 

 

Þegar litið er á breytingarstuðulinn eftir því hvaðan stærri frumvörpin komu fæst 

niðurstaðan í töflu 20. 

Tafla 21. Breytingarstuðull frumvarpa minni en 500 orð 

Hvaðan kemur frumvarpið Fjöldi laga Breytingarstuðull 

Þingmannafrumvarp 23 0,16 

Stjórnarfrumvarp 104 0,15 

Nefndarfrumvarp 37 0,22 

Alls 164 0,17 

 

Þau frumvörp sem eru minni en 500 orð og urðu að lögum skiptast eins og sjá má í töflu 

21 og breytingarstuðull minni frumvarpanna er 0,17 
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Niðurstaðan af þessu er sú að lítil frumvörp taka meiri breytingum en stór frumvörp en 

munurinn er lítill og snertir fyrst og fremst nefndarfrumvörp. Aðeins eitt þingmannafrumvarp 

var lengra en 500 orð.  

Íslendingar eiga aðild að EES-samningnum sem er samningur milli Evrópusambandsins, 

Noregs, Liechtenstein og Íslands. Íslendingar þurfa vegna þessa samnings að innleiða 

tilskipanir og reglugerðir sem samþykktar eru á grundvelli hans. Á þeim þremur þingum sem 

rannsökuð voru voru 79 frumvörp lögð fram til þess að innleiða EES-reglur. Misjafnt var hvort 

um heildarlög var að ræða eða breytingu á gildandi lögum. Af þessum 79 frumvörpum urðu 46 

að lögum. 22 frumvarpanna voru frumvörp að heildarlögum og 56 þeirra frumvörp um 

breytingar á lögum en eitt frumvarpið var frumvarp um endurskoðun á undanþágum frá EES-

samningnum. Frumvarpið um endurskoðun á undanþágum var eina frumvarpið sem kom frá 

þingmanni, 76 komu frá ríkisstjórninni en tvö voru nefndarfrumvörp. Ætla má að þar sem þessi 

frumvörp eru innleiðing á reglugerðum og tilskipunum séu litlar breytingar gerðar á þeim. Sú 

er þó ekki raunin þar sem að meðaltal breytingastuðuls EES-frumvarpa er 0,14. Þegar meðaltal 

breytingarstuðulsins í þeim frumvörpum sem ekki eru EES-frumvörp en urðu að lögum er 

reiknaður fæst út að frumvörpin breytast að meðaltali um 0,16. Líklegasta skýringin á þessum 

litla mun er sú að þau frumvörp sem lögð eru fram til að innleiða EES-reglugerðir og tilskipanir 

taka til fleiri atriða en tilskipanirnar segja til um. Frumvörpin eru ekki hrein upptaka reglugerða 

og tilskipana frá EES heldur eru þau frumvörp sem ná yfir breiðara svið. 

4.6 Nefndarfrumvörp 

Stjórnarfrumvörp eru frumvörp sem lögð eru fram af ríkisstjórn, þingmannafrumvörp eru lögð 

fram af þingmönnum og nefndarfrumvörp lögð fram af nefndum. 

Ríkisstjórnin leggur fram frumvörp til þess að innleiða stefnu sína. Þingmenn leggja fram 

frumvörp sem varða mál sem þeir hafa sérstakan áhuga á og sjá þörf á því að breyta. En hvaðan 

koma nefndarfrumvörpin, hvaðan kemur áhuginn á málinu og viljinn til þess að breyta. Eins og 

sést á útreikningunum hér að ofan eru flest nefndarfrumvörp lítil frumvörp. 

4.6.1 Allsherjar og menntamálanefnd: 

Nefndirnar voru tvær, annars vegar allsherjarnefnd og hins vegar menntamálanefnd, á 139. 

þingi en voru sameinaðar í eina nefnd og eru því ein nefnd á 140. og 145. þingi. 
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Alls komu 13 frumvörp frá allsherjar- og menntamálanefnd og urðu 12 þeirra að lögum. Af 

þessum 12 fjölluðu fimm um veitingu ríkisborgararéttar. Ein lög voru heildarlög en hin voru 

breyting á fyrri lögum. Eitt frumvarp var samið í mennta- og menningarmálaráðuneytinu en 

hin samin af nefndinni.  

Þegar greinargerðir með þeim frumvörpum sem komu frá nefndinni eru skoðaðar kemur 

í ljós að frumvörpin eru sett fram til þess að bregðast við ágöllum á eldri lögum, nýjum 

samþykktum og í sumum tilfellum breytingar sem þörf er á að gera vegna setningar eða 

breytinga á öðrum lögum. 

Fjögur af þeim 12 frumvörpum sem urðu að lögum komu frá meirihluta nefndar en átta 

frá nefndinni í heild. Í sumum tilfellum er athygli nefndarinnar á málum vakin með 

fyrirspurnum frá einstaklingum. Þegar breyting var gerð á menntun kennara voru lögin 

afdráttarlaus og gáfu ekki heimildir til undanþágu. Þetta olli vandræðum í sumum tilfellum og 

fékk nefndin sendar fyrirspurnir þess efnis frá þeim er stunduðu kennaranám eða voru að ljúka 

því. Nefndin brást við þessum fyrirspurnum og lagði fram frumvarp um breytingar á lögum um 

kennaranám til að koma til móts við þá sem lögin fjölluðu um.  

