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It is the proper duty of a representative body to look diligently into 

every affair of government and to talk much about what it sees. It is 

meant to be the eyes and the voice, and to embody the wisdom and 

will of its constituents. 

- Woodrow Wilson (Congressional Government, 1885, p. 297) 
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Ágrip 

 

Í eftirfarandi ritgerð er fjallað um eftirlitshlutverk þinga Íslands, Bretlands og Bandaríkja 

Norður-Ameríku. Áhersla verður lögð á þátt þingskipaðra nefnda í þingeftirliti í löndunum 

þremur. Stuttlega verður fjallað um stöðu mála í Danmörku og Noregi. Umfjöllun um 

þingeftirlit í löndunum tveimur er þó ekki ítarleg enda er þingeftirlit í þeim ekki hluti af 

meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar.  

Flest lýðræðisleg samfélög byggja stjórnskipun sína á kenningum um þrískiptingu 

ríkisvaldsins og svokallaðri þingræðisreglu. Þó ber að hafa í huga að hvert samfélag hefur 

aðlagað kenningarnar sínum eigin þörfum. Rétt er að taka fram að kenningarnar fela í sér að 

lagasetning sé mikilvægasta verkefni þingsins. Smám saman hefur eftirlit með 

framkvæmdarvaldshöfum þó orðið yfirgripsmeiri þáttur í störfum þingsins. Sérstaklega í ljósi 

þess að hlutverk framkvæmdarvaldsins hefur tekið stöðugum breytingum í því skyni að koma 

til móts við síbreytilegar þarfir samfélagsins. Með sama hætti hefur sú tilhneiging þinga að 

stýra eftirliti með framkvæmdarvaldshöfum og störfum þeirra í gegnum þingskipaðar nefndir 

farið vaxandi. Varpað verður ljósi á þessa þróun í ritgerðinni. 

Ýmis vandamál hafa komið upp við framkvæmd eftirlitsins. Varpað verður ljósi á þessi 

vandamál og hvernig þau hafa verið leyst í hverju landi fyrir sig. Verkferlar nefnda eru einnig 

ólíkir í löndunum þremur. Í umfjölluninni verður gerður samanburður á því hvernig eftirlitið 

er framkvæmt, hvaða valdheimildir nefndir hafa í störfum sínum og hvaða áhrif skýrslur og 

álit nefnda hafa á ákvarðanir viðkomandi þinga. 

Markmið þessa verkefnis er að bera saman framkvæmd eftirlitshlutverks þinganna og nefnda 

á vegum þeirra og að draga að lokum fram hugsanlegar leiðir til að bæta og auka skilvirkni 

eftirlitsins hér á landi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formáli 

 

Viðfangsefni þessarar ML-ritgerðar er á sviði stjórnskipunarréttar. Nánar tiltekið fjallar hún 

um eftirlitshlutverk þinga á Íslandi, í Bretlandi og Bandaríkjum Norður-Ameríku og þátt 

þingskipaðra nefnda í því í löndunum þremur. Lýst verður gildandi reglum um þingeftirlit í 

þessum löndum með áherslu á hlutverk nefndanna. 

Við ritgerðarskrifin hefur höfundur fylgt reglum Háskólans á Bifröst. Áhersla hefur verið lögð 

á vönduð vinnubrögð við ritun texta og meðferð heimilda. Vísað er skilmerkilega til höfunda 

þeirra verka sem vitnað er í. 

Höfundur vill sérstaklega þakka leiðbeinanda sínum, Bryndísi Hlöðversdóttur dósent, fyrir 

uppbyggilega gagnrýni og góða leiðsögn við vinnslu ritgerðarinnar. Auk þess vill höfundur 

koma á framfæri sérstökum þökkum til Atla Steins Guðmundssonar fyrir aðstoð við yfirlestur. 

Síðast en ekki síst vill höfundur þakka Önnu Gunnhildi Ólafsdóttur, maka sínum, fyrir hennar 

ómetanlegu aðstoð. Án stuðnings hennar og skilnings hefði þessi ritgerð aldrei orðið að 

veruleika. 
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Inngangur 

 

Lokritgerð þessi til ML-gráðu í lögfræði er á sviði stjórnskipunarréttar. Í henni er leitast við 

að skilgreina eftirlitshlutverk þinga þriggja landa: Íslands, Bretlands og Bandaríkja Norður-

Ameríku. Sérstök áhersla verður lögð á að lýsa þætti þingskipaðra nefnda í eftirlitinu og bera 

saman framkvæmd eftirlitsins í nútímanum.  

Bandaríkin og Bretland urðu fyrir valinu því líkt og á Íslandi byggir stjórnskipun landanna á 

kenningunni um þrískiptingu ríkisvalds. Enda þótt sami grundvöllurinn búi að baki 

stjórnskipun landanna hefur kenningin þróaðist með ólíkum hætti meðal þessara þjóða. Þar af 

leiðir að framkvæmd eftirlitsins, bæði af hálfu þingsins sjálfs og nefnda á vegum þess, er að 

mörgu leyti ólík í nútímanum. Markmið ritgerðarinnar er að lýsa einkennum eftirlitsins í 

hverju landi fyrir sig og bera saman framkvæmd þess í því skyni að meta hvort svigrúm sé til 

að gera úrbætur á eftirlitinu á Íslandi í því skyni að auka skilvirkni þess bæði á vettvangi 

þingsins í heild og þingskipaðra nefnda. 

Vegna sameiginlegrar arfleifðar og sögulegra tengsla hefur Íslendingum þótt nærtækast að 

bera sig saman við hinar Norðurlandaþjóðirnar hvað varðar stjórnskipun og aðra þætti í 

stjórnun landanna. Þess vegna verður einnig gerð stuttlega grein fyrir framkvæmd eftirlitsins í 

Danmörku og Noregi með áherslu á eftirlitshlutverk þingskipaðra nefnda í löndunum tveimur. 

Ritgerðin er byggð upp með þeim hætti að í upphafi verður gerð grein fyrir kenningum um 

þrískiptingu ríkisvalds og þingræðisreglunni, meðal annars verður fjallað um uppruna 

reglnanna, þýðingu þeirra og staðsetningu í lagaumhverfi nútímans. 

Annar kaflinn er alfarið helgaður Íslandi. Stuttlega er fjallað um allar þrjár greinar 

ríkisvaldsins með áherslu á Alþingi og almennar reglur um kjör til Alþingis, starfshætti og 

helstu hlutverk þingsins. Ítarlega er fjallað um eftirlitshlutverk Alþingis í sérstökum kafla. 

Jafnframt er stuttlega fjallað um ytri eftirlitsembætti Alþingis og sérstaklega um 

eftirlitshlutverk þingskipaðra nefnda. Að lokum eru helstu atriði kaflans dregin saman. 

Í kjölfar íslenska kaflans verður eins og áður er getið stuttlega fjallað um þingeftirlit í 

Danmörku og Noregi með áherslu á eftirlitshlutverk þingskipaðra nefnda.  

Í kjölfarið verður ítarlega fjallað um stjórnskipun, þrjár greinar ríkisvaldsins og 

eftirlitshlutverk þingsins og nefnda á vegum þess í Bandaríkjum, Norður-Ameríku.  

Að lokum verður svo einnig fjallað um þessi atriði í Bretlandi í sérstökum kafla.  
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Kaflarnir um Bandaríkin og Bretland eru byggðir upp með hliðsjón af íslenska kaflanum í því 

skyni að auðvelda samanburð einstakra þátta. Síðast en ekki síst verða tekin saman þau 

meginatriði sem einkenna eftirlit í löndunum þremur og þau borin saman. Í síðasta kaflanum 

er leitast við að benda á tillögur til úrbóta á þingeftirlitinu á Íslandi.  
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Þrískipting ríkisvalds og þingræðisreglan 

 

Kenningin um þrískiptingu ríkisvaldsins á einkum rætur að rekja til rits franska 

stjórnvitringsins Montesquieu De l‘Esprit des lois frá árinu 1748. Montesquieu hafði búið í 

Englandi og kynnst þarlendum stjórnarháttum meðan á dvöl hans þar stóð. Vegna 

innanlandsátaka á sautjándu öld var ríkisvaldinu skipt milli konungs og þingsins (sem var 

skipt í efri og neðri deild) í Englandi á þessum tíma. Montesquieu lýsir stjórnunarháttum í 

Englandi í einum kafla ritsins og setur í framhaldi af því fram sjálfstæða kenningu um 

þrískiptingu ríkisvalds. Hann taldi að hver aðili um sig ætti að fara með eina grein 

ríkisvaldsins og takmarka þar með vald hins. Montesquieu hélt því fram að þessi þrískipting 

ríkisvaldsins milli þriggja sjálfstæðra valdhafa myndi koma í veg fyrir að nokkur þeirra 

yrði svo sterkur að hann gæti svipt þegnana frelsi með ofríki og kúgun að eigin 

geðþótta. Hann skilgreinir í þessu samhengi frelsi sem rétt þegnanna til að framkvæma 

óhindrað allt sem lög ríkisins leyfa.
1
 

Þingræði á með sama hætti upptök sín í Englandi. Þar mótaðist sú venja á 18. öld að neðri 

deild þingsins réð því hver færi með ríkisstjórn. Síðar hafa mörg lönd tekið upp svipaða 

stjórnarhætti, mörg hver eftir harða baráttu við konungsvaldið. Yfirleitt hefur þingræði komist 

á án beinna lagasetninga. Þar af leiðandi hefur þróun þess orðið með ólíku sniði milli landa. 

Þingræði hefur verið rótgróin réttarhugmynd á Íslandi frá árinu 1904 og komst á án beinnar 

lagasetningar. Þingræðið kemur til dæmis fram í 1. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 en í henni segir:  

,,Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn.“ 

Höfundar frumvarps að stjórnarskránni virðast hafa litið svo á að með því að kveða á um að í 

landinu skyldi vera „þingbundin stjórn“, rétt eins og gert er í eldri stjórnarskrá, væri verið að 

stjórnarskrárhelga þingræðið. Með þessu orðalagi er hugsanlega vísað til þess eins að 

ráðherrar skuli vera háðir Alþingi með einhverjum hætti, til dæmis með því að standa þinginu 

reikningsskil gjörða sinna. Þingræðisreglan er ekki orðuð sérstaklega í stjórnarskránni heldur 

byggist hún á stjórnskipunarvenju og er því jafnrétthá ákvæðum stjórnarskrárinnar sjálfrar. 

Hún verður því hvorki afnumin né henni breytt nema með stjórnarskrárbreytingu.
2
 Í þingræði 

felst sú regla að þeir sitja í ríkisstjórn, sem meirihluti þingsins kýs í embætti. Sú regla felur í 

sér að ef meirihluti þings samþykkir vantraust á ríkistjórn þarf hún að segja af sér. 

                                                 
1
 Charles de Secondat, Baron de Montesquieu. (1952). Bls. 68-84. 

2
 Ólafur Jóhannesson. (1978). Bls. 95. 
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Þingræðisreglan kveður einnig á um að enginn geti gegnt ráðherraembætti án samþykkis eða 

hlutleysis meirihluta þingsins.
3
 Jafnframt kveður hún á um pólitíska ábyrgð eða þinglega 

ábyrgð ráðherra.
4
 Í raun er hægt að segja að pólitísk ábyrgð ráðherra hafi gengið í gildi með 

þingræðisreglunni. Rétt er þó að taka fram að þingræðisreglan hefur mun víðtækara gildissvið 

og leggur í raun grunninn að því að eftirlitsleiðir Alþingis séu raunhæfar og nýttar. Ef grunur 

leikur á að ráðherra hafi brotið af sér eru tvær leiðir færar til þess að víkja honum úr embætti. 

Önnur leiðin felst í því að fara svokallaða ríkisréttarleið (Landsdóm). Þessi leið felur í sér 

rannsókn og saksókn máls samkvæmt tilteknum réttarfarsreglum í þeim tilgangi að koma fram 

refsingu á hendur ráðherra. Hin leiðin felst í því að samþykkja vantraust á viðkomandi 

ráðherra. Hægt er að álykta sem svo að auðveldara og skynsamlegra sé að nota síðarnefndu 

leiðina nema þegar um mjög alvarleg brot er að ræða.  

Samþykkt vantrausts á við um meint mistök eða brot ráðherra í embættisfærslu og er einstakt 

úrræði, aðallega að því leyti að ekki er gerð krafa um ástæður eða rökstuðning fyrir vantrausti. 

Meint brot ráðherra þarf með öðrum orðum ekki að vera sannað og jafnvel ekki gert líklegt 

heldur nægir að ráðherra hafi glatað trausti þingsins. Að teknu tilliti til þessa er hægt að halda 

því fram að þingræðisreglan auki verulega þungann í þingeftirlitinu þar sem þingið getur gert 

mun ákveðnari kröfur um upplýsingar en ella, í ljósi þess að ráðherra verður að halda trausti 

þingsins.
5
  

                                                 
3
 Ólafur Jóhannesson. (1978). Bls. 95. 

4
 Ólafur Jóhannesson. (1978). Bls. 162. 

5
 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Bls. 37-39. 
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Hlutverk og staða Alþingis í stjórnskipan Íslands 

Stjórnskipan Íslands 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944
6
 hefur að geyma ákvæði um grundvallarskipulag 

íslensks stjórnkerfis, starfsemi handhafa ríkisvalds, löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og 

dómsvalds. Í 2. gr. stjskr. er kveðið á um stjórnskipun Íslands: 

„Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur 

stjórnvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með 

framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“ 

Í 14. gr. stjskr. er kveðið á um að ráðherrar beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum og er 

gert ráð fyrir að vald- og ábyrgðarsvið séu nánar skilgreind í sérlögum. Þessi lög eru lög nr. 

4/1963 um ráðherraábyrgð.  

Í V. kafla stjskr. er tilgreint að dómstólar landsins fari með dómsvald. Aftur er gert ráð fyrir 

að vald- og ábyrgðarsvið sé nánar skilgreint í sérlögum. Þessi lög eru lög nr. 15/1998 um 

dómstóla. 

Samkvæmt ákvæðum dómstólalaga starfar íslenskt réttarkerfi á tveimur dómsstigum: Lægra 

dómsstigið felur í sér átta héraðsdómstóla, sbr. 2. gr., og hærra dómsstigið felur í sér 

áfrýjunardómstólinn Hæstarétt Íslands, sbr. 1. gr. Allir dómarar í íslensku réttarkerfi eru 

skipaðir í embætti af dómsmálaráðherra. Um hæfi umsækjenda um dómarastöðu við 

héraðsdóm fjallar fyrst sérstök dómnefnd sem mælir með hæfasta umsækjanda um stöðuna, 

sbr. 12. gr. dómstólalaga. Um hæfi umsækjenda um dómarastöðu við Hæstarétt fjallar fyrst 

Hæstiréttur sjálfur sem mælir með hæfasta umsækjenda, sbr. 4. gr. sömu laga. Ekki er að 

finna í íslenskum lögum ákvæði sem kveður á um skyldu ráðherra til að fara eftir niðurstöðum 

umsagnaraðila. Kveðið er á um sjálfstæði dómstóla og þar af leiðandi dómara í 61. gr. stjskr.: 

„Dómendur skulu í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögunum. Þeim 

dómendum, sem ekki hafa að auk umboðsstörf á hendi, verður ekki vikið úr 

embætti nema með dómi, og ekki verða þeir heldur fluttir í annað embætti á móti 

vilja þeirra, nema þegar svo stendur á, að verið er að koma nýrri skipun á 

dómstólana.“ 

Eins og fram kemur skyldar ofangreint orðalag ekki aðeins dómara til að fara eftir lögum 

heldur tryggir starfsöryggi þeirra og þar af leiðandi sjálfstæði.
7
 

                                                 
6
 Hér eftir nefnt stjskr. 

7
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Kjör til Alþingis 

 

Alþingismenn eru þjóðkjörnir fulltrúar, kjörnir af kosningabærum ríkisborgurum landsins. 

Þótt ekki séu allir íbúar landsins kosningabærir er Alþingi kallað þjóðþing þar sem þingið er 

stofnun íslensku þjóðarinnar og á sér djúpar rætur í sjálfstæðisvitund Íslendinga.
8
 

Samkvæmt 31. gr. stjskr. er Alþingi Íslendinga skipað 63 kjörnum fulltrúum af öllu landinu í 

einni deild. Fulltrúarnir eru kosnir með leynilegri hlutbundinni kosningu. Landinu er skipt í 

sex til sjö kjördæmi og hefur hvert kjördæmi að minnsta kosti sex kjördæmissæti á Alþingi 

sem er úthlutað á grundvelli kosninga í kjördæminu. Heildarfjöldi sæta fyrir hvert kjördæmi 

er ákveðinn með lögum. Alþingismenn eru kosnir til fjögurra ára í senn. Tímabundin kosning 

á að tryggja kjósendum áhrif á löggjöf og landsstjórn.
9
  

 

Helstu hlutverk Alþingis 

 

Samkvæmt 2. gr. stjskr. fer Alþingi ásamt forseta Íslands með löggjafarvald. Grein þessi hefur 

staðið óbreytt í stjórnarskránni frá árinu 1920 að undanskilinni breytingu frá árinu 1944 en þá 

var orðinu „konungur“ breytt í orðið „forseti“. Þessi grein fjallar ekki eingöngu um hverjir fari 

með löggjafarvaldið í landinu heldur greinir hún einnig frá þrískiptingu ríkisvaldsins 

samkvæmt áðurnefndri kenningu franska stjórnspekingsins Montesquieus. Handhöfum 

framkvæmdarvalds og dómsvalds er skylt að fara eftir settum lögum í störfum sínum 

samkvæmt meðal annars 61. gr. stjskr. þar sem segir að dómendur skulu í embættisverkum 

sínum aðeins fara eftir lögunum. 

Eins og að ofan er greint segir stjórnarskráin, nánar tiltekið 2. gr. hennar, til um að forseti og 

Alþingi fari saman með löggjafarvald. Með því er átt við að forseti þurfi að staðfesta 

lagafrumvörp, sem þingið hefur samþykkt, til að þau öðlist gildi sem lög, sbr. 26. gr. stjskr. 

Alþingi er þó ekki aðeins aðalhandhafi löggjafarvaldsins heldur hefur það einnig rík áhrif á 

meginstefnu stjórnarframkvæmda og þar af leiðandi mikil bein og óbein áhrif á stjórnun 

landsins. Samkvæmt 36. gr. stjskr. er Alþingi friðheilagt og má hvorki raska friði þess né 

frelsi. Ekki er hægt að draga stofnunina sjálfa til ábyrgðar en einstakir alþingismenn bera 

ábyrgð á framkomu sinni og störfum á Alþingi. Þrjár greinar, 40., 41. og 42. gr. stjskr., fjalla 

sérstaklega um fjárstjórnunarhlutverk Alþingis. Greinarnar kveða á um að hvorki megi taka 

                                                 
8
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9
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lán, er skuldbindi ríkið, né selja eða með öðru móti láta af hendi fasteign þjóðarinnar né 

afnotarétt hennar nema samkvæmt lagaheimild, sbr. 40. gr. Ekki má heldur greiða gjald af 

hendi nema heimild sé til þess í fjárlögum eða fjáraukalögum, sbr. 41. gr. Jafnframt er gert ráð 

fyrir því að fyrir hvert reglulegt Alþingi skuli, þegar það er saman komið, leggja frumvarp til 

fjárlaga fyrir það fjárhagsár, sem í hönd fer, sbr. 42. gr. Samkvæmt 49. gr. stjskr. eru 

alþingismenn hvorki ábyrgðarlausir né friðhelgir en njóta þó vissra sérréttinda. Samkvæmt 35. 

gr. stjskr. stendur Alþingi allt árið en Alþingi kemur reglulega saman til funda 1. október ár 

hvert og situr alla jafna í 8 mánuði með frestun yfir jólahátíðina.
10

  

 

Starfshættir Alþingis 

 

Í lögum um þingsköp Alþingis nr. 55/1991
11

 er að finna almennar reglur um störf Alþingis. 

Þar er meðal annars kveðið á um að forseti fari með æðstu stjórn þingsins, að varaforsetar séu 

fjórir, þeir séu kosnir listakosningu og myndi ásamt aðalforseta forsætisnefnd þingsins. Einnig 

er kveðið á um samráð forseta og þingflokksformanna um skipulag þingstarfa. Jafnframt er 

þar að finna ákvæði um þingflokka og skilgreiningu þeirra. Sett eru skýr mörk á milli 

yfirstjórnar forseta og daglegrar framkvæmdastjórnar skrifstofustjóra.  

Lög kveða á um að fastanefndir, allar skipaðar níu þingmönnum, verði tólf og verkaskipting 

milli þeirra verði í megindráttum sú sama og í Stjórnarráðinu. Af því leiðir að fjárlaganefnd 

getur að jafnaði vísað til fastanefnda þeim þáttum fjárlagafrumvarpsins sem fjalla um 

málefnasvið þeirra. Nefndirnar hafa svo tækifæri til þess, fyrir 2. umræðu um viðkomandi 

frumvarp, að skila fjárlaganefnd áliti og tillögum. Hvort tveggja skal prenta með áliti 

fjárlaganefndar þegar hún hefur lokið afgreiðslu frumvarpsins.  

Skýrar reglur eru í lögum um mannabreytingar og hlutverk varamanna í nefndum. Jafnframt 

er kveðið skýrt á um hvenær hægt er að setja nefndarfund og hvenær nefndarfundur er 

ályktunarbær. Nefndum er að eigin frumkvæði heimilt að fjalla um önnur mál en þau sem 

þingið vísar til þeirra. Gert er ráð fyrir að nefndir geti, þegar máli hefur verið vísað til þeirra, 

falið einum nefndarmanni (framsögumanni) að vinna sérstaka athugun á málinu. 

Framsögumaðurinn gerir síðan tillögu til nefndarinnar um afgreiðslu málsins ásamt því að 

leggja fram drög að nefndaráliti. Nefndir hafa heimild til að gefa út álit sitt á tveimur eða 

fleirum málum saman ef þær fjalla um skyld efni. Einnig geta þær með skýrslu gert þinginu 
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grein fyrir athugun sinni á þingmáli sem þær hafa ekki lokið athugun á að fullu. Nefndum er 

heimilt, samkvæmt sérstökum reglum, að afla sér aðkeyptrar sérfræðiaðstoðar. 

Í lögum er gert ráð fyrir að ræðutími í þingskaparumræðu sé takmarkaður og andsvör við 

ræðum séu stutt. Í umræðum utan dagskrár er gert ráð fyrir að ræðutími málshefjanda og 

ráðherra sé lengri en annarra. Enginn má tala oftar en tvisvar í þessum umræðum. Þátttaka 

annarra en fyrirspyrjenda og ráðherra í umræðum á fyrirspurnarfundum er leyfð með 

ákveðnum takmörkunum, ein mínúta einu sinni fyrir hvern þingmann. Skýrar reglur gilda um 

skráningu þingmanna á mælendaskrá.  

Gert er ráð fyrir að málum sé vísað til nefndar ef þau taka við 2. umræðu breytingum miðað 

við álit viðkomandi nefndar og einhver þingmaður eða ráðherra krefst slíks. Sérákvæði 

laganna kveður á um breytingartillögur á síðasta stigi, við 3. umræðu lagafrumvarpa. Skýrar 

reglur gilda um afturköllun breytingartillagna. Skilgreint er hvað sé ályktunarbær fundur og 

kveðið er á um að óafgreidd mál falli niður við þinglok. 

Þingskaparlög setja skorður við lengd skriflegra svara við fyrirspurnum og kveða á um að 

óskað sé ítarlegri upplýsinga með beiðni um skýrslu. Heimilt er á grundvelli laga að vísa 

skýrslum til nefnda og álykta um þær.
12

 

Skrifstofa Alþingis gefur út upplýsingarit um Alþingi og starfsemi þess. Ritið er einkum ætlað 

nýjum þingmönnum og varaþingmönnum sem setjast á Alþingi á miðju kjörtímabili. Ritinu er 

jafnframt ætlað að nýtast öðrum alþingismönnum, fréttamönnum, fræðimönnum og raunar 

öllum sem vilja afla sér hagnýtra upplýsinga um starfsvenjur, starfskjör og annan aðbúnað á 

þingi. Þá er fjallað um vinnubrögð á þingfundum og í þingnefndum, um undirbúning 

þingmála og afgreiðslu þeirra í ritinu. Ritið geymir enn fremur ítarlegar upplýsingar um 

starfsemi skrifstofu Alþingis og þjónustu skrifstofunnar við alþingismenn.
13

 

  

                                                 
12

 Alþingistíðindi. (1991). A-deild. Þingskjal 2. 2. mál. 114. löggjafarþing. Bls. 12-13. 
13
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Eftirlitshlutverk Alþingis 

 

Eins og fram hefur komið ríkir þingræði á Íslandi. Þingræðið festi sig upphaflega í sessi á 

grundvelli óskráðrar stjórnskipunarvenju en var seinna orðað í ákvæðum 1. gr. stjskr. Alþingi 

hefur eftirlit með framkvæmdarvaldinu á grundvelli þingræðisreglunnar. Slíkt eftirlit er talið 

veita þinginu nauðsynlegt aðhald.
14

 Ýmis lagaákvæði heimila þingmönnum að hafa eftirlit 

með framkvæmdarvaldinu. Að auki hefur sérstökum eftirlitsstofnunum verið falið að hafa 

eftirlit með stjórnvöldum og verður frekar greint frá hlutverki þeirra síðar. Skýrslur frá þeim 

geta orðið grundvöllur sérstakrar umfjöllunar þingsins um embættisfærslu ráðherra eða 

undirmanna þeirra.
15

 
16

  

Því hefur verið haldið fram að þingeftirlit sé þríþættur ferill: skoðun, mat og viðbrögð. Í 

upphafi eigi sér stað skoðun á stjórnarframkvæmdinni þar sem þingið sjálft, ytri eftirlitsaðilar 

þingsins, einstakir þingmenn eða þingnefnd kanni forsendur máls. Þegar því sé lokið eigi sér 

stað mat á því hvort ástæða sé til viðbragða af hálfu þingsins. Á endanum taki þingið 

ákvörðun um viðbrögð ef nauðsynlegt þykir að bregðast við með ákveðnum hætti.
17

 

 

Fyrirspurnir og skýrslubeiðnir 

 

Alþingismenn hafa samkvæmt 54. gr. stjskr. heimild, með leyfi Alþingis, til að óska eftir 

upplýsingum frá ráðherra eða svari um opinber málefni með því að bera fram fyrirspurn um 

viðkomandi mál eða óska eftir skýrslu. Samkvæmt áðurnefndri grein er réttur þingmanna 

tvenns konar, eins og áður greinir, annars vegar fyrirspurnarréttur og hins vegar réttur til að 

óska eftir skýrslu.
18

 Fyrirspurnarrétturinn felur í sér að þingmaður afhendir forseta Alþingis 

skýra og afmarkaða fyrirspurn um mál sem ráðherra ber ábyrgð á og er miðað við að hægt sé 

að svara henni í stuttu máli samkvæmt 49. gr. þingskpl. Spyrjandinn skal tilgreina hvort hann 

óski skriflegs eða munnlegs svars. Forseti Alþingis tekur síðan ákvörðun um hvort 

fyrirspurnin er borin fram eða ekki. Hann getur í vafatilvikum látið fara fram atkvæðagreiðslu 

um hvort fyrirspurnin er borin fram eða ekki.
19

 Samkvæmt 7. mgr. 49. gr. þingskpl. hefur 

forseti Alþingis heimild til að leyfa þingmönnum að bera fram munnlegar fyrirspurnir til 

                                                 
14

 Forsætisráðuneytið. (1999). Bls. 96. 
15

 Björg Thorarensen o.fl. (2006). Bls. 68. 
16

 Bryndís Hlöðversdóttir. (2005). Bls. 76. 
17

 Sejersted. (2002). Bls. 141-142. 
18

 Ágúst Geir Ágústsson. (2002). Bls. 28. 
19
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ráðherra, svokallaðar óundirbúnar fyrirspurnir. Þessar óundirbúnu fyrirspurnir eru ólíkar 

ofangreindum fyrirspurnum að því leyti að ekki þarf sérstakt leyfi forseta eða þingsins til að 

bera fram ákveðnar spurningar. Þessar spurningar eru ekki prentaðar fyrir fram og fær 

ráðherra að jafnaði ekki vitneskju um þær fyrr en á þingfundi. Ráðherra ber ekki lagaleg 

skylda til að svara slíkum fyrirspurnum þar sem þær byggjast ekki á 54. gr. stjskr.
20

 

Eins og áður hefur komið fram geta alþingismenn á grundvelli 54. gr. stjskr. óskað eftir 

skýrslu um opinbert málefni. Samkvæmt 46. gr. þingskpl. geta níu eða fleiri alþingismenn 

beðið ráðherra um skýrslu um opinbert málefni. Beiðnin á að vera skrifleg og beinast að 

forseta og má fylgja henni stutt greinargerð. Ráðherra ber að ljúka skýrslugerð innan tíu 

vikna. Þá á að prenta skýrsluna og dreifa henni til alþingismanna á þingfundi. Ráðherra eða 

skýrslubeiðendur, einn eða fleiri, geta síðan beðið um að skýrslan verði tekin til umræðu og 

gerir þá ráðherra grein fyrir henni.
21

 Allir alþingismenn geta tekið þátt í umræðunni um 

skýrsluna.
22

 

Ráðherra hefur heimild til að gera grein fyrir opinberu málefni með skýrslu til Alþingis, kjósi 

hann svo samkvæmt 45. gr. þingskpl. Skýrslan er þá prentuð og henni dreift til þingmanna á 

fundi. Ef ráðherra óskar skal skýrslan tekin til umræðu, sama gildir ef að minnsta kosti níu 

alþingismenn óska þess. Ráðherrann gerir þá grein fyrir skýrslunni. 

 

Utandagskrárumræður 

 

Samkvæmt 1. mgr. 50. gr. þingskpl. geta þingmenn í allt að hálftíma á venjulegum fundartíma 

fengið heimild til að taka fyrir mál utan dagskrár, hvort heldur er í formi yfirlýsingar eða 

fyrirspurnar til ráðherra. Skal þingmaður bera fram ósk sína við forseta eigi síðar en tveimur 

klukkustundum áður en þingfundur hefst. Þetta er betur þekkt undir heitinu 

utandagskrárumræða.
23

 Samkvæmt 2. mgr. 50. gr. þingskpl. getur forseti Alþingis gefið leyfi 

fyrir því að mál sé tekið upp utan dagskrár. Skilyrði fyrir því eru annars vegar að málið sé svo 

mikilvægt að það rúmist ekki innan 1. mgr. og hins vegar svo aðkallandi að það geti ekki 

beðið meðferðar formlegra þingmála. 
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 Forsætisráðuneytið. (1999). Bls. 97. 
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 Forsætisráðuneytið. (1999). Bls. 97. 
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Nefndir á vegum Alþingis 

 

Um störf og hlutverk fastanefnda Alþingis er vísað til kafla um starfshætti Alþingis að ofan.  

Alþingi hefur heimild til þess samkvæmt 39. gr. stjskr. að skipa þingnefndir til að rannsaka 

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

skýrslur, munnlegar og skriflegar, bæði af embættismönnum og einstökum öðrum aðilum. 

Meirihluta þingmanna þarf til að samþykkja skipan nefndarinnar. Sú staðreynd hefur verið 

hindrunin fyrir skilvirkni þessa ákvæðis. Rétt er að nefna að úrræðið hefur margs konar aðra 

annmarka, til dæmis eru ekki til málsmeðferðarreglur um störf þessara rannsóknarnefnda. 

Slíkar reglur eru þó raunar heldur ekki til um aðrar rannsóknarnefndir á vegum Alþingis. 

Samkvæmt 26. gr. þingskpl. er nefndum á vegum Alþingis veitt heimild til að fjalla um önnur 

mál en þau sem þingið vísar til viðkomandi nefndar og er gert ráð fyrir því að nefndir geti 

gefið þinginu skýrslu um niðurstöður slíkra athugana. Í greinagerð með lögunum kemur fram 

að þessi heimild veiti nefndum einnig möguleika á að starfa á tímum þegar Alþingi er ekki 

sjálft að störfum og rannsaka að eigin frumkvæði mál sem þá koma upp.
24

 Eins er gert ráð 

fyrir því í 31. gr. þingskpl. að nefndir skili skýrslum til Alþingis um störf sín og greini frá 

niðurstöðum rannsókna mála sem nefndin hafi rannsakað að eigin frumkvæði. 

 

  

                                                 
24
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Ytri eftirlitsembætti þingsins 

 

Tvær ytri eftirlitsstofnanir á vegum Alþingis eru starfræktar á Íslandi, umboðsmaður Alþingis 

og Ríkisendurskoðun. Óhætt er að segja að starf þessara tveggja embætta sé mikilvægur og 

vaxandi liður í þingeftirliti í landinu.  

Ytri eftirlitsstofnanir starfa einnig í nágrannalöndum Íslands. Verkefni þeirra er að sinna 

afmörkuðum þáttum þingeftirlits. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Alþjóðaþingmannasambandsins er einhvers konar umboðsmannsembætti starfrækt meðal 62 

þjóða í 88 þjóða úrtaki. Margar þjóðir hafa tekið upp umboðsmannsembætti að fyrirmynd 

Norðurlandaþjóðanna. Ekki er heldur óalgengt að sett hafi verið á stofn embætti eða stofnanir 

á borð við Ríkisendurskoðun til að hafa eftirlit með fjárreiðum ríkisins. Misjafnt er hvernig 

tengslum slíkra embætta við þjóðþing og ríkisstjórnina er háttað og eru þess dæmi að þau séu 

algerlega óháð ríkisvaldinu.
25

  

 

Umboðsmaður Alþingis 

 

Hugmyndir um stofnun embættis umboðsmanns Alþingis á Íslandi komu fyrst fram í grein 

Ólafs Jóhannessonar, þáverandi prófessors við HÍ, í Tímariti lögfræðinga árið 1954. Ólafur 

sótti fyrirmyndina til Svíþjóðar þar sem slíkt embætti hafði verið stofnað árið 1809. Ólafur 

taldi að þar sem lítið reyndi á pólitíska ábyrgð ráðherra, nema í stórum málum, og Alþingi 

sinnti frekar lítið eftirliti með framkvæmdarvaldshöfum og störfum þeirra væri nauðsynlegt að 

stofna sjálfstætt embætti til að hafa eftirlit með einstökum ákvörðunum í umboði Alþingis.
26

 

Hugmynd þessi kom ekki til kasta Alþingis fyrir en árið 1964 þegar samsvarandi embætti 

höfðu verið stofnuð á öllum hinum Norðurlöndunum. Þá var þingsályktunartillaga um skipun 

nefndar, sem átti að undirbúa löggjöf um stofnun embættis lögsögumanns að norræni 

fyrirmynd, lögð fyrir Alþingi. Þingsályktunartillagan var ekki samþykkt á þessu þingi og 

heldur ekki þegar hún var endurflutt árin á eftir. Hugmyndin varð ekki að raunveruleika fyrr 

en árið 1987 þegar Alþingi samþykkti lög um umboðsmann, þann 9. mars. Embættið tók til 

starfa í byrjun ársins 1988.
27

 

                                                 
25

 Yamamoto. (2007). Bls. 74-76. 
26

 Ólafur Jóhannesson. (1954). Bls. 23-24. 
27

 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Bls. 53-54. 
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Meginmarkmiðið með stofnun embættis umboðsmanns Alþingis var að gefa þeim sem töldu 

sig órétti beitta af hálfu yfirvalda tækifæri til að leita til óháðs embættis sem gæti skilað áliti á 

vinnubrögðum stjórnvalda. Nauðsynlegt var talið að eftirlitið færi fram í umboði Alþingis og 

á grundvelli skýrra heimilda í lögum. Embættinu var ekki ætlað að gerast „málflytjandi 

almennings“ gagnvart stjórnvöldum.
28

 Í upphafi var fyrst og fremst litið á embættið sem leið 

Alþingis til að fylgjast með því að stjórnarframkvæmdir væru í takt við ákvarðanir löggjafans. 

Erfitt er að sjá slíkt fyrir sér þar sem Alþingi hefur aldrei haft úrræði til að beina málum til 

umboðsmanns til athugunar þar sem áhersla var lögð á að umboðsmaðurinn væri með öllu 

óháður, þar með talið óháður Alþingi, í störfum sínum.
29

 

Nú starfar umboðsmaður Alþingis á grundvelli heimilda sem er að finna í lögum um 

umboðsmann Alþingis nr. 85/1997.
30

 Lögin fela umboðsmanni að sjá um eftirlit með 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og auk þess tryggja einstaklingum rétt gagnvart stjórnvöldum 

landsins. Í því skyni að tryggja sjálfstæði embættisins er sérstaklega tekið fram í 2. mgr. 2. gr. 

ua. að umboðsmaður sé óháður í störfum sínum gagnvart fyrirmælum annarra stjórnvalda, þar 

með talið Alþingis. 

Hlutverk umboðsmanns Alþingis er að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum landsins samkvæmt 1. mgr. 2. 

gr. ua. Eins og áður segir er umboðsmaður óháður fyrirmælum í starfi sínu frá öðrum, þar með 

talið Alþingi samkvæmt 2. mgr. 2. gr. ua.  

Samkvæmt 7. gr. ua. hefur umboðsmaður Alþingis vald til að rannsaka mál á starfssviði 

embættisins. Umboðsmaður hefur einnig heimild til að krefja stjórnvöld um þær upplýsingar 

og skriflegar skýrslur sem hann þarfnast vegna starfs síns. Hann getur boðað starfsmenn 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga á sinn fund til viðræðna um málefni á starfssviði 

embættisins, svo og til að veita honum munnlegar upplýsingar og skýringar um einstök mál. 

Umboðsmaður hefur frjálsan aðgang að öllum starfsstöðvum stjórnvalda til athugana í þágu 

starfs síns og er starfsmönnum skylt að veita honum nauðsynlega aðstoð í þeim tilgangi. 

Umboðsmaður getur þó ekki krafist upplýsinga sem varða öryggi ríkisins eða utanríkismál 

sem leynt skulu fara án leyfis viðkomandi ráðherra. Umboðsmaður getur óskað eftir því að 

héraðsdómur kveði mann fyrir dóm til að bera vitni um atvik sem skipta máli að dómi 

umboðsmanns. Að lokum er umboðsmanni heimilt að leita aðstoðar sérfræðinga þegar 

sérstaklega stendur á og afla nauðsynlegra sérfræðilegra gagna. 

                                                 
28

 Alþingistíðindi. (1973-1974). A-deild. Þingskjal 173. 135. mál. 94. löggjafaþing. Bls. 711. 
29

 Ásmundur Helgason. (2008). Bls. 189-190. 
30

 Hér eftir nefnt ua. 
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Niðurstöður umboðsmanns Alþingis eru ekki bindandi lagalega séð fyrir stjórnvöld. 

Algengast er þó að stjórnvöld fari að vilja umboðsmanns.
31

 Fari stjórnvöld ekki að niðurstöðu 

umboðsmanns er honum heimilt samkvæmt 10. gr. ua. að leggja til við dómsmálaráðherra að 

veitt verði gjafsókn í viðkomandi máli. 

Umboðsmaður Alþingis skal árlega gefa Alþingi skýrslu um starfsemi sína síðastliðið ár 

samkvæmt 2. mgr. 12. gr. ua. Umboðsmaður getur gefið Alþingi eða hlutaðeigandi ráðherra 

sérstaka skýrslu um mál sem varða stórvægileg mistök eða afbrot stjórnvalda. 

 

Ríkisendurskoðun 

 

Ákvæði um endurskoðun á fjárreiðum ríkisins hefur verið í stjórnarskrá landsins frá árinu 

1874. Upphaflega kusu efri og neðri deild Alþingis hvor sinn endurskoðandann 

(yfirskoðunarmann) til að fara yfir landsreikninga. Endurskoðendum var fjölgað í þrjá árið 

1915 og voru þeir kosnir af sameinuðu þingi. Tímamót urðu í þessum málaflokki þegar lög 

um ríkisbókhald og endurskoðun voru samþykkt á Alþingi árið 1931. Sérstök 

endurskoðunarskrifstofa undir stjórn aðalendurskoðanda var sett á stofn með lögunum. 

Aðalendurskoðandinn heyrði beint undir fjármálaráðherra. Ofangreint fyrirkomulag hélst 

óbreytt til seinni hluta níunda áratugar síðustu aldar þrátt fyrir nokkrar framkomnar 

breytingartillögur á tímabilinu. Alþingi samþykkti lög um Ríkisendurskoðun árið 1987. Mestu 

tíðindin fólust í því að embættið fluttist úr Stjórnarráðinu yfir til Alþingis. Meginmarkmið 

breytingarinnar fólst í því að tryggja sjálfstæði endurskoðanda ríkisfjármála gagnvart aðilum 

sem endurskoðunin beindist að. Hafa ber í huga að flutningur Ríkisendurskoðunar yfir til 

Alþingis breytti ekki hlutverki embættisins.
32

 

Nú endurskoðar embætti ríkisendurskoðanda fjárhagsleg málefni ríkisins á grundvelli laga um 

Ríkisendurskoðun nr. 86/1997.
33

 Hlutverk Ríkisendurskoðunar er samkvæmt 1. gr. rse. að 

endurskoða ríkisreikninga og reikninga þeirra aðila sem hafa með höndum rekstur og 

fjárvörslu á vegum ríkisins, sbr. 43. gr. stjskr. Ríkisendurskoðun hefur heimild til að 

framkvæma stjórnsýsluendurskoðun, skv. 9. gr. rse., hjá þeim stofnunum, sjóðum, félögum og 

fyrirtækjum sem greint er frá í 6. gr. rse. Einnig getur hún gert stjórnsýsluendurskoðun hjá 

stofnunum, sjóðum, félögum og fyrirtækjum sem ríkið á að hálfu eða að meirihluta. Að lokum 

                                                 
31

 Forsætisráðuneytið. (1999). Bls. 99. 
32

 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Bls. 50-52. 
33

 Hér eftir nefnt rse. 