4.6.2 Atvinnuveganefnd 

Atvinnuveganefnd varð til þegar sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd og iðnaðarnefnd voru 

sameinaðar. Á tímabilinu sem er til skoðunar komu átta frumvörp frá þessum nefndum en sjö 

þeirra urðu að lögum. Þegar litið er á hvers konar frumvörp þetta eru sést að þetta eru lítil 

frumvörp sem öll eru breytingar á gildandi lögum. Tvö frumvörp fjalla um stjórn fiskveiða og 

er annað þeirra lagt fram til að breyta og framlengja bráðarbirgðaákvæði í gildandi lögum en 

hitt til að bregðast við breyttum aðstæðum á fiskstofni. Frumvörpin eru því viðbrögð við 

breyttum aðstæðum og lagfæring á gildandi lögum. Dæmi um slíkt er frumvarp um breytingu 

á raforkulögum. Frumvarpið snýr að því að breyta ákvæðum er snúa að minni virkjunum, lögin 

voru íþyngjandi fyrir minni virkjanir þar sem ákvæði um virkjunarleyfi gerði þeim erfitt fyrir að 

tengjast dreifikerfi raforku. Nefndin bregst við og leggur fram frumvarp sem breytir þessum 

vanköntum á gildandi lögum. Í öllum tilfellum voru frumvörpin lögð fram af nefndinni allri.  

4.6.3 Efnahags- og viðskiptanefnd 

Við breytingar á þingskaparlögum 2011 varð til efnahags- og viðskiptanefnd en fyrir breytingu 

voru þetta tvær nefndir, annars vegar efnahags- og skattanefnd og hins vegar viðskiptanefnd. 
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Alls komu 15 frumvörp frá nefndinni og urðu 14 þeirra að lögum. Öll frumvörpin voru 

breytingar á gildandi lögum og í flestum tilfellum framlenging á bráðabirgðaákvæðum. Eitt 

frumvarpið var samið í innanríkisráðuneytinu og það frumvarp var samið sem viðbrögð við 

dómi hæstaréttar. Eitt frumvarpið var samið og lagt fram að ósk efnahags- og 

viðskiptaráðuneytisins þar sem séð var að ný heildarlög um málaflokkinn yrðu ekki að lögum 

á yfirstandandi þingi.  

4.6.4 Velferðarnefnd 

Velferðarnefnd, sem áður var félags- og tryggingarmálanefnd og heilbrigðisnefnd, lagði fram 

átta frumvörp og urðu sex þeirra að lögum. Af þeim voru fimm breytingar á gildandi lögum en 

eitt frumvarpið var frumvarp að heildarlögum. Frumvarpið var samið af nefnd sem 

velferðarráðherra skipaði um réttarstöðu transfólks. Nefndin var skipuð í samræmi við 

samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og var frumvarpið flutt af velferðarnefnd. Í þessu tilfelli 

flytur nefnd frumvarp til þess að koma fram stefnumótun ríkisstjórnarinnar. Nefndin leggur 

annars fram frumvörp sem breyta gildandi lögum og er ýmist um bráðabirgðarákvæði eða 

lagfæringar að ræða. Í greinargerð með einu frumvarpinu segir að markmið laganna sé að 

sníða ýmsa annmarka af lögum um greiðsluaðlögun, en nefndin lagði fram frumvarp um 

breytingar á lögum um greiðsluaðlögun einstaklinga eftir að hafa fundað með og fengið 

ábendingar frá umboðsmanni skuldara. 

4.6.5 Forsætisnefnd 

Á heimasíðu Alþingis segir að hlutverk forsætisnefndar sé að skipuleggja þinghaldið, hafa 

umsjón með alþjóðasamstarfi, fjalla um fjárhagsáætlanir þingsins og setja almennar reglur um 

rekstur þingsins og stjórnsýslu.124 Á því tímabili sem er til skoðunar lagði forsætisnefnd fram 

fjögur frumvörp fyrir þingið en þrjú þeirra urðu að lögum. Tvö af þessum frumvörpum voru 

frumvörp um heildarlög en eitt frumvarp um breytingar á gildandi lögum. Forsætisnefnd lagði 

fram frumvarp um heildarlög um rannsóknarnefndir. Var það frumvarp samið að beiðni 

forsætisnefndar Alþingis í kjölfar skýrslu vinnuhóps nefndar um eftirlit Alþingis með 

framkvæmdarvaldinu. Var það frumvarp samþykkt á 139. þingi. Á 145. þingi lagði nefndin svo 

fram frumvarp um breytingar á þessum lögum. Tilefnið af því frumvarpi var sú reynsla sem 

                                                       
124 Althingi.is. Forsætisnefnd, sótt 3. febrúar 2018 af 
http://www.althingi.is/thingmenn/embaetti/forsaetisnefnd/ 
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fékkst af framkvæmd laganna og skipun þeirra nefnda sem starfað höfðu á grundvelli þeirra. 