 

 
 

15 

 

getur Ríkisendurskoðun framkvæmt stjórnsýsluendurskoðun á starfsemi eða þjónustu sem 

ríkinu ber að greiða fyrir.  

Ríkisendurskoðun hefur með höndum eftirlit með framkvæmd fjárlaga og aðstoð við 

þingnefndir vegna fjárhagsmálefna ríkisins. Forstöðumaður Ríkisendurskoðunar nefnist 

ríkisendurskoðandi og er hann ráðinn af forsætisnefnd Alþingis til sex ára í senn. Samkvæmt 

3. gr. rse. er Ríkisendurskoðun engum háð í störfum sínum. Þó getur forsætisnefnd, að eigin 

frumkvæði eða samkvæmt óskum þingmanna, krafist skýrslna um einstök mál sem falla undir 

starfsemi hennar. Ríkisendurskoðun skal annast endurskoðun ríkisreiknings og reikninga 

stofnana, sjóða og annarra aðila þar sem kostnaður eða reikningslegt tap er greitt úr ríkissjóði 

samkvæmt fjárlögum eða af öðrum tekjum samkvæmt sérstökum lögum sbr. 6. gr. rse. Í sömu 

grein segir að Ríkisendurskoðun skuli enn fremur annast endurskoðun reikninga stofnana sem 

reknar eru á ábyrgð ríkissjóðs eða ríkissjóður eigi að hálfu eða í meirihlutaeign. Eigi 

ríkissjóður helmingshlut eða meira í hlutafélagi, sameignarfélagi, viðskiptabanka eða sjóði, 

þar sem endurskoðandi er kosinn á aðalfundi, skal gera tillögu um að Ríkisendurskoðun 

endurskoði reikninga þess aðila. Jafnframt skal Ríkisendurskoðun annast endurskoðun 

reikninga vegna samninga um rekstrarverkefni sem ríkið kann að gera við einkaaðila eða 

sveitarfélög og fela í sér að þeir annist lögboðna þjónustu sem ríkissjóði ber að greiða fyrir. 

Í 7. gr. rse. er fjallað um heimild Ríkisendurskoðunar til að krefjast reikningsskila af 

stofnunum, samtökum, sjóðum og öðrum aðilum sem fá fé eða ábyrgðir frá ríkinu og ber þeim 

þá skylda til að afhenda Ríkisendurskoðun umbeðin gögn. Þá hefur Ríkisendurskoðun heimild 

til aðgangs og skoðunar á frumgögnum eða skýrslum sem færðar eru samhliða reikningsgerð á 

hendur ríkinu eða ríkisstofnunum fyrir vinnu eða þjónustu, sem greiðsluskyld er að öllu leyti 

eða verulegum hluta úr ríkissjóði á grundvelli laga, verksamninga eða gjaldskrársamninga við 

einstaklinga, félög eða stofnanir, til að sannreyna efni innsendra reikninga og greiðsluskyldu 

ríkissjóðs.  

Árlega skal lögð fyrir Alþingi heildarskýrsla um störf Ríkisendurskoðunar á liðnu almanaksári 

samkvæmt 12. gr. rse. Samkvæmt 11. gr. rse. getur Ríkisendurskoðun beitt 

skoðunarheimildum, samkvæmt 7. og 9. gr. rse. skal stofnunin gera fjárlaganefnd og þeim 

þingnefndum sem viðkomandi málaflokkur fellur undir grein fyrir niðurstöðum sínum. 
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Nefndir á vegum Alþingis 

 

Hægt er að skilgreina þingnefndir sem nefndir þar sem þingmenn eiga sæti á grundvelli 

þingsetu sinnar.
34

 Þó skal vakin athygli á því að Alþingi hefur vikið frá þessari skilgreiningu 

oft á seinni hluta síðustu aldar og í upphafi þessarar. Alþingi hefur nánar tiltekið ítrekað 

aðeins skipað utanþingmenn í rannsóknarnefndir þótt nefndirnar séu í raun þingskipaðar. 

Ítarlega verður fjallað um ofangreint í kafla um rannsóknarnefndir þingsins. 

Í aðalatriðum er hægt að skipta nefndum Alþingis í tvo flokka, annars vegar nefndir til 

athugunar þingmála og hins vegar rannsóknarnefndir á grundvelli heimilda í 39. gr. stjskr. Þó 

að umboð til starfa fyrrnefndu nefndanna sé ekki að finna í stjórnarskránni heldur aðeins í 

þingskl. gegna þær mun þýðingarmeira hlutverki í reynd en þær síðarnefndu. Í 39. gr. stjskr. 

er heimild til Alþingis til að skipa rannsóknarnefnd um einstök mál en Alþingi nýtir þá 

heimild afar sjaldan. Aftur á móti er í þingskl. fjallað um tvo undirflokka, annars vegar 

reglulegar þingnefndir sem starfa og sinna tilteknum málaflokkum og hins vegar sérnefndir 

sem kosið er til í hvert og eitt sinn til að fjalla um tiltekin mál. 

Að lokum greinast reglulegar þingnefndir í þrennt: Í fyrsta lagi svokallaðar kjörbréfanefndir, í 

öðru lagi tólf fastanefndir, sbr. 13. gr. þingskl. og í þriðja lagi níu alþjóðanefndir, sbr. 35. gr. 

sömu laga. Af reglulegu nefndunum bera fastanefndirnar mestan þungann í nefndarstörfum 

þingsins að því leyti að í þeim fer fram mikið af málefnalegri starfsemi þingsins.
35

 

Alþjóðanefndirnar taka þátt í starfi alþjóðlegra þingmannasamtaka fyrir hönd Alþingis og 

kjörbréfanefnd gegnir afmörkuðu hlutverki við mat á lögmæti kosninga til Alþingis og gildi 

kjörbréfa. Með framangreint í huga er í raun hægt að segja að tveir síðarnefndu 

nefndarflokkarnir tengist ekki beint eftirlitshlutverki Alþingis.
36

 

Hér á eftir verður fjallað um fastanefndir og rannsóknarnefndir sem starfa og/eða hafa starfað 

á vegum Alþingis.  

 

Fastanefndir Alþingis 

 

Mikilvæg tímamót á sviði fastanefnda þingsins urðu árið 1915 þegar breytingar voru gerðar á 

þágildandi þingskapalögum og innleidd voru í lögin ákvæði um að ákveðin tala fastanefnda 

                                                 
34

 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Bls. 168. 
35

 Gunnar G. Schram. (1999). Bls. 280. 
36

 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Bls. 168. 
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skyldi kjörin í hverri þingdeild.
37

 Áður en þingskapalög nr. 29/1915 tóku gildi störfuðu aðeins 

lausanefndir á vegum Alþingis. Meirihluti þáverandi þingskapanefndar taldi það ókost við 

vinnubrögð þingsins hversu margar lausanefndirnar hefðu verið og þess vegna „...líklegt til að 

bæta vinnubrögð þingsins, að því væri skift, þegar það kemur saman, í svo margar 

fastanefndir sem lið er til, og skiftist nefndarstörfin sem jafnast milli þingmanna.“
38

 Þó svo að 

fastanefndakerfinu hafi verið komið upp til að stuðla að aukinni skilvirkni í störfum þingsins 

var ákveðið að heimila áfram kosningu lausanefnda og er hún heimil enn þann dag í dag.
39

  

Þó að í langflestum tilvikum fari starf nefnda Alþingis fram fyrir luktum dyrum, og sé þar af 

leiðandi lítt kunnugt almenningi, hefur þessi þáttur í starfsemi Alþingis farið vaxandi síðustu 

áratugi. Veigamikill þáttur í eftirlitsstarfi Alþingis fer því orðið fram á þessum vettvangi.
40

  

Eins og áður kom fram er meginréttarheimildin um hlutverk og stöðu fastanefnda Alþingis 

fólgin í þingskl. nánar tiltekið í II. kafla laganna. Strax í upphafi kaflans, nánar tiltekið í 13. 

gr., er að finna yfirlit yfir fastanefndirnar. Þær eru allsherjarnefnd, efnahags- og skattanefnd, 

félags- og tryggingamálanefnd, fjárlaganefnd, heilbrigðisnefnd, iðnaðarnefnd, 

menntamálanefnd, samgöngunefnd, sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd, umhverfisnefnd, 

utanríkismálanefnd og viðskiptanefnd. Lögin segja í 14. gr. til um að í hverri nefnd eigi sæti 

níu þingmenn nema í fjárlaganefndinni en þar eiga sæti ellefu þingmenn. Í 2. mgr. 13. gr. 

kemur fram að þingmenn séu skipaðir í fastanefndir með hlutfallskosningu á fyrsta fundi 

hvers þings og gildir kosningin til upphafs næsta þings. Einnig er gert ráð fyrir að kosning í 

fastanefndir fari fram samkvæmt ákvæðum 68. gr. sem kveður á um listakosningu (d‘Hondt -

reglan). Um leið og varamaður tekur sæti á Alþingi fyrir aðalmann tekur hann sæti hans í 

öllum viðeigandi nefndum. Undantekning frá þessari reglu er að í utanríkismálanefnd eru 

kjörnir sérstaklega níu varamenn úr hópi alþingismanna. Hægt er að fara tvær leiðir til að 

skipta út þingmönnum úr fastanefnd samkvæmt ákvæðum 16. gr. þingskl. Sú fyrri er að 

þingflokkar beri slíka ósk upp við forseta Alþingis sem tilkynnir breytinguna á þingfundi, ef 

samþykki hans liggur fyrir. Hins vegar er hægt að kjósa um breytinguna.  

Þótt ekkert í lögum, hvorki í stjórnarskránni né þingskapalögum, kveði á um að ráðherrar geti 

ekki setið í fastanefndum eiga þeir yfirleitt ekki sæti þar. Eðli málsins samkvæmt geta 

ráðherrar, sem ekki eru um leið þingmenn, ekki setið í fastanefndum Alþingis.
41

 

                                                 
37

 Ólafur Jóhannesson. (1978). Bls. 263. 
38

 Alþingistíðindi. (1915). A-deild. Þingskjal 548. 26. löggjafaþing. Bls. 915. 
39

 Andri Árnason, Ásmundur Helgason, Bryndís Hlöðversdóttir og Ragnhildur Helgadóttir. (2009). Bls. 43-44. 
40
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Lengi hefur verið litið svo á að hlutverk þingnefnda sé fyrst og fremst að aðstoða við 

þingstörf, undirbúa mál fyrir þingfundi og leggja þar fram tillögur og nefndarálit. Þar af 

leiðandi eru niðurstöður þingnefnda aldrei sendar utanaðkomandi aðilum (stjórnvöldum, 

hagsmunaaðilum eða öðrum sem hafa leitað ráða eða hafa hagsmuna að gæta). Þó þarf að hafa 

í huga að mikið vald liggur í þessu ráðgjafarhlutverki fastanefnda Alþingis vegna þess að 

verulegar líkur eru á að Alþingi samþykki tillögur nefnda enda vanalegt að þeir 

stjórnmálaflokkar sem hafa meirihluta á þingi hafi um leið meirihluta í fastanefndum 

Alþingis.
42

 Algengast er að afskipti fastanefndar hefjist með því að máli sé vísað til hennar 

samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 23. gr. þingskl. þó að fastanefndir hafi fullt vald til að fjalla um 

önnur mál að eigin frumkvæði, samkvæmt 26. gr. sömu laga og jafnvel standa að 

lagafrumvörpum og þingsályktunartillögum skv. 2. mgr. 76. gr. sömu laga. Ákvæði 26. gr. 

þingskl. gera fastanefndum kleift að vinna í hléum þingsins að athugunum á tilteknum málum. 

Þessi vinna er í raun vísir að eftirliti fagnefnda með þeim stofnunum framkvæmdarvaldsins 

sem heyra undir málefnasvið þeirra.
43

 Undanþegin þessu eru frumvörp til fjárlaga, 

fjáraukalaga og lokafjárlaga sem ber að vísa til fjárlaganefndar samkvæmt ákvæðum 25. gr. 

þingskl. Ekkert ákvæði í löggjöfinni fjallar þó beint um eftirlitshlutverk fastanefnda Alþingis. 

Til dæmis byggist umfjöllun þingnefnda um skýrslur ytri eftirlitsstofnana almennt á heimild 

nefnda til að fjalla um mál að eigin frumkvæði samkvæmt ákvæðum 26. gr. þingskl. og 

skyldu stofnana til að gera grein fyrir niðurstöðum sínum. Afar sjaldan gefa fastanefndir 

skýrslu um athuganir sínar og má aðallega rekja slíkar skýrslur til frumkvæðis fastanefnda að 

umbótum í löggjöf.
44

 

Lengst af voru ársskýrslur ytri eftirlitsstofnana Alþingis, bæði umboðsmanns Alþingis og 

Ríkisendurskoðunar, teknar til almennrar umræðu á þingfundi í formi munnlegrar skýrslu með 

framsögu forseta Alþingis. Með lögum nr. 68/2007 varð breyting á þingskapalögum árið 

2007. Nýju lögin höfðu meðal annars í för með sér tvenns konar nýmæli, annars vegar að 

allsherjarnefndinni var gert skylt að taka ársskýrslu umboðsmanns Alþingis til umfjöllunar 

áður en hún var sett á dagskrá þingsins og jafnvel skila nefndaráliti samkvæmt 1. mgr. 23. gr. 

þingskl. og hins vegar var fjárlaganefndinni gert skylt að fjalla um ársskýrslu 

Ríkisendurskoðunar og skila áliti áður en hún var sett á dagskrá þingsins samkvæmt 3. mgr. 

25. gr. sömu laga.
45
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Samkvæmt frumkvæðisrétti sínum, sem byggist á ákvæðum 26. gr. þingskl., geta fastanefndir 

Alþingis efnt til tvenns konar funda: lokaðra upplýsingafunda og opinna upplýsingafunda. 

Meginreglan í 19. gr. þingskl. segir að fundir fastanefnda Alþingis séu lokaðir nema 

nefndirnar ákveði annað. Hefðbundnir upplýsingafundir fastanefnda eru yfirleitt haldnir að 

frumkvæði nefndanna sjálfra til að afla upplýsinga um stefnu stjórnvalda eða einstök mál sem 

stjórnvöld hafa til meðhöndlunar. Fundirnir felast yfirleitt í því að einstakir ráðherrar og/eða 

embættismenn koma fyrir nefndina til að gefa tilteknar upplýsingar og svara ákveðnum 

spurningum. Opnir upplýsingafundir eru nýjung í íslenskum stjórnskipunarrétti. Samtals 

höfðu verið haldnir sjö slíkir fundir fram til október 2009. Hafa ber í huga að óháð því hvort 

fundir fastanefnda eru opnir eða lokaðir gilda ákveðnar takmarkanir um hvaða aðilar nefndin 

getur óskað eftir að komi á fund hennar til að veita upplýsingar. Fastanefndir hafa aðeins 

heimild til að boða á slíka fundi ráðherra, forstöðumenn sjálfstæðra ríkisstofnana og fulltrúa 

hagsmunaaðila í tilteknum málum. Ekki er sérstaklega tekið fram hvort þeir megi taka með 

sér aðstoðarmenn eða ekki.  

Opnir fastanefndafundir eru opnir almenningi á meðan húsrúm leyfir. Fæstir aðrir en 

fjölmiðlar nýta sér þó tækifæri til að sækja fundina að jafnaði. Upptökur af fundunum eru 

aðgengilegar almenningi og mögulegt er að efna til beinnar útsendingar sé þess óskað. Í 

reglum forsætisnefndar er að finna fyrirmæli um framkvæmd opinna nefndarfunda. Fram 

kemur að formaður viðkomandi nefndar afmarki umfjöllunarefnið í upphafi, fjalli um tilefni 

fundarins og fyrirkomulag. Fyrirframákveðnar reglur gilda um framsögur, spurningar og 

lengd þeirra. Aðeins er gert ráð fyrir að nefndarmenn beini spurningum til gesta. Þeim er 

óheimilt að setja fram almennar hugleiðingar um efni fundarins og efna til umræðna sín á 

milli um fundarefnið. Þó fær fulltrúi hvers flokks í nefndinni þrjár mínútur til að lýsa afstöðu 

sinni til máls í lok fundar ef áhugi er fyrir hendi.
46

 

 

Rannsóknarnefndir Alþingis 

 

Alþingi hefur, allt frá setningu fyrstu stjórnarskrár Íslands, haft heimild til að setja á fót 

sérstakar rannsóknarnefndir. Upphaflega var heimild til þess í 22. gr. stjórnarskrárinnar um 

hin sjerstaklegu málefni Íslands frá 5. janúar 1874. Þar segir: 

„Hvor þingdeildin fyrir sig getur sett nefndir af þingmönnum, til þess, meðan 

þingið stendur yfir, að rannsaka málefni, sem eru áriðandi fyrir almenning. 
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Þingdeildin getur veitt nefndum þessum rjett á að heimta skýrslur, munnlegar og 

brjeflegar, bæði af embættismönnum og einstökum mönnum.“
47

 

Með breytingum stjórnarskrárinnar frá 1874, sem áttu sér stað árin 1903 og 1915, varð þessi 

grein að 25. gr. án þess að orðalag hennar breyttist. Eina breytingin á orðalagi greinarinnar var 

gerð við endurgerð stjórnarskrárinnar árið 1920. Þá varð greinin að 35. gr. og fellt var úr 

henni ákvæði um að starfsemi rannsóknarnefnda færi aðeins fram á meðan þingið sjálft væri 

að störfum.
48

 

Eins og áður hefur komið fram gerir íslensk stjórnarskrá, í 39. gr. sinni, ráð fyrir að Alþingi 

geti skipað rannsóknarnefndir til að rannsaka einstök mál: 

„Alþingi getur skipað nefndir alþingismanna til að rannsaka mikilvæg mál, er 

almenning varða. Alþingi getur veitt nefndum þessum rétt til að heimta skýrslur, 

munnlegar og bréflegar, bæði af embættismönnum og einstökum mönnum.“ 

Eins og orðalag greinarinnar gefur til kynna geta rannsóknanefndir, sem skipaðar eru á 

grundvelli ofangreindrar 39. gr., aðeins verið skipaðir þingmönnum. Ef rannsóknarnefndir eru 

skipaðar mönnum utan þingsins þarf Alþingi að samþykkja slíkt með sérstakri lagasetningu 

og er gert ráð fyrir að rannsóknarnefndir geti verið sérskipaðar eða hluti af föstu nefndarkerfi 

Alþingis. Ef rannsóknarnefnd er skipuð þingmönnum getur starfsumboð hennar verið lög eða 

þingsályktun sem afmarka skýrt heimildir og verksvið nefndarinnar. Ef rannsóknarnefnd er 

skipuð utanþingsmönnum þarf starfsumboð hennar að vera í samþykktum lögum sem hafa 

farið gegnum umræður á þingi.
49

 

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins á 39. gr. stjskr. við um nefndir sem kjörnar eru til að rannsaka 

mikilvæg mál sem almenning varða án þess að fyrir Alþingi þurfi að liggja þingmál sem 

tengist viðkomandi rannsóknarefni. Alþingi getur krafist þess að rannsóknarnefndirnar gefi 

þinginu skýrslu um niðurstöður sínar í ákveðnum málum ýmist með því að gefa út opinbera 

skýrslu eða undirbúa löggjöf. 

Túlkun ákvæða 39. gr. stjskr. hefur í gegnum tíðina verið samkvæmt orðanna hljóðan og í 

samræmi við skilning á hliðstæðu ákvæði í dönskum grundvallarlögum sem íslenska 

stjórnarskrárákvæðið var upphaflega sniðið eftir. Þarf að hafa í huga að þótt orðalag íslenska 

ákvæðisins sé öðruvísi en í hinni dönsku fyrirmynd er hvergi að því vikið, hvorki í 

greinargerð né í umræðum, að einhver efnisbreyting sé höfð í huga. Í greininni er gert ráð 

fyrir að Alþingi geti sett nánari fyrirmæli um starfshætti rannsóknarnefndar og geti sennilega 
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veitt henni meira vald en að framan greinir, t.d. heimilað henni að stefna fyrir sig mönnum að 

viðlögðum viðurlögum, eiðfesta mann o.s.frv.
50

 

Þegar allt framangreint er haft í huga er í raun hægt að flokka þingskipaðar rannsóknarnefndir 

í tvo mismunandi flokka, það er annars vegar rannsóknarnefndir skipaðir af þingmönnum og 

grundvallaðar á 39. gr. stjskr. og hins vegar rannsóknarnefndir skipaðir af utanþingsmönnum 

og grundvallaðar á sérstökum lögum eða þingsályktunum.
51

 

Segja má að ákveðin kaflaskil hafi orðið eftir að síðasta þingskipaða rannsóknarnefndin 

skipuð þingmönnum var starfandi árið 1956. Upp frá því hafa aðeins verið skipaðar 

rannsóknarnefndir utanþingmanna. Eftir því sem best er vitað hafa átta þingskipaðar 

rannsóknarnefndir starfað hér á landi frá upphafi 20. aldarinnar.  

 

Umfjöllunarefni þeirra hafa verið eftirfarandi: 

 

1. Mál um svokallað Landsbankamál árið 1911 

2. Mál varðandi rekstur togaraútgerðarinnar árið 1938 

3. Mál varðandi okur árið 1955 

4. Mál varðandi milliliðagróða árið 1956 

5. Mál varðandi gjaldþrot Hafskips árið 1985 

6. Mál varðandi símhleranir árið 2006 

7. Mál varðandi meðferðarheimilið í Breiðavík árið 2007 

8. Rannsókn á falli bankanna árið 2008 

Eins og áður segir voru fyrstu fjórar rannsóknarnefndirnar skipaðar þingmönnum og síðari 

fjórar utanþingsmönnum.
52

  

Hugsanlegt er að ofangreinda stefnubreytingu, um að skipa rannsóknarnefndir frekar 

sérfróðum einstaklingum utan þings heldur en alþingismönnum, megi rekja til þess að aukin 

þörf hefur orðið á sérfræðikunnáttu og þekkingu á ákveðnum málefnum auk kröfunnar um 

hlutleysi gagnvart stjórnvöldum.  
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Landsbankafarganið 1911 

Landsbanki Íslands var stofnaður með lögum nr. 14 frá 18. september 1885. Strax í 1. gr. 

laganna kom fram að hlutverk bankans væri að greiða fyrir peningaviðskiptum í landinu og 

styðja við framfarir innan atvinnuveganna. Í 3. mgr. 1. gr. laganna var tilgreint stofnfé 

bankans, 10.000 krónur, og í 2. gr. var skilgreindur aðgangur bankans að lánsfé frá landssjóði, 

allt að 500.000 krónur.
53

  

Í II. kafla laganna, nánar tiltekið í 6. gr. þeirra, var hlutverk bankans ítarlega rakið í sjö liðum. 

Af þeim texta má ráða að meginhlutverk bankans hafi verið að tryggja flæði fjármagns á 

landi. Enn fremur veitti 8. gr. laganna bankastjórninni heimild til að setja með reglugerð, sem 

háð var samþykki landshöfðingja, nákvæmari reglur og fyrirmæli um alla tilhögun og störf 

innan bankans. Í IV. kafla laganna voru ákvæði um stjórn bankans og var í 19. gr. laganna 

kveðið á um að í stjórninni sitji þrír menn: Framkvæmdastjóri, skipaður af landshöfðingja og 

tveir gæslustjórar, skipaðir hvor af sinni deild Alþingis. Í 22. gr. laganna kom fram að 

framkvæmdastjóri annist dagleg störf bankans undir umsjón og með aðstoð gæslustjóranna 

tveggja.
54

  

Þann 9. júlí 1909 samþykkti Alþingi lög nr. 13/1909 um breytingu á lögum um stofnun 

Landsbanka frá 18. september 1885 sem tóku gildi 1. janúar 1910. Meginbreytingin fólst í því 

að IV. kafli eldri laganna var felldur úr gildi í heild sinni.
55

 Aðrar helstu breytingar á lögunum 

voru meðal annars þær að einum framkvæmdastjóra var bætt við stjórn bankans og ráðherra 

fékk heimild til að víkja framkvæmdastjóra úr starfi, ekki aðeins tímabundið heldur að fullu ef 

sakir hins fyrrnefnda voru miklar. Þá var dregið úr hlutverki gæslustjóra í daglegri stjórnun og 

aukin áhersla lögð á eftirlit. Aðkoma framkvæmdastjóra bankans og gæslustjóra að gerð 

reglugerða sem innihalda nákvæmari fyrirmæli um samband á milli þeirra var lögð niður og 

ráðherra fékk þann hluta alfarið til sín.
56

 

Orðalag breytinganna endurspeglaði breytingar í stjórnskipun landsins þegar innlendur 

ráðherra leysti af hólmi landshöfðingja árið 1904. Þar með var ekki lengur til staðar 

embættismaður með konung að bakhjarli og ábyrgðarskyldu um stjórnarframkvæmdir heldur 

settur stjórnmálamaður með lagalega og siðferðilega ábyrgð fyrir Alþingi. Þessi þættir urðu til 

þess að ekki var lengur skýrt hver bæri ábyrgð á stjórn bankans gagnvart Alþingi, það er 
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almennt framkvæmdarvald (bankastjórar gegnum ráðherra) samkvæmt stjórnlögum, eða 

gæslustjórar með umboð Alþingis til að annast eftirlit við starfsemi bankans.
57

  

Þessi óvissa átti ríkan þátt í erfiðri deilu um Landsbankann. 

Deilurnar hófust fljótlega eftir að Björn Jónsson tók við ráðherraembætti af Hannesi Hafstein 

árið 1909. Rétt eftir að Björn tók við embætti skipaði hann nefnd til að rannsaka hag bankans 

26. apríl 1909. Tryggva Gunnarssyni var sagt upp störfum bankastjóra 22. júní sama ár. Björn 

lét ekki þar við sitja heldur rak alla stjórnina 22. nóvember sama ár.
58

 Björn sagði í 

uppsagnarbréfi sínu til stjórnarinnar að ástæða uppsagnarinnar væri „...sökum margvíslegrar, 

megnrar og óafsakanlegrar óreglu í starfsemi yðar í stjórn bankans og frámunalega lélegs 

eftirlits með honum.“
59

 

Ákvörðun ráðherrans vakti miklar umræður á fundum beggja deilda Alþingis. Umræða á 

fundum efri deildar Alþingis skilaði tveimur dagskrártillögum. Sú fyrri var flutt af Lárusi H. 

Bjarnasyni og hljóðaði svo: 

„Deildin telur rétt, að landsstjórnin líti eftir peningastofnunum landsins, en 

væntir þess, að það sé gert með varúð, og tekur í því trausti fyrir næsta mál á 

dagskrá.“
60

 

Hin tillagan var flutt af Sigurði Hjörleifssyni og hljóðað svo: 

„Með því að deildin lítur svo á, að hin umræddu afskipti landstjórnarinnar af hag 

Landsbankans séu bæði lögmæt og sjálfsögð, lýsir hún fullu trausti sínu á 

ráðherranum og tekur fyrir næsta mál á dagskránni.“
61

 

Tillaga Lárusar H. Bjarnasonar var felld en tillaga Sigurðar Hjörleifssonar var samþykkt. 

Í umræðum á þingi kom fram ágreiningur um það hver bæri ábyrgð á Landsbanka Íslands. Á 

sama tíma og ljóst var að ráðherra taldi sig bera ábyrgð á bankanum kom fram í ræðum 

Lárusar H. Bjarnasonar að hann teldi að stjórnin bæri minni ábyrgð á bankanum en nokkurri 

annarri landsstofnun vegna sérstaks eftirlits á vegum Alþingis með honum, það er með 

þingkjörnum gæslustjóra og þingkjörnum endurskoðanda. Á þessum tíma fundaði Alþingi 

annað hvert ár og þar af leiðandi kom málið ekki til umræðu á deildum þingsins fyrir en árið 

1911, þegar þingið kom aftur saman, enda þótt fram hafi komið tillaga, stutt af meirihluta 

þingmanna, um að kalla saman aukaþing.
62
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Alþingi kom saman 15. febrúar 1911. Viku síðar fór fram umræða í efri deild Alþingis um 

þingsályktunartillögu Lárusar H. Bjarnasonar um skipan nefndar til að rannsaka gerðir 

stjórnarinnar í Landsbankanum og fleiri mál á grundvelli heimilda í 22. gr. þágildandi 

stjórnarskrár.
63

 Um leið var tekin til umræðu breytingartillaga nokkurra þingmanna um að 

verksvið rannsóknarnefndarinnar yrði þrengt og sneri aðeins að Landsbankamálinu.
64

 Tillaga 

Lárusar H. Bjarnasonar var samþykkt en breytingatillagan var ekki samþykkt. Í 

rannsóknarnefndina voru kosnir: Lárus H Bjarnason, Sigurður Stefánsson, Ágúst Flygenring, 

Sigurður Hjörleifsson og Stefán Stefánsson.
65

 

Á sama tíma fóru fram umræður í neðri deild Alþingis um þingályktunartillögu um skipun 

fimm manna rannsóknarnefndar til að rannsaka Landsbankamálið.
66

 Þann 28. febrúar 1911 

var tillagan samþykkt. Í nefndina voru kosnir: Benedikt Sveinsson, Jón Ólafsson, Hálfdan 

Guðjónsson, Jóhannes Jóhannesson og Jón Jónsson frá Hvanná.
67

  

Í nefndaráliti sínu frá 6. mars, sem lagt var fram fyrir efri deild Alþingis til umræðu 13. mars, 

lagði rannsóknarnefnd efri deildar Alþingis fram þingsályktunartillögu þess efnis að 

gæslustjóri sem ráðherra hafði rekið úr embætti yrði endurskipaður, honum greidd laun frá 1. 

desember 1909 og endurgoldinn útlagður kostnaður vegna málarekstrar fyrir dómstólum. 

Gæslustjórinn hafði stefnt ráðherra af því að hann taldi brottrekstur sinn úr stjórn bankans 

ólögmætan.
68

 Efri deild Alþingis samþykkti fyrstu tvo liðina en hafnaði þeim þriðja.
69

  

Á meðan fluttu þrír þingmenn neðri deildar Alþingis þingsályktunartillögu þess efnis að 

landsstjórnin gerði þegar í stað ráðstafanir til þess að gæslustjóri (sá sem neðri deild Alþingis 

skipaði) sem sæti ætti að eiga í stjórn Landsbankans gæti tekið sæti sitt sem gæslustjóri aftur 

og honum yrði greidd þóknun frá þeim degi sem honum hefði verið sagt upp störfum við 

bankann. Þessi tillaga olli klofningi í rannsóknarnefndinni þegar henni var vísað þangað. 

Meirihluti nefndarinnar lagði til að tillagan yrði samþykkt
70

 en minnihlutinn að flutningsmenn 

tækju tillöguna aftur á meðan beðið væri niðurstöðu dómsmáls sem enn var í gangi.
71

 

Niðurstaða málsins í heild er óljós þar sem báðar rannsóknarnefndirnar skiluðu viðamiklum 

skýrslum án þess að komast að endanlegri niðurstöðu. Rétt er þó að hafa í huga að Björn 
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Jónsson ráðherra baðst lausnar 25. febrúar 1911 eftir að neðri deild Alþingis samþykkti 

vantrauststillögu á hendur honum.
72

 

 

Togaraútgerð 1938 

Í upphafi árs 1938 heyrðust háværar raddir í samfélaginu um að þörf væri á úrbótum í rekstri 

togaraútgerðarinnar í landinu. Þessar umræður leiddu til þess að lagt var fram frumvarp til 

laga á Alþingi um skipan nefndar til að rannsaka hag og rekstur togaraútgerðarinnar og gera í 

framhaldi af því tillögur til úrbóta. Umræður um málið hófust á 27. fundi neðri deildar 

Alþingis 17. mars 1938.
73

 

Í greinargerð með frumvarpinu kemur meðal annars fram að ríkisstjórnin hafi í auknum mæli 

veitt útgerðarfyrirtækjum ýmsar ívilnanir í opinberum gjöldum auk beinna fjárframlaga árin á 

undan. Þessar ívilnanir fólu í sér afnám útflutningsgjalds á saltfisk, færslu annarra 

útflutningsgjalda til fiskimálasjóðs, heimild til eftirgjafar á kola- og salttolli o.s.frv. 

Áframhaldandi beiðnir um aðstoð við útgerðarfyrirtæki voru rökstuddar á þann veg að rekstur 

togaraútgerðarinnar bæri sig ekki og ómögulegt væri að láta hana bera sig af eigin rammleik. 

Stjórnvöld töldu að þrátt fyrir áðurnefndar ívilnanir yrði ekki komist hjá því að taka til 

meðferðar beiðni um aðstoð. Þau töldu sig þurfa á aðstoð að halda til að afla sér nákvæmra 

upplýsinga um hvernig rekstri togaraútgerðarinnar væri háttað, hvernig efnahagur hennar væri 

í raun og veru, hvaða framtíðarmöguleika hún ætti raunverulega og hvort aðrar leiðir en 

fjárframlög og áður samþykktar ívilnanir myndu bæta rekstrarafkomu hennar.
74

 

Í kjölfarið spunnust umræður á Alþingi um hvernig best væri að hjálpa 

togaraútgerðarfyrirtækjum. Enda þótt allir væru sammála um að úrbóta væri þörf voru ekki 

allir sammála um að myndun þingskipaðrar rannsóknarnefndar væri besta leiðin til að hjálpa 

fyrirtækjunum. Í ræðu Ólafs Thors, þáverandi þingmanns, kom meðal annars fram að árin tvö 

á undan hefði tap í rekstri togaraútgerðarfyrirtækja verið gífurlegt, árið 1936 nam tapið 70.000 

krónum og árið 1937 nam tapið 50.000 krónum, og að slík afkoma, ofan á slæman efnahag 

leiddi ekki til annars en gjaldþrots og almenns hruns. Ólafur taldi að bága fjárhagsstöðu 

togaraútgerðarfyrirtækja mætti rekja til gjaldeyrishafta á útgerðarfyrirtæki á þessum tíma. 

Rétta leiðin til að hjálpa togaraútgerðinni væri því ekki að skipa rannsóknarnefnd um vandann 
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heldur að afnema gjaldeyrishöft. Ef gripið væri til þeirra ráðstafana gætu fyrirtækin staðið 

undir sér af eigin rammleik.
75

 

Finnur Jónsson taldi þvert á móti að skipan nefndarinnar væri til góðs. Hann setti því til 

viðbótar fram nokkrar tillögur til úrbóta. Hann taldi meðal annars að sameiginlegur rekstur og 

innkaup væru til bóta. Hins vegar taldi hann ekki rétt að spara fé með því að lækka laun 

sjómanna enda væri ósanngjarnt að þeir bæru hallann af rekstrinum. Finnur tók fram að ef 

leiðin til að bjarga togaraútgerðinni væri einfaldlega að afnema gjaldeyrishöft væri eins gott 

að sleppa skipan nefndarinnar. Hann skoraði í framhaldi af því á ríkisstjórnina að koma 

heiðarlega fram og segja frá því ef markmið rannsóknarnefndarinnar ætti að vera að afnema 

gjaldeyrishöft.
76

 

Eysteinn Jónsson fjármálaráðherra ítrekaði að niðurstöður nefndarinnar væru ekki fyrirfram 

ákveðnar. Hann sagði alla þekkja vanda togaraútgerðarinnar og eðlilegt væri að Alþingi 

brygðist við stöðunni. Í ræðu hans kom fram að hlutverk nefndarinnar væri ekki aðeins að 

rannsaka hallann á rekstri togaraútgerðarinnar heldur að leita leiða til úrbóta og móta 

framtíðarsýn í þróun sjávarútvegsfyrirtækja í heild.
77

 

Engar stórvægilegar breytingar voru gerðar á frumvarpi til laga um skipun nefndarinnar. Lög 

nr. 67/1938 um skipun nefndar til að rannsaka hag og rekstur togaraútgerðarinnar og gera 

tillögur um það mál voru samþykkt í framhaldi af umræðum 2. maí 1938. Lögin tóku gildi 11. 

júní sama ár. 

Sameinuðu Alþingi var falið að velja fimm menn í nefndina. Hlutverk nefndarinnar var að 

kanna hvort hægt væri að stuðla að hagkvæmari og ódýrari rekstri togaraútgerðarinnar. 

Jafnframt var nefndinni falið að kanna á hvern hátt unnt væri að stuðla að öruggum 

rekstrargrundvelli þeirra skipa sem rekin höfðu verið með tapi sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Í 2. 

mgr. sömu greinar var nefndinni falið að skila niðurstöðum rannsóknarinnar og tillögum til 

úrbóta til ríkisstjórnarinnar. Á móti var ríkisstjórninni veitt heimild til að fela nefndinni að 

kanna einstök atriði nánar ef niðurstöður hennar gæfu tilefni til slíks. Að lokum var í 3. mgr. 

greinarinnar gert ráð fyrir að kostnaður við störf nefndarinnar yrði greiddur úr ríkissjóði.
78

 

Í 2. gr. laganna er að finna rannsóknarheimild nefndarinnar. Þar kemur fram að nefndin hafi 

heimild til að heimta skýrslur, munnlegar eða skriflegar, af eigendum og stjórnendum 

togaraútgerðarfyrirtækja og öðrum, um þau atriði sem nefndin teldi þörf á við framkvæmd 
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rannsóknarstarfa sinna. Einnig er gert ráð að nefndin fái ótakmarkaðan aðgang að öllum 

skjölum og bókum sem útgerðarfyrirtækin hefðu í sínum vörslum. Í 2. mgr. 2. gr. er 

rannsóknarnefndinni veitt heimild til skýrslutöku og nær heimildin allt til stéttarfélags 

togarasjómanna og félags togaraeigenda svo dæmi séu nefnd. Í 3. gr. laganna er þagnarskylda 

nefndarmanna og starfsmanna nefndarinnar skilgreind og í 4. gr. er gerð grein fyrir 

viðurlögum við því að menn vanræki skyldur sínar gagnvart nefndinni. Gerð er grein fyrir 

þessum skyldum í 2. gr. laganna. Í 5. gr. laganna er fjallað um réttarfarsreglur og í 6. gr. er 

tekið fram að nefndarmenn skuli kosnir strax eftir gildistöku laganna sem sé nú þegar sbr. 7. 

gr. laganna.
79

  

Nefndarmenn voru kosnir á fundi sameinaðs þings 12. maí 1938. Þeir voru: Skúli 

Guðmundsson (alþingismaður), Sigurður Kristjánsson (alþingismaður), Bergur Jónsson 

(alþingismaður), Haraldur Guðmundsson (alþingismaður) og Kjartan Thors 

(framkvæmdastjóri). Kjartan Thors hætti störfum í nefndinni eftir níu fundi og tók Pétur 

Ottesen (alþingismaður) sæti hans í nefndinni. Nefndin nýtti sér heimild í 2. gr. laganna um að 

afla sér gagna erlendis frá og samanstóð hluti af skýrslu nefndarinnar sem birt var árið 1939 

úr skýrslum umboðsmanna Íslands frá Osló, Berlín og Englandi um fyrirkomulag og árangur 

togaraútgerðarinnar í Noregi, Þýskalandi og Englandi. Einnig skilaði nefndin ítarlegri 

rekstraráætlun um rekstur togara fyrir mismunandi veiðitímabil.
80

 

 

Okur 1955 

Í byrjun sjötta áratugar síðustu aldar var talið, eins og fram kemur í greinagerð við 

þingsályktunartillögu, að á almennu vitorði væri að slíkt okur væri með fé að teknir væru 5-

6% mánaðarvextir (60-72% á ársvísu). Þó að vextirnir brytu ekki beinlínis gegn ákvæðum 

gildandi laga var talið að þeir brytu í bága við anda þágildandi laga um okur og gegn velsæmi 

í viðskiptum. Þar af leiðandi þótti nauðsynlegt að Alþingi kynnti sér málið ítarlega og reyndi 

að finna leiðir til að koma í veg fyrir að almenningur og atvinnurekstur landsmanna væri 

féflettur með þessu móti.
81

 Samkvæmt umræðum sem áttu sér stað í kjölfar þess að 

þingsályktunartillaga um skipan rannsóknarnefndar var flutt á fundi neðri deildar Alþingis, 1. 

mars 1954, ríkti ekki mikill ágreiningur milli þingmanna um þörfina á því að rannsaka málið. 