Síðasta frumvarpið var svo frumvarp um heildarlög um ríkisendurskoðanda og endurskoðun. 

Það frumvarp var samið á grundvelli tillagna nefndar sem forsætisnefnd skipaði.  

4.6.6 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 

Við breytingar á þingskaparlögum 2011 varð til stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Sú nefnd lagði 

fram tvö lagafrumvörp á þeim þingum sem eru til skoðunar. Bæði urðu að lögum. Bæði 

frumvörpin eru breytingar á gildandi lögum, annars vegar lögum um Stjórnarráð Íslands og 

hins vegar á lögum um kosningar til Alþingis. Í fyrra tilfellinu er verið að fella út ákvæði um 

hljóðritanir ríkisstjórnarfunda þar sem ekki eru til lög um hvernig aðgengi að hljóðupptökum 

skuli háttað. Í síðara tilfellinu er verið að setja inn ákvæði um Íslendinga erlendis vegna þess 

að kosið var að hausti til 2016 en ekki vori eins og tíðkast hefur. Það sést því vel hér að 

nefndarfrumvörp sem þessi eru viðbrögð við breyttum aðstæðum eða ófullnægjandi 

undirbúningi við lagasetningu.  

4.6.7 Umhverfis- og samgöngunefnd 

Þegar þingskaparlögum var breytt 2011 urðu umhverfisnefnd og samgöngunefnd að einni 

nefnd. Nefndin lagði fram fimm frumvörp á 139., 140. og 145. þingi og þar af urðu fjögur að 

lögum. Þrjú þessara frumvarpa voru breytingar á gildandi lögum og eitt frumvarpið var 

frumvarp að heildarlögum um umhverfisábyrgð. Það frumvarp snýst fyrst og fremst um 

innleiðingu EES-tilskipana. Breytingarnar geta verið mjög smávægilegar, eitt þessara 

frumvarpa fjallar um að taka skuli út orðið iðnaðarráðherra og setja þess í stað inn orðið 

ráðherra í lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlendum í jörðu og eignarrétt á auðlendum 

hafsbotnsins. Eitt frumvarpið er lagt fram vegna þess að vegna misgánings duttu breytingarnar 

út við afgreiðslu málsins á fyrra þingi eins og segir í greinargerð með frumvarpinu.  

Af þessu sést að flest frumvörp sem koma frá nefndum eru oftar en ekki lagfæringar á 

gildandi lögum. Oft eru lög samþykkt en svo þegar reynsla kemur á þau og afleiðing þeirra 

verður ljós sýnir það sig að það þarf að betrumbæta, breyta og laga. Oft eru þetta 

framlengingar á bráðabirgðaákvæðum þar sem að ekki tekst að samþykkja ný lög um 

málaflokkinn í tæka tíð, gjarnan vegna tímaskorts. Flest þessara frumvarpa eru mjög stutt. Í 

mörgum tilfellum eru þær breytingar sem nefndirnar leggja til viðbrögð við aðstæðum í 

þjóðfélaginu. Þetta sést vel þeim frumvörpum sem efnahags- og viðskiptanefnd leggur fram á 
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árunum í kjölfar efnahagshrunsins en í greinargerðum með þeim er gjarnan vísað til 

efnahagslegs ástands í þjóðfélaginu. Ekki eru allar afleiðingar lagasetningar ljósar þegar lög eru 

samþykkt á þingi og því þarf oft að gera breytingar. Dæmi um þetta eru lög um sölu fasteigna 

og skipa. Þegar lögin höfðu öðlast gildi kom í ljós að þau takmörkuðu mjög störf fasteignasala, 

sérstaklega í minni bæjarfélögum. Efnahags- og viðskiptanefnd lagði því fram frumvarp sem 

bætti úr þessum vanköntum.  

4.7 Þingmannafrumvörp 

Þingmannafrumvörp eru frumvörp sem þingmenn leggja fram, í flestum tilfellum nokkrir 

saman í hóp, stundum þvert yfir flokka. Borið saman við nefndarfrumvörp og stjórnarfrumvörp 

verða hlutfallslega færri þingmannafrumvörp að lögum. Gjarnan er það svo að þingmaður 

hefur undirbúið frumvarp og leggur það fram oftar en einu sinni. Dæmi eru um að sama 

frumvarpið sé lagt fram á mörgum þingum. Á 139. þingi komu fram 90 þingmannafrumvörp 

en 13 þeirra urðu að lögum. Þegar þingmannafrumvörp eru lögð fram er einn þingmaður 

flutningsmaður og er hann skráður fyrir frumvarpinu. Af þeim 90 þingmannafrumvörpum sem 

lögð voru fram á 139. þingi komu 64 frá stjórnarandstöðuþingmönnum og eitt þeirra varð að 

lögum. Hin 26 þingmannafrumvörpin komu frá stjórnarþingmönnum og urðu tæplega 

helmingur þeirra eða 12 að lögum. Á 140. þingi voru lögð fram 92 þingmannafrumvörp. Af 

þeim komu 63 frá stjórnarandstöðuþingmönnum en einungis tvö þeirra urðu að lögum. Tvö 

frumvörp komu frá þingmönnum sem stóðu utan flokka en hvorugt þeirra varð að lögum. 

Stjórnarþingmenn lögðu fram 27 frumvörp og einungis fimm þeirra urðu að lögum. Flest 

þingmannafrumvörpin komu fram á 145. þingi en þar komu fram 106 þingmannafrumvörp, 66 

frá stjórnarandstöðuþingmönnum og 40 frá stjórnarþingmönnum. Einungis fjögur 

þingmannafrumvörp urðu að lögum, tvö frá stjórnarþingmönnum og tvö frá 

stjórnarandstöðuþingmönnum. Í heildina komu því á þessum þremur þingum fram 288 

þingmannafrumvörp en 24 þeirra urðu að lögum. Af þeim 193 frumvörpum sem lögð voru 

fram af stjórnarandstöðuþingmönnum urðu fimm þeirra að lögum en 19 frumvörp af þeim 93 

sem lögð voru fram af stjórnarþingmönnum urðu að lögum. Tvö frumvörp sem lögð voru fram 

af stjórnarandstöðuþingmanni og urðu að lögum voru lögð fram af hópi sem samanstóð 

einungis af stjórnarandstöðuþingmönnum. Hin þrjú voru lögð fram af hópi þingmanna þvert 

yfir flokka og í öllum þeim tilfellum eru einhverjir meðflutningsmenn úr röðum stjórnarinnar.  
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4.8 Formenn nefnda 

Á Íslandi eru yfirleitt alltaf samsteypustjórnir með tveimur eða fleiri flokkum. Flokkarnir skipta 

á milli sín ráðherraembættunum og leggja fram tillögur um skipan nefnda. Viss þróun hefur 

verið í þá átt undanfarin ár að ef annar flokkurinn fer með ráðuneyti málaflokks þá fær hinn 

flokkurinn að skipa formann nefndar þessa sama málaflokks. Á 139. þingi var sú raunin í 

flestum tilfellum. Vinstri græn og Samfylking sátu saman í ríkisstjórn. Samfylking fór með 

formennsku í sex fastanefndum en vinstri græn 5. Í félags- og tryggingarmálanefnd var skipt 

um formann á vormánuðum, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir þingmaður Samfylkingarinnar fór 

með formennsku fram í apríl en þá tók Guðfríður Lilja Grétarsdóttir þingmaður Vinstri grænna 

við. Í þremur málaflokkum var það svo að bæði ráðherrastóllinn og formannsembættið var 

skipað fólki úr sama flokki. Vinstri græn höfðu bæði ráðherra og formann í samgöngumálum, 

sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum en Samfylkingin hafði hvoru tveggja í iðnaðarmálum. Á 

140. þingi var það sama uppi á teningnum Vinstri græn og Samfylking sátu saman í ríkisstjórn 

og skiptu á milli sín formennsku í nefndum og ráðherraembættum. Nefndarskipaninni var 

breytt með breytingu á þingskaparlögum í október 2011 og voru fastanefndirnar á 140. þingi 

átta. Ráðuneytum var líka fækkað á þessum tíma. Í flestum tilfellum var það svo að 

nefndarformaður málaflokks kom úr öðrum ríkisstjórnarflokknum en ráðherra sama 

málaflokks úr hinum. Samfylkingin fór þó bæði með nefndarformennsku og ráðuneyti í 

fjármálum, þ.e. höfðu nefndarformann fjárlaganefndar og fjármálaráðherra. Vinstri græn voru 

með bæði embættin í umhverfis- og samgöngumálum. Á 145. þingi voru Sjálfstæðisflokkurinn 

og Framsóknarflokkurinn saman í ríkisstjórn. Þeir skiptu með sér ráðuneytum og formennsku 

í flestum nefndum. Ólíkt hinum tveimur þingunum voru nú líka stjórnarandstöðuþingmenn 

formenn fastanefnda. Sigríður Ingibjörg Ingadóttir þingmaður Samfylkingarinnar var formaður 

velferðarnefndar og Ögmundur Jónasson, þingmaður Vinstri grænna var formaður 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Hinum fastanefndunum var skipt milli 

ríkisstjórnarflokkanna og í flestum tilfellum fékk sá flokkur formennsku í nefnd sem ekki var 

með ráðuneyti þess málaflokks. Því er forvitnilegt að skoða hvort meiri breytingar séu gerðar 

á þeim frumvörpum sem tilheyra þeim málaflokkum þar sem stjórnarandstöðuþingmenn fóru 

með nefndarformennsku.  
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Tafla 22. Meðaltal breytingarstuðuls eftir nefndum, 145. þing, 2015-2016 

Nefnd Fjöldi 
Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Allsherjar- og menntamálanefnd 25 0,06 

Atvinnuveganefnd 12 0,21 

Efnahags- og viðskiptanefnd 20 0,18 

Fjárlaganefnd 3 0,04 

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 3 0,14 

Umhverfis- og samgöngunefnd 14 0,07 

Utanríkismálanefnd 3 0,08 

Velferðarnefnd 12 0,19 

Ekki vísað til nefndar 11 0,05 

 

Í töflunni hér að ofan sést að svo er ekki. Frumvörp sem vísað er til velferðarnefndar 

breytast ekki um nema 0,19 og þeim sem vísað er til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 

breytast ekki nema um 0,14. 