Þó lýsti Bjarni Benediktsson, þáverandi dómsmálaráðherra, undrun sinni á því að fleiri kærur 

um okur bærust ekki yfirvöldum ef vandamálið væri jafnútbreitt og flutningsmenn tillögunar 
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álitu.
82

 Að annarri umræðu lokinni samþykkti neðri deild Alþingis á 74. löggjafarþingi 22. 

mars 1954 þingsályktun um skipun nefndarinnar til að rannsaka málið. Samkvæmt orðalagi 

tillögunar var rannsóknarnefndin skipuð á grundvelli heimilda í 39. gr. stjskr. Nefndin hafði 

þar af leiðandi allar valdheimildir 39. gr. í störfum sínum.
83

 

Kosning nefndarmanna átti sér stað á 64. fundi neðri deildar Alþingis 24. mars 1954. Í 

nefndina voru kosnir án atkvæðagreiðslu: Björn Ólafsson, Skúli Guðmundsson, Einar 

Ingimundarson, Gylfi Þ. Gíslason og Karl Guðjónsson (allir alþingismenn).
84

  

Skýrsla nefndarinnar, dagsett 7. febrúar 1956, var lögð fram á 75. löggjafaþingi.
85

 

 

Milliliðagróði 1956 

Flutt var tillaga um þingsályktunartillögu um skipan rannsóknarnefndar um milliliðagróða á 

Alþingi árið 1956. Flutningsmönnum tillögunnar þótti nauðsynlegt að rannsaka eðli 

milliliðastarfseminnar í þeim tilgangi að fá úr því skorið hve mikinn þátt þessi starfsemi ætti í 

framleiðslu- og framfærslukostnaði landsmanna og jafnvel hvort og hvernig hægt væri að 

lækka þann kostnað.
86

  

Í kjölfar þess fóru af stað heitar pólitískar umræður á Alþingi um málefnið.
87

 Að þeim loknum 

var þingsályktunartillaga um skipun rannsóknarnefndar um rannsókn á milliliðagróða 

samþykkt í sameinuðu þingi 27. mars 1956. Samkvæmt orðalagi tillögunnar var 

rannsóknarnefnd skipuð á grundvelli heimilda í 39. gr. stjskr. Nefndin hafði þar af leiðandi 

allar valdheimildir þeirrar greinar. Í þingsályktuninni voru sérstaklega tiltekin fimm atriði til 

athugunar: 

 

         „1.  Hve mikið vinnuafl er bundið í hverri grein milliliðastarfsemi. 

2. Hve mikið af fjármagni þjóðarinnar er þar bundið. 

3. Hve mikill milliliðakostnaður bætist við framleiðslukostnað á hvers konar 

framleiðsluvörum landsmanna, þar til þær koma í hendur neytenda. 

4. Hve mikill kostnaður er við dreifingu innlendra og erlendra vara almennt og hve 

mikil verslunarálagning er svo og álagning við hvers konar sölu og þjónustu. 
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5. Hver sé þáttur milliliða í kostnaði við húsbyggingar og við fjárfestingu í þágu 

framleiðslunnar; enn fremur í leigu húsnæðis.“
 
 

Gert var ráð að nefndin gæfi Alþingi skýrslu um störf sín á næsta þingi þótt rannsókninni yrði 

ekki lokið.
88

  

Þann 28. mars 1956 var, á 52. fundi sameinaðs þings, tekin til meðferðar kosning fimm 

nefndarmanna. Kosnir voru án atkvæðagreiðslu: Skúli Guðmundsson, Sigurður Bjarnason, 

Gylfi Þ. Gíslason, Magnús Jónsson og Bergur Sigurbjörnsson (allir alþingismenn).
89

 Engar 

upplýsingar fundust við þessi ritgerðarskrif um að nefndin hefði tekið til starfa. Hugsanleg 

skýring gæti falist í því að efnt var til þingkosninga fljótlega eftir að nefndin var skipuð. Nýr 

meirihluti hafði aðrar áherslur og rannsóknarnefnd um milliliðagróða féll í gleymsku. 

 

Hafskip 1985 

Svokallað Hafskipsmál kom til umfjöllunar á Alþingi fljótlega eftir að sjóflutningafyrirtækið 

Hafskip hf. var tekið til gjaldþrotaskipta 6. desember 1985. Ríkisstjórnin lagði fram frumvarp 

til laga um stofnun nefndar til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf. Af 

hennar hálfu var talið að sérstakur þáttur í rannsókninni lyti að ásökunum á hendur 

iðnaðarráðherra um að hann hefði misnotað aðstöðu sína sem formaður bankaráðs 

Útvegsbanka Íslands til að greiða fyrir viðskiptum umrædds fyrirtækis. Með lagasetningunni 

var ætlunin að setja á stofn þriggja manna nefnd til að kanna hvort um óeðlilega 

viðskiptahætti hefði verið að ræða í viðskiptum Útvegsbanka og Hafskips hf. Samkvæmt 1. 

gr. frumvarpsins átti Hæstiréttur Íslands að tilnefna alla þrjá nefndarmennina og velja formann 

nefndarinnar. Í 2. gr. var hlutverk rannsóknarnefndarinnar skilgreint og í 3. gr. frumvarpsins 

kom fram að nefndin ætti sjálf að setja sér starfsreglur. Þá voru skilgreindar heimildir 

nefndarinnar til gagnaöflunar og skýrslutöku, bæði skriflega og munnlega, af einungis 

opinberum aðilum. Í 2. mgr. 3. gr. er bankaeftirliti Seðlabanka Íslands gert skylt að veita 

nefndinni aðstoð eftir þörfum við upplýsingaöflun. Rannsóknarsvið nefndarinnar var ekki 

sérlega afmarkað enda var, á þessum tíma, ekki vitað með vissu um alla þá rannsóknaraðila er 

kynnu að láta málið til sín taka.
90

 

Þann 24. desember 1985 samþykkti Alþingi lög nr. 119/1985 um nefnd til að kanna viðskipti 

Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf. Gerðar voru smávægilegar breytingar á lagafrumvarpinu 

                                                 
88

 Alþingistíðindi. (1955). A-deild. Þingskjal 652. 79. mál. 75. löggjafaþing. Bls. 1519. 
89

 Alþingistíðindi. (1955). B-deild. Bls. 1413. 
90

 Alþingistíðindi. (1985-86). A-deild (bindi 2). Þingskjal 262. 194. mál. 108. löggjafaþing. Bls. 1306-1308. 



 

 
 

30 

 

áður en lögin öðluðust lagagildi. Í 3. gr. var bætt við heimild til skýrslutöku, bæði skriflegrar 

og munnlegrar, einnig af einstökum mönnum, og bætt var við 4. gr. áskilnaði um að nefndin 

skilaði skýrslu til viðskiptaráðherra sem gerði Alþingi grein fyrir störfum og niðurstöðum 

rannsóknarnefndarinnar. Gert var ráð fyrir því, sbr. 5. gr. laga, að kostnaður við störf 

rannsóknarnefndarinnar yrði greiddur úr ríkissjóði.
91

 

Eftir tilnefningu Hæstaréttar Íslands, 20. janúar 1986, var rannsóknarnefndin skipuð 

eftirtöldum: Jóni Þorsteinssyni (hæstaréttarlögmanni) sem veitti nefndinni forystu, Brynjólfi I. 

Sigurðssyni (dósent) og Sigurði Tómassyni (löggiltum endurskoðanda). Þann 6. nóvember 

1986 skilaði rannsóknarnefndin skýrslu
92

 til viðskiptaráðherra sem lagði skýrsluna fyrir 

sameinað Alþingi seinna sama ár. Alþingi greip ekki til sérstakra aðgerða í kjölfar 

skýrslunnar.
93

 

 

Hlerunarmál 2006 

Í ársbyrjun 2006 fór af stað umræða í samfélaginu um ólögmætar hleranir á dögum kalda 

stríðsins. Eftir að umræðan barst inn á Alþingi flutti forsætisráðherra, fyrir hönd ríkisstjórnar, 

svohljóðandi þingsályktunartillögu 30. maí 2006: 

„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd undir formennsku 

stjórnarformanns Persónuverndar og með þátttöku þjóðskjalavarðar, forseta 

Sögufélags, skrifstofustjóra Alþingis og formanns stjórnmálafræðiskorar 

félagsvísindadeildar Háskóla Íslands til að annast skoðun gagna sem snerta 

öryggismál Íslands, innra og ytra öryggi, á árunum 1945–1991 í vörslu opinberra 

aðila og ákveða í samráði við forsætisráðuneyti, utanríkisráðuneyti og dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti frjálsan aðgang fræðimanna að þeim.“ 

Ríkisstjórnin taldi nauðsynlegt að láta rannsaka opinber gögn varðandi innra öryggi íslenska 

ríkisins á tímum kalda stríðsins til þess að fá úr því skorið hvort þar væri að finna upplýsingar 

um persónulega hagi einstaklinga eða dæmi um ólögmæta upplýsingaöflun. Einnig var talið 

að rannsókn af þessu tagi bæri ekki árangur nema gögn væru gerð aðgengileg rannsakendum. 

Þar af leiðandi þyrfti að tryggja að opinber skjalasöfn veittu viðkomandi rannsakendum 

aðgang að viðkomandi gögnum til að taka af öll tvímæli um það sem þar væri að finna.
94
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Allsherjarnefnd Alþingis sendi frá sér nefndarálit, 2. júní 2006, þar sem lagðar voru fram 

breytingar á tillögunni. Í fyrsta lagi taldi allsherjarnefnd ekki nauðsynlegt að 

rannsóknarnefndin hefði samráð við forsætisráðuneyti, utanríkisráðuneyti og dóms- og 

kirkjumálaráðuneyti í störfum sínum. Þar af leiðandi var sá hluti texta 

þingsályktunartillögunnar felldur niður. Í öðru lagi var talið nauðsynlegt að fram kæmi að 

formanni rannsóknarnefndarinnar bæri á starfstíma hennar að gera forseta Alþingis og 

formönnum þingflokka grein fyrir framvindu verksins og einnig að rannsóknarnefndin skyldi 

skila Alþingi skýrslu um störf sín eigi síðar en í árslok 2006.
95

 Svohljóðandi tillaga var 

samþykkt á Alþingi 3. júní 2006.
96

 Forsætisráðherra skipaði nefnd á grundvelli þingsályktunar 

22. júní 2006. 

Í kjölfar þingsályktunarinnar var lagt fram á þingi frumvarp til laga um rétt nefndar 

samkvæmt ályktun Alþingis til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál 4. október 

2006. Fyrst og fremst var talið nauðsynlegt að mæla fyrir um aðgangsrétt nefndarmanna að 

opinberum gögnum um öryggismál ásamt því að leggja á þá þagnarskyldu enda eru gögn og 

upplýsingar um öryggismál íslenska ríkisins á árunum 1945–1991 ekki aðgengileg almenningi 

á grundvelli upplýsingalaga, nr. 50/1996. Af þeirri ástæðu er sérstaklega tekið fram í 

frumvarpinu að upplýsingalög nr. 50/1996 gilda ekki um störf rannsóknarnefndarinnar og að 

nefndarmenn og starfsmaður nefndarinnar séu bundnir þagnarskyldu um viðkvæmar 

einkalífsupplýsingar sem þeir komast að í starfi sínu á vegum nefndarinnar. Hið sama gildir 

um upplýsingar um öryggismál Íslands sem varða virka öryggis- eða varnarhagsmuni Íslands. 

Samkvæmt greinagerð með frumvarpinu er gert ráð fyrir því að rannsóknarnefndin greini 

hvaða gögn um öryggismál Íslands, innra og ytra öryggi, á árunum 1945–1991, stjórnvöld 

hafi í vörslu sinni. Jafnframt er gert ráð fyrir því að nefndin geri könnun á þeim til að hægt sé 

að skila tillögum um tilhögun á því hvaða aðgang fræðimenn muni hafa að slíkum gögnum. 

Rannsóknarnefndinni var einnig falið að taka afstöðu til þess hvort rétt sé að gera tillögu um 

að gögn um öryggismál Íslands frá þessu tímabili verði varðveitt í sérstakri deild, til dæmis á 

Þjóðskjalasafni Íslands.  

Að lokum átti rannsóknarnefndin að kanna hvaða einkalífsupplýsingar hefðu verið skráðar og 

taka afstöðu til þess hvort ákvæði 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs legðu skyldu á herðar 

löggjafans að setja í lög ákvæði til verndar þeim einstaklingum sem sætt hefðu eftirliti eða 

rannsókn af hálfu stjórnvalda með vísan til öryggishagsmuna íslenska ríkisins.
97

 Af umræðum 
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um málið er ekki annað að sjá en að þverpólitísk samstaða hafi verið á Alþingi um að leiða 

málið til lykta.
98

 

Óhætt er að segja að málið hafi fengið skjóta afgreiðslu á Alþingi þar sem allar þrjár 

lögbundnu umræðurnar áttu sér stað sama dag. Að þeim loknum samþykkti Alþingi, 4. 

október 2006, samhljóða frumvarp um lög nr. 127/2006 um rétt nefndar samkvæmt ályktun 

Alþingis til aðgangs að opinberum gögnum um öryggismál.
99

  

Rannsóknarnefndin skilaði lokaskýrslu sinni um störf sín til Alþingis 6. febrúar 2007. 

Umræður um skýrsluna áttu sér svo stað á Alþingi 15. febrúar sama ár.
100

  

 

Breiðavíkurmál 2007 

Á árinu 2006 átti sér stað almenn umræða í samfélaginu um harðræði og ómannúðlega 

meðferð sem börn á vistheimilum og í sérskólum á vegum ríkisins höfðu í einhverjum 

tilvikum sætt. Sögur um slæma meðferð skjólstæðinga Breiðavíkurheimilisins bar oftast á 

góma í þessari umræðu. Í kjölfar umræðunnar lagði ríkisstjórnin, 13. febrúar 2007, fram 

frumvarp til laga á Alþingi um að fram færi heildstæð og almenn athugun á því hvernig rekstri 

vistheimilisins Breiðavíkur hefði verið háttað árabilið 1950-1980 og eftir atvikum hvernig 

rekstri annarra hliðstæðra stofnana og sérskóla á vegum ríkisins, þar sem börn voru vistuð, 

hefði verið háttað. Samkvæmt greinargerð með frumvarpinu var markmið athugunarinnar að 

staðreyna eins og kostur væri hvort börn, sem vistuð voru á opinberum vist- eða 

meðferðarheimilum, hefðu sætt illri meðferð meðan á dvöl þeirra á stofnunum stóð. Einnig 

var talið að skoða yrði starfsemi Breiðavíkur heildstætt og hlutverk hennar samkvæmt 

gildandi barnaverndarlöggjöf þess tíma. Jafnframt átti athugunin að taka til þess hvernig 

opinberu eftirliti með starfsemi stofnunarinnar var háttað á umræddu tímabili.  

Ríkisstjórnin taldi nauðsynlegt að heimila forsætisráðherra að skipa óháða rannsóknarnefnd 

sbr. 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins til þess að tryggja að athugunin teldist trúverðug. Í 2. mgr. 

sömu greinar er að finna útlistun á áðurnefndum meginverkefnum og markmiðum 

rannsóknarinnar. Fram kemur að nefndinni sé gert að skila skýrslu um störf sín til 

forsætisráðherra sem kynni Alþingi skýrsluna sbr. 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins. Með 2. gr. 

frumvarpsins er tryggt að nefndin sé óháð og sjálfstæð í störfum sínum. Þar kemur einnig 

fram að formaður nefndarinnar þurfi að uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara. Að 

lokum segir að nefndinni sé heimilt að kalla eftir aðstoð sérfræðinga eða annarra við einstaka 
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þætti rannsóknarinnar. Samkvæmt 3. gr. frumvarpsins hefur nefndin frjálsan og óheftan 

aðgang að öllum gögnum í vörslu stjórnvalda sem varða starfsemi þess vist- eða 

meðferðarheimilis fyrir börn sem erindisbréf hennar nær til og að læknum eða öðru 

heilbrigðisstarfsfólki og opinberum starfsmönnum, sem ella væru bundnir þagnarskyldu, sé 

skylt að veita nefndinni upplýsingar sé þess óskað af hálfu nefndarinnar. Að lokum segir í 5. 

mgr. 3. gr. að sá sem vísvitandi gefi nefndinni rangar eða villandi upplýsingar skuli sæta 

sektum eða fangelsi allt að fjórum mánuðum.
101

 

Alþingi samþykkti frumvarpið óbreytt sem lög nr. 26/2007 um skipan nefndar til að kanna 

starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn 16. mars 2007.
102

  

Forsætisráðherra skipaði eftirtalda í nefndina 2. apríl 2007: Róbert R. Spanó, prófessor og 

starfandi forseta lagadeildar Háskóla Íslands (formaður), dr. Jón Friðrik Sigurðsson, dósent 

við læknadeild Háskóla Íslands og forstöðusálfræðing á Landspítalanum, dr. Ragnhildi 

Bjarnadóttur, dósent í sálfræði við Kennaraháskóla Íslands og dr. Sigrúnu Júlíusdóttur, 

prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Upphaflega var Aagot V. Óskarsdóttir, 

sérfræðingur hjá Lagastofnun Háskóla Íslands, ráðin ritari nefndarinnar. Við starfinu tók 

Þuríður B. Sigurjónsdóttir lögfræðingur 1. maí 2007. Nefndin skilaði skýrslu sinni til 

forsætisráðherra
103

 sem kynnti skýrsluna fyrir ríkisstjórn 22. febrúar 2008. Í framhaldi af því 

var skýrsla lögð fyrir Alþingi eins og lög nr. 26/2007 gera ráð fyrir.
104

 

 

Fall bankanna 2008 

Mikil umskipti urðu í íslensku efnahagslífi á Íslandi seint á árinu 2008. Heimskreppa á 

fjármálamörkuðum varð til þess að umsvifamiklir íslenskir bankar lentu í erfiðleikum við að 

endurfjármagna sig eins og margir aðrir bankar. Gengi íslensku krónunnar féll og verðbólga 

óx hröðum skrefum með tilheyrandi afleiðingum fyrir efnahagslífið. Að lokum leiddi 

fjármálavandi bankanna til þess að grípa þurfti til neyðarráðstafana gagnvart þeim á 

grundvelli laga nr. 125/2008 um heimild til fjárveitinga úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna 

á fjármálamarkaði o.fl. Fljótlega komu einnig í ljós margþættar afleiðingar þessara umskipta 

bæði á íslenskt atvinnulíf og almenning. Nokkuð ljóst þótti að eigendur bankanna og 

lánardrottnar þeirra myndu tapa umtalsverðum fjármunum. Þá myndu skapast vandamál í 
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viðskiptum við aðrar þjóðir vegna skorts á erlendum gjaldeyri og vanda við greiðslumiðlun. 

Ekki má gleyma því að skuldir fyrirtækja og heimila í erlendum gjaldmiðli uxu umtalsvert í 

íslenskum krónum vegna breytinga á gengi íslensku krónunnar. Rétt er að nefna að einnig 

kom fljótlega í ljós ágreiningur milli stjórnvalda á Íslandi og nokkurra nágrannaríkja um 

ábyrgð íslenska ríkisins á innstæðum erlendra aðila í íslenskum bönkum. Efnahagsvandinn 

varð til þess að ríkissjóður varð að taka á sig miklar skuldbindingar til að styrkja 

gjaldeyrisforða landsins og efla íslensku krónuna. Þá varð verulegur samdráttur í íslensku 

atvinnulífi svo fátt eitt sé talið. Rót vandans hefur verið rakin til lausafjárþurrðar í hinu 

alþjóðlega fjármálakerfi eins og áður kom fram. Jafnframt hefur því verið haldið fram að 

vandinn sé ekki síður heimatilbúinn, að íslensk stjórnvöld og stjórnendur bankanna hafi 

einfaldlega sofið á verðinum. Því hefur verið haldið fram að bönkunum hafi verið leyft að 

vaxa út fyrir landsteinana með mikilli skuldsetningu án þess að hugað hafi að því hvort 

íslenskt þjóðarbú gæti staðið undir þessum öra vexti. Rétt þótti að rannsaka hvað hæft væri í 

þessum staðhæfingum og kanna hver bæri ábyrgðina. Með öðrum orðum þótti nauðsynlegt að 

leita sannleikans um hrun bankanna til að varpa ljósi á það hvort rekja mætti vandann til 

innlendra aðstæðna eða hvort íslenskt samfélag væri aðeins fórnarlamb alþjóðlegrar 

fjármálakreppu.  

Með tilliti til ofangreinds lögðu þáverandi forseti Alþingis og formenn allra 

stjórnmálaflokkanna sem áttu fulltrúa á Alþingi fram frumvarp til laga um rannsókn á 

aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða
105

 26. nóvember 

2008. Í greinargerð með frumvarpinu kemur meðal annars fram að flutningsmennirnir telji 

eðlilegt að ríkisvaldið horfi enn fremur í eigin barm og kanni hvort því hafi brugðist 

bogalistin. Þar sem rannsókn á þætti ríkisvaldsins í þessari atburðarás getur öðrum þræði 

beinst að aðgerðum ríkisstjórnar eða einstakra ráðherra er eðlilegt að hún fari fram á vegum 

Alþingis. Rétt er í því sambandi að benda á að ráðherrar bera ábyrgð á stjórnarathöfnum 

gagnvart Alþingi með vísan til þingræðisreglunnar og 14. gr. stjskr. Alþingi fer því með 

eftirlit með störfum ráðherra og þeirri stjórnsýslu sem undir þá heyrir. Þá er ástæða til að hafa 

í huga upplýsingagjöf ráðherra til Alþingis og stefnumörkun Alþingis í þessum málaflokki, 

ekki hvað síst með hliðsjón af því sem gert hefur verið hjá nágrannaþjóðum Íslendinga með 

hliðstætt réttarkerfi. Flutningsmenn frumvarpsins vöktu enn fremur athygli á því að 

stjórnarskráin byði upp á ákveðna leið til að efna til rannsókna af þessu tagi þar sem 39. gr. 

stjskr. mælti fyrir um að Alþingi gæti skipað rannsóknarnefnd alþingismanna til að rannsaka 
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mikilvæg mál er vörðuðu almenning. Í gegnum tíðina hefur verið bent á að ekki sé heppilegt 

að alþingismenn sinni sjálfir slíkum rannsóknum vegna þess að hætta sé á að þeir hafi í 

pólitískri umræðu um málið gefið yfirlýsingar sem liti skoðun þeirra á því sem síðar kunni að 

koma fram. Þá hefur verið talið ótrúverðugt að stjórnmálamenn annist grunnrannsókn á 

vinnubrögðum stjórnmálamanna. Réttara þykir að fá til verksins óháða sérfræðinga sem hafi 

staðið utan við átök stjórnmálanna. Þessi sjónarmið voru lögð til grundvallar í frumvarpinu. 

Af því leiðir að ekki var farin leið 39. gr. stjskr., heldur var lagt fram lagafrumvarp sem mælir 

fyrir um skipun sérstakrar rannsóknarnefndar óháðra og sérfróðra einstaklinga sem ætlað er að 

vinna að rannsókn á ástæðum hruns bankanna og efnahagsáfallanna og leggja mat á hvort 

mistök hafi verið gerð við stjórn efnahagsmála og eftirlit með bönkunum. Þó þótti 

nauðsynlegt að undirstrika að rannsóknarnefndinni væri hvorki ætlað dómsvald né henni veitt 

heimild til að beita menn viðurlögum. Gert er ráð fyrir að rannsóknarnefndin skili áliti í 

skýrsluformi til Alþingis þar sem tekið sé á þeim atriðum sem rannsóknin beinist að. Einnig 

var gert ráð fyrir að skýrslan verði samhliða birt opinberlega.
106

 

Eins og vera ber fóru þrjár lögbundnar umræður um frumvarpið fram á Alþingi. 

Allsherjarnefnd
107

 og einstakir þingmenn
108

 lögðu fram breytingartillögur og 12. desember 

2008 samþykkti Alþingi lög nr. 142/2008 um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls 

íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða.
109

 

Markmið og meginverkefni rannsóknarnefndarinnar er skilgreint strax í 1. gr. Þar segir að 

markmið nefndarinnar sé að leita sannleikans um aðdraganda og orsök falls íslensku 

bankanna 2008 og tengdra atburða. Einnig er kveðið á um að nefndin leggi mat á hvort um 

mistök eða vanrækslu hafi verið að ræða við framkvæmd laga og reglna um fjármálastarfsemi 

á Íslandi og eftirlit með henni og hverjir kunni að bera ábyrgð á því. Í kjölfarið er að finna 

útlistun á verkefnum nefndarinnar í eftirfarandi sjö liðum: 

„Nefndin skal í þessu skyni:  

1. Varpa sem skýrustu ljósi á aðdraganda og orsakir þess vanda íslenska 

bankakerfisins sem varð Alþingi tilefni til að setja lög nr. 125/2008, um heimild til 

fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl.  
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2. Afla upplýsinga um starfsemi fjármálafyrirtækja sem geta skýrt vanda þeirra, 

svo sem um fjármögnun og útlánastefnu þeirra, eignarhald, endurskoðun og 

tengsl þeirra við atvinnulífið.  

3. Gera úttekt á reglum íslenskra laga um fjármálamarkaðinn og tengda 

atvinnustarfsemi í samanburði við reglur annarra landa og framkvæmd 

stjórnvalda á þeim.  

4. Leggja mat á hvernig staðið hafi verið að eftirliti með fjármálastarfsemi hér á 

landi á síðustu árum og upplýsingagjöf af því tilefni milli stjórnvalda, til 

ríkisstjórnar og til Alþingis.  

5. Koma með ábendingar og tillögur að breytingum á lögum, reglum, 

vinnubrögðum og skipulagi opinberrar stjórnsýslu sem miða að því að gera 

íslenskt fjármálakerfi færara um að bregðast við þróun og breytingum á 

alþjóðlegum fjármálamörkuðum.  

6. Gera ráðstafanir til þess að hlutaðeigandi yfirvöld fjalli um mál þar sem 

grunur vaknar við rannsókn nefndarinnar um refsiverða háttsemi eða brot á 

starfsskyldum og gera jafnframt grein fyrir þeim málum í skýrslu til Alþingis.  

7. Skila Alþingi skýrslu um rannsóknina ásamt þeim samantektum og úttektum 

sem nefndin ákveður að láta vinna í þágu rannsóknarinnar.“ 

 

Í 3. mgr. 1. gr. er að finna heimild til að setja af stað, samhliða, rannsókn þar sem lagt verði 

mat á hvort skýringar á falli íslensku bankanna og tengdum efnahagsáföllum megi að 

einhverju leyti rekja til starfshátta og siðferðis.  

Í II. kafla laganna er fjallað um skipan rannsóknarnefndarinnar og störf hennar. Þar segir, sbr. 

2. gr., að skipa skuli þriggja manna nefnd til að rannsaka og leggja mat á atriði í 1. gr. Enn 

fremur er gert ráð fyrir að í nefndinni verði einn dómari Hæstaréttar Íslands, skipaður af 

forsætisnefnd, og veiti hann nefndinni formennsku. Þá eigi umboðsmaður Alþingis sæti í 

nefndinni auk eins hagfræðings, löggilts endurskoðanda eða háskólamenntaðs sérfræðings, 

einnig skipuðum af forsætisnefnd Alþingis. Í greininni er kveðið á um að dómsmálaráðherra 

veiti skipuðum dómara Hæstaréttar Íslands leyfi frá störfum til að gegna störfum í nefndinni. 

Forfallist dómarinn eða geti ekki af öðrum ástæðum sinnt starfinu skipi forsætisnefnd annan 

dómara réttarins í sæti hans í nefndinni eða einstakling sem fullnægi skilyrðum laga til að 

gegna starfi hæstaréttardómara. Forfallist umboðsmaður Alþingis eða geti ekki af öðrum 

ástæðum sinnt starfinu skal forsætisnefnd Alþingis skipa annan mann í nefndina í hans stað. 
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Sá skal uppfylla skilyrði laga til að gegna starfi umboðsmanns. Greinin veitir 

rannsóknarnefndinni heimild til að skipa sérstaka vinnuhópa innlendra og/eða erlendra 

sérfræðinga til að aðstoða við vinnuna eða sinna afmörkuðum rannsóknarverkefnum innan 

starfssviðs nefndarinnar. Í 3. mgr. 2. gr. er skipun vinnuhópanna skilgreind auk þess að fjallað 

er um þá í 3. mgr. 1. gr. laganna. Að lokum er sjálfstæði rannsóknarnefndarinnar og allra 

fyrrgreindra vinnuhópa tryggt í 4. mgr. 2. gr. Þar segir að þessir aðilar skuli vera, í störfum 

sínum, óháðir fyrirmælum frá öðrum, þar með töldu Alþingi. 

Í lögunum, sbr. 1. mgr. 3. gr., er gert ráð fyrir að um sérstakt hæfi nefndarmanna fari 

samkvæmt sömu reglum og fram koma í 3. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993. Einnig kemur 

fram að nefndarmanni beri að víkja sæti að því marki sem hann tengist einstaklingi, stofnun 

eða einkafyrirtæki sem rannsókn nefndarinnar beinist að. Ákvæði 2. mgr. 3. gr. skylda 

nefndarmenn, maka þeirra og náin skyldmenn til að birta opinberlega upplýsingar um öll 

tengsl þeirra við fjármálafyrirtæki sem aðgerðir stjórnvalda samkvæmt lögum nr. 125/2008 

taki til, þar með talið hlutabréfaeign, skuldir, starfsleg tengsl og önnur atriði sem haft geti 

áhrif á sérstakt hæfi nefndarmanna. Fjórða grein laganna heimilar rannsóknarnefndinni að 

ráða sér innlenda eða erlenda aðila til aðstoðar vegna sérfræðiþekkingar við mat á einstökum 

þáttum rannsóknarinnar. Einnig er þar að finna ákvæði um þagnarskyldu nefndarmanna og 

allra aðila sem vinna í þeirra þágu að rannsókninni. Fimmta grein laganna kveður á um að 

rannsóknarnefndin taki sjálf ákvörðun um hvernig haga skuli rannsókninni, þar á meðal um 

nánari afmörkun rannsóknarefnisins. 

Í III. kafla laganna er að finna ákvæði um rannsóknarheimildir og málsmeðferð. Í upphafi 

kaflans er kveðið á um að sérhverjum, jafnt einstaklingum, stofnunum sem lögaðilum, sé skylt 

að verða við kröfu rannsóknarnefndarinnar um að láta í té upplýsingar, gögn og skýringar sem 

hún fari fram á, sbr. 1. mgr. 6. gr. Jafnframt er athygli vakin á því að undir hugtakið gögn falli 

að öllu óbreyttu skýrslur, skrár, minnisblöð, bókanir, samningar og önnur gögn sem nefndin 

óski eftir í þágu rannsóknarinnar. Í 2. og 3. mgr. 6. gr. er rannsóknarnefndinni heimilað að 

kalla einstaklinga til fundar við sig í því skyni að afla munnlegra upplýsinga í þágu 

rannsóknarinnar. Þá er viðkomandi skylt að mæta og verða við kröfu rannsóknarnefndarinnar 

um að veita upplýsingar þó að þær séu háðar þagnarskyldu. Um upplýsingarnar getur annars 

ríkt þagnarskylda samkvæmt reglum um starfsemi fjármálafyrirtækja, sérstökum reglum um 

utanríkismál, öryggi ríkisins eða fundargerðir ríkisstjórnar og ráðherrafunda og fundargerðir 

nefnda Alþingis. Sama gildir um upplýsingar sem óheimilt er að lögum að veita fyrir dómi 
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nema með samþykki ráðherra, forstöðumanns eða annars yfirmanns viðkomandi, jafnt hjá 

hinu opinbera sem einkafyrirtæki.  

Sjöunda grein laganna heimilar rannsóknarnefndinni að gera athuganir á starfsstað opinberrar 

stofnunar, fyrirtækis, samtaka fyrirtækja eða í öðru húsnæði og leggja þar hald á gögn þegar 

nefndin telur nauðsyn bera til þess í rannsóknarskyni. Í 8. gr. er sérhverjum gert skylt að koma 

fyrir nefndina til skýrslutöku krefjist hún þess. Rannsóknarnefndin getur því til viðbótar óskað 

þess að héraðsdómari kveðji mann fyrir dóm til að bera vitni um atvik sem máli skipta að mati 

nefndarinnar, sbr. 9. gr. laganna. Í 10. gr. laganna er einstaklingum sem koma fyrir nefndina 

skv. 2. mgr. 6. gr. eða eru kallaðir til skýrslugjafar veitt heimild til að hafa með sér 

aðstoðarmann á eigin kostnað. Það er 11. gr. sem kveður á um að einstaklingur og/eða fleiri 

sem af ásetningi neita að gegna þeirri skyldu sinni að veita nefndinni upplýsingar samkvæmt 

ákvæðum þessara laga, sæti sektum eða fangelsi allt að tveimur árum. Gert er ráð fyrir sömu 

refsingu ef einstaklingur og/eða fleiri gefa nefndinni rangar eða villandi upplýsingar eða 

skjóta undan, spilla eða eyða gögnum sem nefndin óskar eftir að fá afhent. Það er 12. gr. 

laganna sem tryggir að einstaklingar séu ekki látnir gjalda þess með rýrnun réttinda, uppsögn 

eða sliti samninga eða með öðrum hætti að hafa látið nefndinni í té mikilsverðar upplýsingar. 

Í 13. gr. er tekið fram að sá/þeir sem ætla megi að hafi orðið á mistök eða hafi orðið uppvísir 

að vanrækslu í starfi geri skriflega grein fyrir afstöðu sinni og eftir atvikum lagatúlkun á þeim 

atriðum sem varða þátt þeirra í málinu og nefndin íhugar að fjalla um í skýrslu til Alþingis fái 

hæfilegan frest til að gera skriflega athugasemd við þessi atriði. Rannsóknarnefndinni ber að 

láta ríkissaksóknara vita af því ef rannsókn hennar vekur grun um að refsiverð háttsemi hafi 

átt sér stað, sbr. 1. mgr. 14. gr. Ákvæði 4. mgr. 14. gr. kveður á um að um ábyrgð ráðherra fari 

samkvæmt lögum um ráðherraábyrgð. Ákvæðið var ekki í upphaflegu frumvarpi heldur var 

því bætt inn í frumvarpið með breytingartillögu allsherjarnefndar Alþingis. Allsherjarnefndin 

telur í áliti sínu rétt að leggja áherslu á að Alþingi sé handhafi ákæruvalds gagnvart ráðherrum 

vegna embættisrekstrar þeirra sbr. 14. gr. stjskr., lög um ráðherraábyrgð og lög um landsdóm. 

Allsherjarnefnd telur nauðsynlegt að þetta komi skýrt fram í lögunum.
110

 

Ákvæði IV. kafla laganna fjalla um skýrslu rannsóknarnefndarinnar og afgreiðslu hennar. Í 1. 

mgr. 15. gr. er kveðið á um að rannsóknarnefndin láti Alþingi í té skriflega skýrslu og verði 

skýrslan samtímis opinber. Skýrslan feli í sér rökstuddar niðurstöður nefndarinnar ásamt 

ábendingum og tillögum um úrbætur eigi síðar en í lok janúar 2010. Í 2. mgr. 15. gr. kemur 

fram að Alþingi skuli kjósa níu þingmenn í nefnd til að fjalla um skýrslu nefndarinnar og 
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móta tillögur um viðbrögð Alþingis við niðurstöðunum. Tillögurnar verði í beinu framhaldi 

lagðar fyrir Alþingi á núverandi löggjafarþingi. Um þingmannanefndina gilda ákvæði 

þingskapa um fastanefndir, eftir því sem við á, en nefndin setur sér að öðru leyti 

verklagsreglur, sbr. 3. mgr. 15. gr. Í 4. mgr. 15. gr. segir að nefndin geti ef hún telji slíkt 

nauðsynlegt falið einum eða fleiri sérfróðum aðilum að afla frekari upplýsinga um einstök 

atriði, rannsaka þau og gefa henni skýrslu um niðurstöðuna. Í 5. mgr. 15. gr. er tekið fram að 

kosning þingmannanefndarinnar hafi sömu réttaráhrif og kosning rannsóknarnefndarinnar skv. 

39. gr. stjskr. til athugunar á störfum ráðherra, sbr. 2. mgr. 14. gr. laga um ráðherraábyrgð. 

Þingmannanefndin hefur með öðrum orðum allar heimildir sem 39. gr. stjskr. veitir 

þingskipuðum rannsóknarnefndum. Hafa ber í huga að miklar breytingar áttu sér stað á 

upprunalegum orðalagi 2. og 3. mgr. 15. gr. sem Alþingi samþykkti í lögum nr. 146/2009 um 

breytingu á lögum nr. 142/2008, um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku 

bankanna 2008 og tengdra atburða. Meðal annars var fellt út ákvæði um að forseti Alþingis og 

formenn þingflokkanna ættu að fjalla um skýrslu nefndarinnar og gera tillögu um meðferð 

Alþingis á niðurstöðum. Þess í stað var gert ráð fyrir skipun þingmannanefndarinnar að 

ofan.
111

 

Í V. kafla laganna er að finna ákvæði um upplýsingagjöf rannsóknarnefndarinnar á meðan hún 

starfar og í VI. kafla er að finna ýmis ákvæði. 

Rannsóknarnefndin frestaði útgáfu skýrslunnar nokkrum sinnum. Hún hafði enn ekki verið 

gefin út þegar gengið var frá þessari ritgerð í lok mars 2010.  

Samantekt 

 

Með framangreint í huga er hægt að álykta sem svo að Alþingi hafi heimild til að sérskipa 

rannsóknarnefndir. Þingskipaðar rannsóknarnefndir á Íslandi eiga aðeins eitt sameiginlegt, 

þær eru allar rannsóknarnefndir skipaðar af Alþingi til að rannsaka mál sem almenningur telur 

mikilvæg og hafa verið til umræðu á opinberum vettvangi um skeið. Að öðru leyti er erfitt að 

finna sameiginlegan þráð í því skyni að lýsa einhvers konar grundvallarreglu um málefni 

þingskipaðra nefnda hér á landi. Í raun er hægt að segja að hver þingskipuð rannsóknarnefnd 

hafi sína sérstöðu. 

Rannsóknarnefndir eru ýmist skipaðar að frumkvæði ríkisstjórnar eða Alþingis og skipan, 

verksvið og heimildir er skilgreint í lögum eða þingsályktunum. Skýrslum sínum skila 
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rannsóknarnefndirnar ýmist til fyrirframákveðinna ráðherra eða Alþingis og er úrvinnsla 

þeirra mismunandi. Hingað til hefur Alþingi ekki lýst vantrausti á ráðherra eða lagt fram 

ákæru á hendur honum á grundvelli skýrslu þingskipaðra rannsóknarnefnda. 

Alþingi hefur ekki skipað rannsóknarnefndir þingmanna síðan á miðjum sjötta áratug síðustu 

aldar. Allar þingskipaðir rannsóknarnefndir hafa verið skipaðar utanþingsmönnum frá þeim 

tíma.  

Rannsóknarheimildir þingskipaðra rannsóknarnefnda sem skipaðar eru þingmönnum eru 

ákveðnar ýmist með lögum (togaraútgerð) eða þingsályktunum (Landsbanki, okur og 

milliliðagróði). Hafa þarf í huga að orðalag 39. gr. stjskr. gerir ekki kröfu um að 

rannsóknarheimildir þeirra nefnda sem skipaðar eru þingmönnum séu ákveðnar með lögum, 

þótt slíkt væri eðlilegt þegar Alþingi felur nefndum jafnvíðtækt vald til íhlutunar í málefni 

einstaklinga. Þegar skoðaðar eru rannsóknarheimildir þingskipaðra rannsóknarnefnda sem 

skipaðar eru utanþingsmönnum er nokkuð ljóst að Alþingi taldi í öllum tilfellum nauðsynlegt 

að ákveða rannsóknarheimildir með lögum þó að í einu tilviki (hleranir) þegar 

rannsóknarnefndin var skipuð með þingsályktun væru rannsóknarheimildir hennar ákveðnar 

seinna með lögum.  

Hvergi er að finna reglur um viðbrögð Alþingis við skýrslum þingskipaðra rannsóknarnefnda. 

Engin ákvæði í núgildandi lögum gera Alþingi skylt að vinna úr skýrslum þingskipaðra 

rannsóknarnefnda þó svo að rannsóknarefnið varði almenning og beinist að hugsanlegum 

brotum á lögum og reglum íslenskrar stjórnsýslu.  

Með ofangreint í huga er erfitt að greina sameiginlegt einkenni þingskipaðra 

rannsóknarnefnda á Íslandi að öðru leyti en því að þær fjalla um mikilvæg mál sem varða 

almenning. Ljóst virðist að rannsóknarnefndirnar eru sérsniðnar að aðstæðum hverju sinni og 

eina sameiginlega einkenni þeirra er að þær hafa rannsóknarvald. 

Spurningin sem vaknar er hvort  eðlilegt væri að styðjast við almennt regluverk (lög) varðandi 

nefndir af þessu tagi sem myndu geta sett starfsferil þeirra í fastar skorður og þurrka út alla 

óvissu.  
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Norðurlöndin 

 

Þó að óhætt sé að segja að Norðurlöndin séu samstíga á mörgum sviðum hefur lagaumhverfi 

þingeftirlits þróast með ýmsum hætti hjá þjóðunum. Ólíkir þættir hafa þar haft áhrif, til að 

mynda sögulegar ástæður, verklag og hefðir. Jafnframt skiptir máli hvort aðeins er hefð fyrir 

ríkisstjórnum með stuðningi meirihluta þingsins eða hvort dæmi séu um ríkisstjórnir studdar 

einungis af minnihluta.
112

 Hér á eftir verður frekari grein gerð fyrir þingeftirliti í Danmörku 

og Noregi enda er stjórnskipun þessara landa líkust íslenskri stjórnskipun. Ekki verður 

heildarþingeftirliti gerð skil með ítarlegum hætti í löndunum tveimur heldur lögð áhersla störf 

þingskipaðra rannsóknarnefnda. 