4.9 Upphaf og lok þings 

Þegar greinargerðir með nefndarfrumvörpum voru skoðaðar kom í ljós að sum þeirra voru lögð 

fram vegna tímaskorts, þ.e. ekki náðist að samþykkja ný lög um málaflokkinn og því þurfti að 

framlengja bráðabirgðarákvæði. Það er því forvitnilegt að sjá hvort munur sé á afgreiðslu mála 

við upphaf þings og við lok þess. Til að sjá hvort munur sé á þessu voru fyrstu tveir mánuðir 

hvers þings teknir saman og þeir bornir saman við síðustu mánuði þingsins. Þau þing sem hér 

eru til skoðunar stóðu oft fram á eða jafnvel fram yfir sumartímann. Mjög fá mál voru tekin 

fyrir á sumar- og haustmánuðum og því var tekin lengri tími en tveir mánuðir þegar gögn við 

lok þings voru greind.  

Tafla 23. Frumvörp við upphaf 139. þings, 2010-2011 

Hvaðan kemur 
frumvarpið 

Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Þingmannafrumvarp 31 2 6% 0,03 

Stjórnarfrumvarp 47 43 91% 0,17 

Nefndarfrumvarp 2 2 100% 0,21 

Alls 80 47 59% 0,17 
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Á 139. þingi var við upphaf skoðaðir október og nóvember en við lokin voru apríl, maí, júní, 

júlí, ágúst og september skoðaðir saman. Fyrstu tvo mánuðina voru 80 frumvörp lögð fram á 

Alþingi og af þeim urðu 47 að lögum. Sjá má skiptingu og breytingarstuðul þessara frumvarpa 

í töflu 23. 

Tafla 24. Frumvörp við lok 139. þings, 2010-2011  

Hvaðan kemur 
frumvarpið 

Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Þingmannafrumvarp 14 5 36% 0,00 

Stjórnarfrumvarp 28 17 61% 0,18 

Nefndarfrumvarp 7 6 86% 0,18 

Alls 49 28 57% 0,15 

 

Lok 139. þings voru mánuðirnir apríl til september en á þeim tíma voru lögð fram 49 

frumvörp og 28 þeirra urðu að lögum. Skiptinguna og breytingarstuðulinn má sjá í töflu 24. 

Tafla 25. Frumvörp við upphaf 140. þings, 2011-2012 

Hvaðan kemur 
frumvarpið 

Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Þingmannafrumvarp 55 3 5% 0,59 

Stjórnarfrumvarp 43 36 84% 0,21 

Nefndarfrumvarp 3 3 100% 1,15 

Alls 101 42 42% 0,30 

 

Eins og á 139. þingi voru fyrstu tveir mánuðir 140. þings október og nóvember en á þeim 

mánuðum voru lögð fram 101 frumvörp og 42 þeirra samþykkt sem lög. Skiptingu og 

breytingarstuðul má sjá í töflu 25. 

Tafla 26. Frumvörp við lok 140. þings, 2011-2012 

Hvaðan kemur 
frumvarpið 

Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Þingmannafrumvarp 11 2 18% 0,03 

Stjórnarfrumvarp 15 5 33% 0,11 

Nefndarfrumvarp 5 4 80% 0,09 

Alls 31 11 35% 0,09 
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Lok 140. þing voru mánuðirnir apríl til júní en á þeim tíma var lagt fram 31 mál og urðu 11 

þeirra að lögum. 

Tafla 27. Frumvörp við upphaf 145. þings, 2015-2016 

Hvaðan kemur 
frumvarpið 

Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Þingmannafrumvarp 63 3 5% 0,27 

Stjórnarfrumvarp 19 17 89% 0,18 

Nefndarfrumvarp 1 1 100% 0,04 

Alls 83 21 25% 0,19 

 

Á 145. þingi voru fyrstu tveir mánuðirnir september og október en á þeim tíma voru lögð 

fram 83 frumvörp og varð 21 þeirra að lögum. 

Tafla 2288. Frumvörp við lok 145. þings, 2015-2016 

Hvaðan kemur 
frumvarpið 

Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Þingmannafrumvarp 12 1 8% 0,03 

Stjórnarfrumvarp 11 6 55% 0,13 

Nefndarfrumvarp 7 5 71% 0,05 

Alls 30 12 40% 0,09 

 

Síðustu mánuðirnir á 145. þingi voru ágúst til október 2016. Þá voru lögð fram 30 frumvörp 

og 12 þeirra urðu að lögum.  