 

Danmörk 

 

Danmörk er konungsríki með þingbundinni stjórn þar sem konungurinn er þjóðhöfðingi ásamt 

því að  fara fyrir framkvæmdarvaldinu. Konungur og danska þingið fara sameiginlega með 

löggjafavald en dómsvaldið er hjá dómstólum. Samkvæmt 28. gr. dönsku stjórnarskrárinnar
113

 

sitja 179 þingmenn, kosnir í almennum leynilegum kosningum á þjóðþingi Danmerkur, fjögur 

ár í senn. Af þessum 179 þingmönnum eru tveir frá Færeyjum og tveir frá Grænlandi. Danska 

þingið starfar í einni málstofu. 

Allt til ársins 1999 var lagaumhverfi þingeftirlits í Danmörku svipað og hérlendis. 

Þingeftirlitið var  eflt til muna það ár. Ýmis ákvæði um eftirlitshlutverk þingsins og 

framkvæmd er að finna í dönsku stjórnarskránni auk annarra lagabálka. 

Í 38. gr. dstjskr. er kveðið á um að forsætisráðherra skuli gera þinginu grein fyrir almennri 

stöðu ríkisins og aðgerðaáætlun ríkisstjórnar í stefnuræðu sinni einu sinni á ári. Greinin gerir 

ráð fyrir að á fyrsta starfsdegi þingsins afhendi forsætisráðherra þinginu greinargerð þar sem 

áðurnefndar upplýsingar koma fram. Í kjölfarið eiga sér stað almennar umræður samkvæmt 

fyrirkomulagi 1. mgr. 19. gr. dönsku þingskapanna.
114

 Undir stefnuræðu forsætisráðherra er 

hægt að leggja fram sérstaka tillögu til ályktunar, sbr. 1. mgr. 24. gr. dþingsk. Þessi tillaga er 
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ábending til ríkisstjórnarinnar um vilja þingsins og er í raun pólitísk yfirlýsing um 

umræðuefni sem hefur engin réttaráhrif.
115

 

Samkvæmt heimildum í 2. mgr. 19. gr. dþingsk. getur forsætisráðherra gefið þinginu almenna 

skýrslu hvenær sem er. Þessi skýrsla er þá umfram áðurnefnda árlega skýrslu hans. Allir 

ráðherrar ríkisstjórnar geta gefið þinginu skýrslu utan dagskrár um opinber málefni sem heyra 

undir þá sbr. 4. mgr. 19. gr. dþingsk. Þingið getur rætt um skýrslu ráðherra en getur ekki 

ályktað um hana sbr. 5. mgr. 19. gr. dþingsk. Þessa leið nota ráðherrar oft til að ýta úr vör 

umræðu á þingi um ákveðin málefni eða fyrirhugaða lagabreytingu til að átta sig á afstöðu 

þingflokkanna en einnig til að taka við ábendingum og gagnrýni um mál áður en þau eru lögð 

fyrir þingið. Samkvæmt 6. mgr. 19. gr. dþingsk. geta fastanefndir danska þingsins óskað eftir 

að þingið taki til umfjöllunar mál sem eru til meðferðar hjá nefndinni. Einnig er gert ráð fyrir 

að nefndirnar geti lagt fram greinargerð um málefnið.
116

 

Dönsk stjórnarskrá og þingsköp gera ráð fyrir að þingmenn geti valið eina leið af nokkrum til 

að leggja fyrirspurnir fyrir ráðherra. Einstakir þingmenn geta lagt skriflegar spurningar fyrir 

ráðherra og óskað munnlegs eða skriflegs svars, sbr. 20. gr. dþingsk. Þingmenn afhenda 

forseta þingsins spurninguna. Hann kemur henni svo áleiðis til ráðherra sem er ekki skyldur til 

að svara spurningunni. Einn eða fleiri þingmenn geta staðið að almennri umfjöllun í þinginu 

með því að leggja fram fyrirspurn til ráðherra samkvæmt heimildum í 21. gr. dþingsk., sbr. 

53. gr. dstjskr. Ráðherra er skylt að svara slíkum fyrirspurnum. Eftir að ráherra svarar 

fyrirspurninni er efnt til umræðna um hana. Að umræðunum loknum er hægt að leggja fram 

tillögu til ályktunar samkvæmt áðurnefndum heimildum 1. mgr. 24. gr. dþingsk. Samkvæmt 

heimildum í 6. mgr. 8. gr. dþingsk. geta fastanefndir þingsins lagt spurningar fyrir ráðherra 

varðandi lagafrumvörp eða önnur mál á málefnasviði hans.
117

  

Danska þingið gerði afgerandi og margvíslegar breytingar á ýmsum lögum landsins undir lok 

síðustu aldar. Sérstök lög um rannsóknarnefndir voru meðal annars sett og breytingar voru 

gerðar á þingskapalögum til að koma undirbúningi þingsins fyrir rekstur mála er vörðuðu 

ábyrgð ráðherra í skýran farveg. Háværar raddir heyrðust um aukna einstaklingsbundna 

ábyrgð á þessum tíma. Dómarar voru til að mynda látnir rannsaka málin er vörðuðu hugsanleg 

embættisbrot til að auka traust almennings á rannsóknarferlinu. Þó þarf að hafa í huga að aðild 

dómara að rannsóknum af þessu tagi sætti gagnrýni.
118
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Tillögur í skýrslu svokallaðrar Nordskov-nefndar frá 10. maí 1996 lögðu grundvöll að 

lagabreytingunum.
119

 Nefndin taldi ekki rétt að dómarar einir stýrðu rannsóknum þótt ekki 

væri heldur rétt að útiloka þá frá þessu hlutverki. Dómarar væru einstaklingar sem nytu 

lögvarins sjálfstæðis og hefðu þekkingu sem væri nauðsynleg til að tryggja óvilhalla og 

faglega rannsókn. Að lokum mælti Nordskov-nefndin með því að hæstaréttardómarar væru 

ekki valdir til rannsóknarstarfa heldur aðeins dómarar af neðri dómsstigum. Jafnframt var í 

skýrslunni bent á skort á skýrari reglum um málsmeðferð fyrir rannsóknardómstólum. 

Nefndin taldi nauðsynlegt að breyta réttarfarslögum til að tryggja að þeir sem væru til 

rannsóknar fyrir rannsóknardómstólum gætu notið sama réttaröryggis og óvilhallrar 

meðferðar og aðrir nytu við rannsókn.
120

  

Í skýrslu sinni fjallaði Nordskov-nefndin einnig um það álitaefni hvort fastanefndir þingsins 

og rannsóknarnefndir þingmanna væru í stakk búnar til að leggja mat á lagalega ábyrgð 

ráðherra. Nordskov-nefndin komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að þingnefndir eða 

sérskipaðar rannsóknarnefndir þingmanna væru ekki vel til þess fallnar að rannsaka eða leggja 

mat á staðreyndir sem gætu orðið grundvöllur að ákvörðunum um hvort sækja ætti ráðherra til 

ábyrgðar. Jafnframt taldi nefndin vanta skýrar lagareglur um málsmeðferð á meðan rannsókn 

stæði og reglur til að tryggja réttaröryggi einstaklinga sem rannsókn beinist að.
121

 

Í kjölfar skýrslunnar samþykkti danska þingið að bæta XVIII. kafla við dönsku þingsköp.
122

 

Markmið viðbótarinnar var einkum að tryggja að í þinginu ætti sér alltaf stað vönduð yfirferð 

og meðferð allra ásakana um meint embættisbrot ráðherra, svo leggja mætti mat á hvort rétt 

væri að kalla eftir ábyrgð. 

Þingið setti einnig lög um rannsóknarnefndir. Í skýringum með lögunum kemur fram að með 

setningu laganna séu settar reglur um málsmeðferð og skipan rannsóknarnefnda. Samkvæmt 

1. gr. laganna setur dómsmálaráðherra að ósk þingsins á fót rannsóknarnefnd til að rannsaka 

mál sem hafa mikla almenna þýðingu. Krafa er gerð um að mál sem komi til kasta þessara 

rannsóknarnefnda hafi tengingu við ríkið og/eða varði almannahagsmuni. Lögin kveða á um 

að rannsóknarnefnd megi ekki skipa til að leysa úr réttarágreiningi.
123
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Noregur 

 

Norsk stjórnskipan er að mörgu leyti lík þeirri íslensku þó að nokkrir þættir skilji að. 

Stjórnarskrá Noregs
124

 heimilar ekki þingrof og því eru þar engin úrræði til að vísa alvarlegri 

pólitískri kreppu til kjósenda. Samkvæmt ákvæðum 86. gr. nstjskr. fer norska þingið með 

ákæruvald og dæmir ríkisréttur í málum er varða lagalega ábyrgð ráðherra. Árið 2007 var 49. 

gr. nstjskr., sem kveður á um að norska þingið starfi í tveimur deildum, breytt. Breytingin fól í 

sér að deildarskipting norska þingsins var lögð niður og gekk breytingin í gildi 1. október 

2009. Norska stjórnarskráin kveður á um í 2. mgr. 62. gr. á um að einstaklingar geti ekki 

gegnt ráðherraembætti og setið á þingi á sama tíma. Samkvæmt því víkja þingmenn sem 

veljast í ráðherraembætti þingmennsku og varamenn þeirra taka sæti fyrir þeirra hönd á 

meðan.
125

 

Eftirlitshlutverk þingsins með framkvæmdarvaldinu hefur verið talinn lykilþáttur í starfsemi 

þess allt frá árinu 1814 þegar landið fékk fullveldi. Þingið sækir umboð til eftirlits í 

valdgreiningarkenninguna, einstök ákvæði norsku stjórnarskrárinnar og í pólitískan veruleika. 

Þingið hefur frá upphafi nýtt sér ákvæði stjórnarskrárinnar um upplýsingarétt þingmanna og 

stjórnskipulega ábyrgð sem veita því nauðsynlegt umboð og úrræði til að hafa virkt eftirlit 

með framkvæmdarvaldinu.
126

 Eftirlitshlutverki þingsins var áður fyrr skipt í 

stjórnskipunareftirlit og þinglegt eftirlit. Þessi skipting á rætur sínar að rekja til þess hvort 

eftirlitið sé líklegt til að valda lagalegri eða pólitískri ábyrgð ráðherra. Fræðimenn hafa fallið 

frá þessari skiptingu með tímanum þar sem erfitt er að sjá fyrir fram hvort rannsókn máls 

myndi leiða til ábyrgðar og í framhaldi af því hvort ábyrgðin sé af lagalegum eða pólitískum 

toga.
127

 

Í Noregi er hefð fyrir því að tiltekin fastanefnd gegni eftirlitshlutverkinu. Þess vegna hefur 

ekki tíðkast að norskir þingmenn sitji í sérstaklega skipuðum (ad hoc) rannsóknarnefndum.
128

 

Nú til dags er eftirlitshlutverk þingsins í höndum einstakra þingmanna. Einnig er starfandi 

sérstök fastanefnd, eftirlits- og stjórnskipunarnefnd (kontroll- og konstitusjonkomiteen), sem 

gegnir forystuhlutverki hvað þingeftirlit varðar þótt þingið hafi enn þá almenna heimild til að 

skipa sérnefndir sem eru liður í þingeftirlitinu, sbr. 14. gr. norsku þingskapa.
129
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Verkefnasvið eftirlits- og stjórnskipunarnefndar norska þingsins er ekki afmarkað einu 

málefnasviði heldur sér hún um eftirlit stjórnsýslunnar allrar. Með þessu skipulagi er hægt að 

byggja upp sérþekkingu á eftirlitshlutverkinu í stjórnsýslu þingsins og þróa aðferðir og 

verklag við rannsókn mála og eftirfylgni ákvarðana í kjölfarið. Jafnframt er með þessu 

skiplagi hægt að setja viðmið um ábyrgð ráðherra. Þá eru ytri eftirlitsembætti þingsins aðeins í 

sambandi við einn aðila í tengslum við rækslu hlutverks þeirra. Hafa þarf í huga að 

fyrirkomulagið getur krafist meiri vinnu fyrir nefndarmenn þar sem ekki er hægt að ganga að 

því vísu að þeir hafi nauðsynlega sérþekkingu á þeim málaflokki sem til skoðunar er hverju 

sinni.
131

  

Helstu verkefni eftirlits- og stjórnskipunarnefndar eru skilgreind í ákvæðum 10. tl. 2. mgr. 12. 

gr. nþingsk. sem eru eins og hér segir. 

 Yfirferð fundargerða ríkisráðs, þar sem nefndin yfirfer og gefur álit sitt til þingsins um 

fundargerðirnar. 

 Yfirferð skýrslu ríkisstjórnar um fyrirmæli þingsins. Þarf að hafa í huga í þessu 

samhengi að fyrirmæli þingsins eru bindandi fyrir ríkisstjórnina að fara eftir en tilmæli 

eru það ekki heldur lýsa þau vilja þingsins almennt. Norsku ríkisstjórninni er gert að 

gefa þinginu árlega skýrslu um það með hvaða hætti fyrirmælum þingsins til hennar er 

fylgt eftir. Eftirlits- og stjórnskipunarnefndinni er ætlað að fara yfir þessa skýrslu 

ríkisstjórnarinnar og gefa þinginu álit um hana. Lengi hafði tíðkast í norska þinginu að 

tilmælum sem voru ekki bindandi var beint að ríkisstjórninni. Í upphaf tíunda áratugar 

síðustu aldar færðist verulega í aukana að þingið samþykkti formleg og bindandi 

fyrirmæli til ríkisstjórnar. Þetta leiddi til þess að óeðlilegt ástand skapaðist þar sem 

ríkisstjórnin taldi sér skylt að skila þinginu skýrslu um afdrif tilmæla en ekki bindandi 

fyrirmæli. Þess vegna var sú breyting gerð á norsku þingskapalögunum að ríkisstjórnin 

skilar einnig skýrslu um afdrif fyrirmæla sem þingið beinir til hennar. 
132

 

 Yfirferð gagna frá ytri eftirlitsaðilum þingsins. 

 Yfirferð skýrslna frá ábyrgðarnefnd og þingskipuðum rannsóknarnefndum. 

 Meðferð stjórnlagamála, kosningalaga og fjárveitinga til þings og konungs. 

 Undirbúningur ákvörðunar þingsins um ábyrgð. 

 Umsagnarréttur um ábyrgðarmál frá öðrum nefndum. 
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 Rannsókn að eigin frumkvæði. Eftirlits- og stjórnskipunarnefnd er eina fastanefnd 

norska þingsins sem getur tekið upp mál að eigin frumkvæði, sbr. 7. mgr. 12. gr. 

nþingsk. Til þess að nefndin geti tekið upp mál þarf þriðjungur nefndarmanna að óska 

þess og áður en rannsókn hefst þarf að upplýsa viðkomandi ráðherra og gefa honum 

færi á að afhenda að eigin frumkvæði þær upplýsingar sem leitað er eftir. Þó að 

orðalag greinarinnar sé nokkuð víðtækt er ekki ætlast til að eftirlits- og 

stjórnskipunarnefnd sinni almennu eftirliti með stjórnsýslunni og fari þannig yfir á 

starfsvið ytri eftirlitsstofnana þingsins.
133

 

Ekki má gleyma því að norska þingið getur sett á fót sérnefndir til þess að fjalla um einstök 

mál eða tilteknar tegundir mála samkvæmt heimildum í 14. gr. nþingsk. Gert er ráð fyrir að 

þingið geri þetta aðeins í undantekningartilvikum. Heimild þessi hefur verið notuð þrisvar 

sinnum og síðast árið 1948. Engin þörf er talin fyrir skipan slíkra nefnda í nútímanum, ekki 

síst eftir tilkomu eftirlits- og stjórnskipunarnefndarinnar.
134

  

Í 14. gr. nþingsk. er einnig að finna heimild til þingsins til að setja á fót þingskipaðar 

rannsóknarnefndir. Í þessu samhengi er talað um nefndir sem þingið skipar til að leggja mat á 

eða staðreyna tiltekin atvik að því marki sem nauðsynlegt reynist í tengslum við skoðun 

þingsins á máli. Einnig getur verið að markmiðið með skipan slíkra nefnda sé að kanna hvort 

um vanrækslu eða misbresti í embættisfærslu ráðherra sé að ræða. Norska þingið hefur í raun 

nýlega byrjað að skipa slíkar nefndir þar sem fyrir 1990 var algengast að ríkisstjórnin gerði 

það að kröfu eða eftir ábendingu þingsins. Eftir því sem best verður vitað eru dæmi um sjö 

þingskipaðar rannsóknarnefndir sem norska þingið hefur skipað.
135
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Bandaríki Norður-Ameríku  

 

Stjórnskipun Bandaríkjanna 

 

Stjórnkerfi Bandaríkjanna er frábrugðið stjórnkerfi Íslands að mörgu leyti. Meðal annars ríkir 

þar svokallað tveggja flokka kerfi. Aðeins tveir flokkar eru í framboði, annars vegar 

Demókrataflokkurinn og hins vegar Repúblíkanaflokkurinn. Í Bandaríkjunum ríkir skýrari 

þrískipting, þ.e. skýr skil milli löggjafar-, dóms- og framkvæmdarvalds. Þegar talað er um 

skýr skil í þessu samhengi er átt við að sami aðili getur ekki samtímis átt sæti á þingi og 

starfað fyrir framkvæmdarvaldið. Jafnframt sækja forseti landsins, sem aðalhandhafi 

framkvæmdarvaldsins, og kjörnir fulltrúar á þinginu umboð sitt til kjósenda í aðskildum 

kosningum. Af því leiðir að forsetinn fær beint umboð frá þjóðinni til að velja ríkisstjórn.  

 

Þingið  

Bandaríkjaþing (The Congress) fer með löggjafarvaldið í tveimur deildum. Annars vegar 

fulltrúadeild (House of Representatives) með 435 þingmönnum, kjörnum úr 

einmenningskjördæmum til tveggja ára í senn í réttu hlutfalli við fjölda íbúa í ríkinu. Hins 

vegar öldungadeild (Senate) með 100 þingmönnum, tveimur úr hverju ríki, kjörnum til sex ára 

í senn. Rétt er að taka fram að annað hvert ár eru kjörnir nýir fulltrúar í þriðjung sætanna.
136

  

Upphaflega voru öldungadeildarþingmenn kosnir af þingum þeirra ríkja sem þeir voru 

fulltrúar fyrir. Hlutverk þeirra var að tryggja að íbúar ríkjanna hefðu sömu réttindi og íbúar 

annarra ríkja í sambandsríkinu. Höfundar upphaflegu stjórnarskrár Bandaríkjanna töldu að 

tvær deildir, þar sem önnur væri sérstaklega fyrir íbúa í ríkjum sambandsins (fulltrúadeild) og 

hin fyrir stjórnir ríkjanna (öldungadeild), tryggðu að lög sambandsríkisins gættu hagsmuna 

allra þegna, óháð dvalastað þeirra. Rétt er að geta þess í þessu sambandi að öll lög verða að fá 

samþykki beggja deilda áður en þau eru lögð fyrir forsetann til samþykkis. Þessu kerfi var 

breytt árið 1913 þegar sautjánda stjórnarskrárbreytingin (Seventeenth Amendment) var gerð. 

Þar segir: 

„The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each 

State, elected by the people thereof, for six years...“  
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Eftir breytinguna sækja öldungadeildarþingmenn umboð sitt til kjósenda í beinum kosningum. 

Sú breyting er ekki talin raska áðurnefndu samspili deilda í löggjafarhlutverki þeirra.
137

 

Frumvörp til laga geta komið frá báðum deildum nema frumvarp til fjárlaga sem þarf alltaf að 

koma frá fulltrúadeildinni. Báðar deildir þurfa að samþykkja frumvörp til þess að þau öðlist 

lagagildi. Ef önnur deildin fellir frumvarp er frumvarpið sent til samhæfingarnefndar 

(Conference Committee) þar sem fulltrúar beggja deilda eiga sæti. Þar er reynt er að komast 

að ásættanlegri niðurstöðu fyrir báðar deildir.
138

  

Ferill lagafrumvarpa á þinginu hefst á því að þeim er vísað til umræðu í einhverri af 

fastanefndum þingsins. Skilyrðið fyrir því er þó í raun að minnst einn þingmaður mæli með 

því áður. Ekkert í lögum mælir heldur gegn því að nokkrir þingmenn séu í sameiningu 

meðmælendur frumvarpsins. Ef þingmaður sem mælir með frumvarpi er einnig höfundur þess 

nægir að hann skrifi undir frumvarpið. Ef hann mælir fyrir frumvarpinu fyrir hönd 

utanþingsaðila bætist við undirskriftina orðalagið „samkvæmt beiðni“ (by request). Ekkert 

segir fyrir um að birta þurfi nafn höfundar frumvarpsins ef hann er annar en meðmælandi. 