Tafla 29. Upphaf þinga 

Hvaðan kemur 
frumvarpið 

Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Þingmannafrumvarp 149 8 5% 0,30 

Stjórnarfrumvarp 109 96 88% 0,19 

Nefndarfrumvarp 6 6 100% 0,47 

Alls 264 110 42% 0,22 

 

Þegar upphaf allra þinga er sett saman fæst að meðaltal breytingarstuðulsins er 0,22 
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Tafla 30. Lok þinga 

Hvaðan kemur frumvarpið Fjöldi Lög 
Hlutfall sem 

verður að lögum 

Meðaltal 

breytingarstuðuls 

Þingmannafrumvarp 37 8 22% 0,02 

Stjórnarfrumvarp 54 28 52% 0,14 

Nefndarfrumvarp 19 15 79% 0,11 

Alls 110 51 46% 0,11 

 

Þegar upplýsingar um mál sem afgreidd voru við lok þinganna eru tekin saman er 

breytingarstuðullinn 0,11 

Raunin er því sú að þau frumvörp sem eru lögð fram í byrjun þings taka meiri breytingum 

en þau frumvörp sem lögð eru fram á síðari hluta þings. Ætla má að í upphafi gefi þingmenn 

sér meiri tíma til að yfirfara frumvörpin og breyta þeim. Eftir því sem líður á þingið virðast 

frumvörpin taka minni breytingum og gæti það verið sökum tímaskorts. Athygli vekur að á 

öllum þremur þingunum er hærra hlutfall þingmannafrumvarpa sem verður að lögum undir 

lok þings en mun fleiri þingmannafrumvörp eru lögð farm fyrstu tvo mánuðina heldur en 

mánuðina undir lok þings. Á öllum þremur þingunum voru 100% nefndarfrumvarpa samþykkt 

fyrstu tvo mánuðina enda voru þau mjög fá eða frá einu og upp í þrjú. 145. þing sker sig úr að 

því leitinu til að hlutfallslega voru fleiri frumvörp samþykkt undir lok þingsins heldur en í 

upphafi þess. Líkleg skýring á því er sú að á því þingi komu fram mun fleiri þingmannafrumvarp 

en á hinum þingunum. Stjórnarandstaðan er í betri stöðu undir lok þings en við upphaf þess. 

Hún hefur aukin tækifæri til þess að hafa áhrif. Þegar búið er að ákveða þinglok hefur 

ríkisstjórnin oft knappan tíma til þess að koma málum sínum í gegn. Stjórnarandstaðan er því 

í betri stöðu til þess að ná fram samningum við ríkisstjórnina og getur hótað málþófi. 

Ríkisstjórnin er því frekar tilbúin til þess að gera málamyndannir og taka tillit til þeirra 

breytinga sem lagðar eru fram undir lok þings en við upphaf þess.  

4.10 Frumvörp sem stoppa í nefnd  

Ekki öll frumvörp verða að lögum og misjafnt er hvað þau fara langt í ferli. Einhver þeirra eru 

lögð fram en aldrei rædd. Sum fara í gegnum 1. umræðu og er svo vísað til nefndar en stöðvast 

þar. Í einhverjum tilfellum er málið afgreitt úr nefnd en fer ekki í gegnum 2. umræðu. Sum 

frumvörpin eru rædd í annarri umræðu og er svo vísað aftur til nefndar en stöðvast þar. Í 

einhverjum tilfellum eru frumvörp rædd við 1.,2. og 3. umræðu og vísað til nefnda á milli 
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umræðna en verða ekki að lögum. Flest þau frumvörp sem stöðvast eru tekin upp aftur síðar, 

á öðru þingi. Flest þingmannafrumvörp stöðvast einhverstaðar í ferlinu og verða ekki að 

lögum. Á þeim þremur þingum sem hér eru til skoðunar voru 123 af 288 

þingmannafrumvörpum sem fóru í gegnum 1. umræðu en náðu ekki lengra í ferlinu. Af 368 

stjórnarfrumvörpum stöðvuðust 50 eftir 1. umræðu. Nefndarfrumvörpin voru 55 en eitt af 

þeim stöðvaðist við 1. umræðu. 126 þingmannafrumvörp voru lögð fram en aldrei rædd og 

það sama á við um 35 stjórnarfrumvörp og 4 nefndarfrumvörp. Nefndirnar hafa hér áhrif. 

Nefndirnar hafa vald til þess að svæfa mál. Þeim er vísað til nefndar en eru aldrei afgreidd úr 

nefnd. Þetta er mikilvægt vald í starfi nefnda.  

4.11 Niðurstaða 

Af umfjölluninni hér að ofan má sjá að nefndir Alþingis hafa töluverð áhrif á lagasetningu. 

Þingin sem hér eru til skoðunar sýna mjög svipaða mynd af fjölda frumvarpa og hvaðan þau 

koma. Ekki virðist vera tengsl á milli þess undir hvaða málaflokk frumvörp heyra og hversu 

mikil breyting er gerð á þeim. Lítil frumvörp taka meiri breytingum en stór en munurinn er ekki 

mikill eða 0,03. Nefndarfrumvörp og þingmannafrumvörp eru frekar lítil frumvörp en fleiri 

stjórnarfrumvörp eru stór. Það virðist ekki hafa áhrif hvort um er að ræða frumvörp um EES- 

reglugerðir eða ekki. Heildarmyndin breytist ekki þó svo að þau séu tekin út. Eftir því sem líður 

á þingið og styttist í þinglok taka frumvörp minni breytingum í meðferð þingsins. 

Breytingarstuðull frumvarpa sem lögð eru fram við upphaf þings er 0,22 en breytingarstuðull 

frumvarpa sem lögð eru fram undir lok þings er 0,11. Hærra hlutfall frumvarpa sem lögð eru 

fram eru samþykkt sem lög undir lok þings en við upphaf þess en munurinn er mestur þegar 

litið er á þingmannafrumvörp. 

Uppbygging nefndakerfisins á Íslandi og þau völd og hlutverk sem þingnefndirnar hafa 

benda til þess að nefndakerfi Alþingis sé sterkt. Niðurstaða rannsóknarinnar sem hér hefur 

verið gerð grein fyrir er að frumvörp taka að meðaltali breytingum upp á 0,15. Frumvörpin 

breyttust um 15% á þeim þremur þingum sem  rannsökuð voru. Í greininni Raunhæf skynsemi 

eða stefnufálm? Samband þings og framkvæmdarvalds við undirbúning opinberrar 

stefnumótunar eftir Gunnar Helga Kristinsson má finna sambærilegar tölur fyrir Danmörku og 

Noreg. Þar sést að meðalbreyting á stjórnarfrumvörpum í Danmörku er 0,055 og 0,019 í 
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Noregi.125 Breytingarnar eru því mun meiri á Alþingi, sem styrkir enn frekar þá niðurstöðu að 

nefndakerfið á Íslandi sé sterkt og að þingnefndirnar hafi áhrif á lagasetningu. 

                                                       
125 Gunnar Helgi Kristinsson (2013). Raunhæf skynsemi eða stefnufálm? Samband þings og framkvæmdarvalds 
við undirbúning opinberrar stefnumótunar. Stjórnmál og stjórnsýsla. 9(2) 257 277. Bls. 273 
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5. Umræður og lokaorð 

Á Íslandi er fulltrúalýðræði þar sem almenningur kýs, að jafnaði á fjögurra ára fresti, 63 

þingmenn sem fulltrúa sína á Alþingi. Þeir þingmenn sem hljóta kosningu eru fulltrúar 

almennings og þeir velja framkvæmdarvaldið og veita því umboð. Á Íslandi er þingræði og 

ríkisstjórnin situr í skjóli þingsins. Kjördæmin eru sex og kosið er með hlutfallskosningu. Í dag 

eiga átta flokkar sæti á Alþingi en á því tímabili sem hér hefur verið skoðað voru þeir fimm til 

sex. Stjórnmálaflokkar á Íslandi eru fremur sterkir og flokksagi er mikill. Stjórnmálaflokkar 

aðstoða kjósendur við val á fulltrúum og koma við sögu í fyrsta hlekk umboðskeðjunnar. Í 

öðrum hlekk keðjunnar veita þingmenn ríkisstjórninni umboð. Þingnefndir auðvelda 

verkaskiptingu og samvinnu þingmanna á þinginu líkt og stjórnmálaflokkar auðvelda val 

kjósenda á fulltrúum.  Á Alþingi eru bæði fastanefndir og sérnefndir en fastanefndirnar eru 

átta og skiptast eftir svipuðum málefnagrunni og ráðuneytin sem eru níu. Nefndir Alþingis hafa 

fyrst og fremst tvíþætt hlutverk annars vegar að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu og hins 

vegar lagasetningarhlutverk. Nefndunum eru veitt völd s.s. dagskrárvald, þær hafa rúmar 

heimildir til upplýsingaöflunar og hafa getu og vald til þess að hafa frumkvæði að málum. Alla 

jafna eru nefndafundir lokaðir. Öll þessi atriði verða til þess að styrkja nefndakerfið. Flokkarnir 

eru sterkir og hafa þeir úrslitaáhrif á tilnefningu og skipan í nefndirnar. Það virðist þó ekki vera 

svo að flokksagi og styrkur stjórnmálaflokkanna dragi úr styrk og áhrifum nefndanna og því má 

ætla að flokkssjónarhorn ný-stofnanahyggjunnar eigi við á Alþingi. Það sjónarhorn gerir ráð 

fyrir að þingmenn í nefndum séu þjónar flokks síns og að nefndirnar séu nokkurs konar 

framlenging á stjórnmálaflokkum fremur en að öfugt samband sé á milli styrks 

stjórnmálaflokka og þingnefnda. 

Þær niðurstöður sem leitt hafa af gagnaöflum um frumvörp og lög á 139., 140., og 145. 

þingi sýna fram á að þingnefndir og þar með Alþingi hafi talsverð áhrif á lagasetningu. Að 

meðaltali breyttust frumvörpin um 15% í meðferð Alþingis á þessum þremur þingum. 

Samanborið við gögn frá Noregi og Danmörku eru þetta miklar breytingar.126 Alþingi virðist því 

ekki vera stimpilstofnun sem samþykkir frumvörp ríkisstjórnarinnar óbreytt. Uppbygging 

nefndakerfis Alþingis og þau völd sem nefndunum eru færð benda hvoru tveggja til þess að 

hér sér kerfið sterkt og hannað til þess að hafa áhrif. Ekki virðist skipta máli hvaða málaflokki 

                                                       
126 Gunnar Helgi Kristinsson (2013). 
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frumvörp tilheyra þegar litið er til áhrifanna, breytingarnar eru ekki meiri í einum málaflokki 

en öðrum. Þau frumvörp sem samþykkt eru á Alþingi eiga þó í flestum tilfellum uppruna sinn 

hjá ríkisstjórninni og hlutfallslega fá þingmannafrumvörp fá brautargengi. Nefndarfrumvörpin 

eru flest samþykkt en þegar skoðað er hvaða frumvörp koma frá nefndum kemur í ljós að flest 

eru þau lagfæringar á gildandi lögum eða framlenging á bráðarbirgðarákvæðum. Þann 19. 

febrúar 2018 birtist í Fréttablaðinu frétt um lagasetningu Alþingis sem fróðlegt er að lesa í 

þessu samhengi. Þar ræðir blaðamaður Fréttablaðsins við tvo sitjandi þingmenn þau Helga 

Hrafn Gunnarsson og Helgu Völu Helgadóttur. Í fréttinni segir að meðferð lagafrumvarpa og 

þingmála leiði ítrekað af sér að mistök verði við lagasetningu. Helga segir þar að lagasetning á 

Íslandi sé oft óttalegt fúsk sem unnin er í fljótheitum og Helgi tekur í svipaðan streng þegar 

hann segir að oft sé gríðarleg tímapressa á þinginu og að lítill eða enginn fyrirsjáanleiki um 

hvaða mál verði kláruð og hvenær. Þau segja að með því að innleiða tölvutækni við vinnslu 

þingskjala og að breyta líftíma frumvarpa væri hægt að leysa úr vandanum.127 Alþingi hefur 

áhrif á lagasetningu en það virðist þó vera sem oft komi upp tímaskortur og að ekki náist að 

fullvinna mál fyrir tilskilinn tíma. Þessi tímapressa gæti skýrt að einhverju leyti þann mun sem 

við sjáum á upphafi og lokum hvers þings. Þegar þinglok hafa verið ákveðin lendir ríkisstjórnin 

gjarnan í tímapressu með þau mál sem hún ætlar sér að fá samþykkt. Þessi tímapressa gefur 

þingmönnum stjórnarandstöðunnar ás upp í ermina og styrkir stöðu þeirra. Það getur því skýrt 

hvers vegna einungis 5% þingmannafrumvarpa eru samþykkt við upphaf þings en 22% við lok 

þings.  

Ekki hefur hér verið farið yfir það hvar og með hvaða hætti lagafrumvörp eru samin. Þau 

eru flest samin í ráðuneytunum og lögð fram af ráðherra. Það má velta því fram hvort það á 

hvaða stigi hagmunaaðilar og sérfræðingar utan stjórnsýslunnar koma að frumvörpum skipti 

máli varðandi breytingarnar. Ef aðilar utan stjórnsýslunnar fá að koma að því að semja 

frumvörpin má ætla að þeir nái að koma sínum sjónarmiðum á framfæri áður en frumvarpið 

er lagt fyrir þingið. Ef hins vegar hagsmunasamtök og aðilar utan ráðuneyta fá fyrst að koma 

að vinnslu frumvarpsins á nefndarstigi gæti það skýrt að einhverju leyti hversu miklar 

breytingar frumvörpin taka í meðferð Alþingis. 

 

                                                       
127 Fréttablaðið, 19. febrúar 2018. Sótt 9. mars af http://www.visir.is/paper/fbl/180219.pdf 
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Hvort hinn mikli flokksagi á Íslandi dragi ekki úr áhrifum nefndanna og þar með Alþingis er 

einnig spurning sem vaknar. Það virðist vera raunin að sterkir stjórnmálaflokkar og mikill 

flokksagi veiki ekki nefndir Alþingis. Ástæða þess getur verið sú að stjórnmálaflokkar stýra því 

hverjir sitja í hvaða nefnd og hverjir eru formenn og varaformenn nefnda. Það gæti því verið 

raunin að stjórnmálaflokkar veiti flokksmönnum sínum umboð til þess að stýra málefnum 

þeirra nefndar sem þeir sitji í. Nefndirnar séu þannig ekki endilega í andstöðu við 

stjórnmálaflokka heldur að stjórnmálaflokkar stýri nefndunum og veiti þeim ákveðið umboð 

til þess að ráða yfir ákveðnu málefnasviði.128  

 

  

                                                       
128 Kim, Dong-Hun og Loewenberg, Gerhard. (2005). The Role of Parliamentary Committees in Coalition 
Governments, Keeping Tabs on Coalition Partners in the German Bundestag. Comparative Political Studies. 38(9). 
Bls. 1104 -1129 
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