Meðmælandi leggur frumvarpið í sérstakan kassa, „hopper“, þar sem skrifstofustjóri þingsins 

sækir frumvarpið, skráir, úthlutar númeri og sendir til formanns viðkomandi nefndar.
139

 Á 

hverju tveggja ára starfstímabili nefnda er reynt að koma nokkur þúsund lagafrumvörpum til 

nefndarumfjöllunar. Nefndirnar velja sjálfar þau lagafrumvörp sem þær vilja fjalla um. Eftir 

að skýrslur þeirra liggja fyrir eru frumvörpin tekin fyrir af þinginu. Lagafrumvörp sem nefndir 

hafna að fjalla um og/eða samþykkja fara venjulega ekki lengra í stjórnsýslukerfinu. Þegar 

nefnd er jákvæð gagnvart lagafrumvarpi gerist venjulega fernt áður en frumvarpið fer fyrir 

þingið: 

 Nefndin óskar eftir umsögnum allra stofnana framkvæmdarvaldsins sem breytingin 

hefur hugsanlega áhrif á. 

 Nefndin óskar eftir vitnisburði utanaðkomandi sérfræðinga á umræddu sviði sem 

reyna með vitnisburði sínum að hjálpa nefndarmönnum að fá sem bestan skilning á 

málinu til að geta tekið upplýsta ákvörðun. 

 Nefndarmenn reyna að ná sameiginlegri niðurstöðu um hugsanlegar breytingar og 

úrbætur á lagafrumvarpi. Utanaðkomandi aðilar geta jafnvel haft áhrif á lokaorðalag 

tillögunnar. 
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 Þegar tillagan er tilbúin sendir nefndin hana ásamt skýrslu sinni, sem skýrir tilgang 

tillögunnar og lýsir breytingum þegar um þær er að ræða, til umræðu á þingi. 

 

Viðkomandi nefnd hefur mikil áhrif við lögleiðingu tillögunnar þar sem hún stjórnar í raun 

þingumræðunni um hana. Meðlimir nefndarinnar taka einnig þátt í starfi nefndar sem sett er á 

stofn eftir að neðri deild þingsins samþykkir lagafrumvarp, sem nefndin hefur lagt fyrir 

þingið, og gegnir því hlutverki að leggja lokahönd á lög áður en þau taka gildi.
140

 Stundum 

senda nefndir lagafrumvörp áfram til umfjöllunar fullskipaðs þings með nefndaráliti þar sem 

fram kemur að viðkomandi nefnd mæli gegn samþykki frumvarpsins. Stundum kemur 

sjónarmið nefndarinnar ekki fram í álitinu. Sú framsetning þykir gefa til kynna að nefndin 

mæli í raun gegn samþykki frumvarpsins.
141

 

Öldungadeild starfrækir 20 nefndir, 68 undirnefndir og 4 sameiginlegar nefndir með neðri 

deild þingsins. Þessi mikli fjöldi helgast af gríðarlegu álagi/þrýstingi og flóknu eðli mála sem 

koma til afgreiðslu þingmanna. Í raun er hægt að segja að nefndakerfið í báðum deildum 

bandaríska þingsins sé svipað þó að deildirnar hafi sínar eigin meginreglur um starfsemi 

nefnda á þeirra vegum og styðjist jafnvel við eigin vinnureglur. Verksvið fastanefnda er 

almenn löggjöf, bæði ný lög og breytingar á gildandi lögum, þar sem undirnefnd „sérhæfir“ 

sig í ákveðnum þáttum innan verksviðs fastanefndarinnar. Rannsóknarnefndir og 

sameiginlegar nefndir sjá um eftirlit með framkvæmdarvaldinu og myndun starfsreglna 

þingsins.
142

 Skipan nefnda, hlutverk, verksvið og valdsvið þeirra kemur fram í bandarískum 

þingsköpum sem hvor deild þingsins fyrir sig samþykkir. Þingsköp öldungadeildar (Rules of 

the Senate) fjalla í XIV. - XVIII. köflum sínum um reglur um fastanefndir á vegum þess. 

Þingsköp fulltrúadeildar (House Rules) fjalla í X. - XII. köflum sínum um reglur um nefndir á 

vegum þess. Fulltrúadeild þarf að samþykkja breytingar á þingsköpum sínum í upphafi hvers 

löggjafarþings (á tveggja ára fresti) en öldungadeild uppfærir þingsköp sín þegar talin er þörf 

á því.
143

 

Formenn nefnda og meirihluti nefndarmanna kemur úr þeim flokki sem heldur meirihluta á 

þingi. Formenn nefnda stjórna því hvaða málefni viðkomandi nefnd tekur fyrir. Flokkarnir 

tilnefna nefndarmenn og manna nefndarmennirnir sjálfir undirnefndir. Hlutverk 

undirnefndanna er að rannsaka einstaka þætti mála fyrir nefndina. Þingið setur sjálft viðmið 
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um í hversu mörgum nefndum þingmenn geta átt setu og/eða gegnt formennsku. Þingið veitir 

nefndum fjármuni til að starfa, greiðir meðal annars starfsmönnum laun. Hver nefnd ræður sitt 

eigið starfsfólk og meirihlutinn stýrir störfum nefndarinnar í heild. Þó er alltaf gert ráð fyrir að 

minnihluti fái hluta af bæði starfsfólki og fjármunum til að geta tekið þátt í starfi 

nefndarinnar.
 144

 

Fulltrúadeild rannsakar og kærir hugsanleg brot embættismanna í starfi en öldungadeild 

þingsins dæmir um sekt þeirra og sker til að mynda úr um hvort þeir þurfa að láta af 

embætti.
145

 Aðeins öldungadeild þarf til að samþykkja skipan forseta í mikilvægar stöður eins 

og ráðherra-, dómara- og sendiherrastöður. Öldungadeild þarf einnig að samþykkja 

alþjóðasamninga með 2/3 meirihluta til þess að þeir öðlast gildi, annars er undirskrift 

forsetans ógilt.
 146

 

 

Framkvæmdarvaldið 

Forseti Bandaríkjanna er ekki aðeins þjóðhöfðingi heldur fer hann með framkvæmdarvald og 

er yfirmaður herafla landsins.
147

 Forsetinn hefur neitunarvald
148

 gagnvart lögum 

nýsamþykktum af þinginu. Ef hann neitar að samþykkja lög koma þau aftur til kasta þingsins 

sem getur þá fellt neitun forsetans úr gildi en til þess þarf minnst atkvæði 2/3 hluta 

þingmanna. 

 

Dómsvaldið  

Bandarískt dómskerfi er mun flóknara en íslenskt dómskerfi. Bandaríska kerfinu má skipta í 

þrjá meginflokka: dómskerfi einstakra ríkja, dómskerfi sambandsríkisins og Hæstiréttur 

Bandaríkjanna. 

Dómskerfi einstakra ríkja er ekki fullkomlega samræmt en flest ríki hafa fjögur dómsstig: 

dómstóla með takmarkað valdssvið (Trial Courts of limited Jurisdiction), dómstóla með 

almennt valdssvið (Trial courts of general Jurisdiction), áfrýjunarmillidómsstig (Intermediate 

Appellate Courts) og æðsta dómstól ríkisins (Court of last resort). Þessu til viðbótar eru í 

mörgum ríkjum starfandi sérdómstólar fyrir sakborninga undir lögaldri (Juvenile Courts).
149
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Dómskerfi sambandsríkisins er skipt í tvö stig: Umdæmisdómstóla (District Courts) og tvo 

sérdómstóla (US Court of International Trade og The Court of Federal Claims) á lægra stigi 

og áfrýjunardómstóla (Courts of Appeals) á æðra stigi. Bandaríkjunum er skipt í 94 

dómumdæmi og starfar í hverju þeirra einn umdæmisdómstóll og einn 

gjaldþrotaskiptadómstóll (US bankrupcy Court) sem samkvæmt ákvörðun þingsins afgreiðir 

aðeins gjaldþrotamál einstaklinga og lögaðila. Áfrýjunardómstólar voru stofnaðir árið 1891 til 

að létta álagi af Hæstarétti. Áfrýjunardómstólarnir eru þrettán talsins og taka þeir til 

meðferðar áfrýjanir frá umdæmisdómstólunum. 

Hæstiréttur Bandaríkjanna (US Supreme Court) er æðsta dómsstig Bandaríkjanna og í raun 

eini dómstóllinn sem getið er um í stjórnarskrá Bandaríkjanna. Þar segir um dómstólinn í 3. 

gr.: 

„The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court...“  

Orðalag ofangreindar greinar er talið tryggja sjálfstæði Hæstaréttar. Þingið getur breytt fjölda 

sitjandi dómara en á hinn bóginn getur þingið ekki haft áhrif á störf Hæstaréttar samkvæmt 

stjórnarskránni. Þar af leiðandi eru dómar Hæstaréttar endalegir í bandaríska réttarkerfinu, það 

er þeim er ekki hægt að áfrýja.
150

  

Allir dómarar við dómstóla sambandsríkisins eru skipaðir af forseta Bandaríkjanna og 

samþykktir af þinginu. Hins vegar velja ríki dómara við dómstóla sína. Valið fer fram á fimm 

mismunandi vegu, það er með pólitískum kosningum (partisan election), ópólitískum 

kosningum (nonpartisan election), vali á grundvelli verðleika dómarans (merit selection), 

skipun af hendi ríkisstjóra (gubernatorial appointment) og skipun af hendi þings viðkomandi 

ríkis (appointment by the legislature).
151

 

Samkvæmt stjórnarskrá Bandaríkjanna, nánar tiltekið 3. mgr. 2. kafla 3. gr. hennar, skulu öll 

dómsmál, að undanskildum ætluðum embættisafglöpum, rekin fyri og dæmd af kviðdómi: 

„The Trial of all Crimes, except in Cases of Impeachment, shall be by Jury...“ 

Kviðdómur er 12 manna handahófskennt úrtak almennings án tengsla við viðkomandi aðila 

máls. Hópnum er falið að hlýða á sönnunarfærslur, kynna sér framlögð gögn og komast að 

lokum að niðurstöðu um sekt eða sýknu í viðkomandi máli. Seta í kviðdómnum er talin 

borgaraleg skylda og ekki er hægt að komast undan henni nema að uppfylltum ströngum 

skilyrðum. 
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Eftirlit bandaríska þingsins 

 

Veigamesti þátturinn í eftirliti með forseta og framkvæmdarvaldi í Bandaríkjunum er 

nefndakerfi þingsins. Nefndakerfið á sér djúpar rætur í sögu Bandaríkjanna eða allt frá því 

samþykkt voru lög um sérnefndir árið 1914.
152

 Tilgangur nefndanna er að styðja við 

löggjafann og aðstoða við upplýsingaöflun með greiningu á stefnumálum, sjá fyrir um þarfir 

löggjafans og bregðast við löggjafanum eins fljótt og auðið er. Nefndir á vegum bandaríska 

þingsins eru skipaðar þingmönnunum sjálfum og sjá þær um eftirlit með einstökum 

stofnunum ríkisins fyrir hönd þingsins.
153

 Verkið skiptist þannig að fastanefndir fara með 

verkefni sem tengjast löggjafarhlutverki þingsins og rannsóknar- og sameiginlegar nefndir 

fara með verkefni sem tengjast eftirlitshlutverki þingsins.
154

 Í raun er hægt að segja að 

venjubundið eftirlit með daglegum rekstri ráðuneyta fari fram á vettvangi rannsóknarnefnda 

um málefni einstakra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar. Hlutverk þessara nefnda er að fylgjast með 

ráðuneytum ríkisstjórnarinnar til að tryggja að þau fari að settum reglum og fylgi stefnu 

þingsins hverju sinni.
155

  

Í stjórnarskrá Bandaríkjanna
156

 er vald þingsins lögfest. Þar segir í 1. mgr. 1. gr. að 

löggjafarvaldið sé í höndum þingsins og skiptist þingið í tvær deildir. Í 8. mgr. 1. gr. 

stjórnarskrárinnar er gerð grein fyrir því hvaða málefni þingið hefur ákvörðunarvald um. Þar 

er meðal annars talað um innheimtu skatta og tolla, fjármögnun sameiginlegra varnar- og 

velferðarmála, vald til lántöku í nafni ríkisins, útgáfu peninga og stjórnun baráttu gegn 

myntfölsun, yfirlýsingu um stríðsátök og umsjón með fjármögnun hers bæði á landi og sjó. Þá 

er talað um að þingið gegni hlutverki löggjafans og sjái um setningu bæði almennra laga og 

laga og reglna um starfsemi framkvæmdarvaldsins. Hægt er að álykta sem svo að markmiðið 

sé meðal annars að tryggja þinginu vald til að setja nánari reglur um stjórnsýslu landsins.  

Þótt stjórnarskráin veiti löggjafanum ekki beina heimild til eftirlits með 

framkvæmdarvaldshafanum er með tilliti til orðalags 8. mgr. 1. gr. og 2. og 3. mgr. 2. gr. 

stjórnarskrárinnar hægt að draga þá ályktun að þingið hafi heimild til að fylgjast með 

framkvæmdarvaldshöfum í því skyni að tryggja að farið sé að gildandi lagafyrirmælum og 

ályktunum þingsins. Rétt er að nefna að til viðbótar áðurnefndum ákvæðum 8. mgr. 1. gr. 

kveður 2. mgr. 2. gr. meðal annars á um að liggja þurfi fyrir samþykki þingsins til að forseti 
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landsins geti gert milliríkjasamninga, einnig þarf þingið að samþykkja allar stöðuveitingar 

forsetans í lykilstöður bandarískrar stjórnsýslu (ráðherrar, sendiherrar, ræðismenn, 

Hæstaréttardómarar o.s.frv.). Einnig kveður 3. mgr. 2. gr. á um að forseta beri skylda til að 

gefa þinginu skýrslu um stöðu mála í landinu og þar er að finna heimild fyrir forseta til að 

kalla þingið saman, á meðan það er í fríi, ef þarf, samkvæmt lögum, að taka ákvörðun um 

málefni þar sem samþykki þingsins þarf að liggja fyrir. 

Einn af þeim fræðimönnum sem hefur í verkum sínum lagt grundvöll að nútímaþingeftirliti er 

fyrrverandi forseti Bandaríkjanna Woodrow Wilson (1856 – 1924). Wilson notaði fyrstur 

manna orðið eftirlit (oversight) í skilgreiningu sinni á markmiði þingeftirlits en hann taldi að 

eftirlitshlutverk þingsins væri jafnmikilvægt og löggjafarhlutverk þess. Hann lagði einnig 

áherslu á upplýsingaskyldu þingsins gagnvart almenningi og ítrekaði mikilvægi vandaðrar og 

gagnsærrar umfjöllunar þingmanna um hvert einasta málefni sem ríkisstjórnin þyrfti að kljást 

við því hlutverk þingmanna væri fyrst og fremst að vera augu og eyru þjóðarinnar.
157

  

Bandaríska þingið hefur rækt eftirlitshlutverk sitt frá upphafi. Sem dæmi má nefna stofnun 

„The Grand Inquest of the State“ árið 1791 í kjölfar orða Williams Pitts the Elders, þáverandi 

forseta þingsins, um að: „Þingmenn skulu vandlega rannsaka kvartanir sem berast bæði frá 

einstaklingum og stofnunum.“ Áðurnefnt hugtak „Grand Inquest“ hefur verið notað til að lýsa 

eftirlitshlutverki þingsins allar götur síðan.
158

 

Fyrsta athugun þingsins fór fram árið 1792. Þingið samþykkti að rannsaka misheppnaðar 

aðgerðir hersins gegn amerískum frumbyggjum undir stjórn hershöfðingjans St. Clair. 

Rannsóknarnefnd þingsins sendi varnarmálaráðherra Bandaríkjanna (Secretary of War) bréf 

þar sem nefndin krafðist þess að afhent yrðu öll skjöl tengd umræddum aðgerðum hersins. 

Þáverandi ríkisstjórn Bandaríkjanna undir forystu George Washington forseta samþykkti 

einróma að þingið ætti rétt á gögnunum þó að minnt væri á að framkvæmdarvaldshafar ættu 

rétt til að afhenda ekki gögn þegar vernd almannahagsmuna krefðist þess (executive 

privilege). Með ofangreint í huga má því segja að aldrei hafi ríkt alvarlegur ágreiningur um 

eftirlitshlutverk þingsins þó svo að einstakar valdheimildir hafi verið túlkaðar á ólíkan hátt.
159

  

Sem dæmi um ólíka túlkun má nefna rétt þingsins til að færa menn í fangelsi neiti þeir að bera 

vitni fyrir þingnefndum eða reyni með gjörðum sínum að trufla eðlilega starfsemi þingsins. 

Árið 1795 voru tveir menn færðir í fangelsi að skipun þingsins fyrir að reyna að múta tveimur 

þingmönnum. Fræðimenn og bandarískir dómstólar hafa veigrað sér við að skera nákvæmlega 
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úr um hvort þingið hafi haft vald til að færa þessa menn í fangelsi eða ekki. Engu að síður 

hafa nokkrir dómar gengið á þessu sviði sem gefa vísbendingar um þetta vald þingsins. 

Í Anderson v. Dunn,19 U.S. 6 Weath. 204 (1821)
160

 var stefnandi færður í fangelsi, á 

grundvelli skipunar þingsins, eftir að sannað þótti að hann hefði gert tilraun til að múta 

þingmanni. Stefnandi valdi þá leið að stefna yfirmanni öryggismála þingsins (Sergeant-at-

Arms) fyrir ólögmæta handtöku. Hæstiréttur Bandaríkjanna sagði í niðurstöðu sinni að þingið, 

rétt eins og dómstólar, ætti rétt á hljóði, virðingu, friði til starfa og velsæmis. Þar af leiðandi 

skyldi gera ráð fyrir tilheyrandi refsingu vegna brota á þessum rétti. Niðurstaða Hæstaréttar í 

málinu var að þingið, sem handhafi löggjafarvalds, hefði rétt til að setja menn í fangelsi og 

jafnvel sekta þá með peningasektum þegar um brot gegn þinginu væri að ræða. Á hinn bóginn 

er rétt að hafa í huga að í niðurstöðu Hæstaréttar kom skýrt fram að framkvæmdarvaldshafar 

og stjórnsýslustofnanir hefðu ekki þennan sama rétt. Þrátt fyrir að langt sé um liðið frá því 

dómurinn féll hefur hann enn þá fordæmisgildi eins og sannast meðal annars á því að 

umfjöllun um hann er víða að finna í nýlegum kennslubókum og fræðigreinum á þessu sviði. 

Í máli Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168 (1880)
161

 var Hæstiréttur annarrar skoðunar. 

Málavextir voru þeir að þingið heimilaði rannsókn gjaldþrots banka undir nafninu Jay Cooke 

& co. Bankinn geymdi meðal annars fjármuni ríkisstjórnarinnar og hafði milligöngu í 

fasteignaviðskiptum á höfuðborgasvæðinu. Kilbourn var kallaður fyrir þingnefnd til að bera 

vitni og afhenda skjöl varðandi fasteignaviðskipti. Hann neitaði að verða við beiðninni og var 

færður í fangelsi. Hæstiréttur taldi að þingið hefði farið út fyrir heimildir stjórnarskrárinnar 

með þessum aðgerðum. Hann studdi sjónarmið sitt meðal annars með tilvísun til uppsprettu 

frelsissviptingarheimildar enska þingsins. Eins og fram kom í málinu rakti þingið heimild sína 

til þess tíma þegar þingmenn sameiginlegra enskra þingdeilda (House of Commons and House 

of Lords) sátu einnig í Hæstarétti landsins (High Court of England). Hæstiréttur 

Bandaríkjanna taldi að heimildirnar giltu ekki í Bandaríkjunum þar sem þrískipting ríkisvalds 

væri mun skýrari þar í landi en í Bretlandi. Hæstiréttur komst þó ekki að afgerandi niðurstöðu 

í þessu ágreiningsmáli því í niðurstöðu hans kom fram að þing landsins hefði samt sem áður 

vald til að leysa úr ákveðnum réttarágreiningi sem og kærum um brot í opinberu starfi, 

ágreiningi um niðurstöður kosninga og brotum einstakra þingmanna í starfi. Tvær 

meginreglur úr dómnum gilda enn þann dag í dag. Annars vegar að dómstólar hafa 

endurskoðunarvald þegar þing ákveður frelsissviptingu. Hins vegar að þingið hefur ekki 

heimild til að rannsaka einkamál. 
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Engu að síður hefur Hæstiréttur alltaf staðfest rétt þingsins til eftirlits í dómaframkvæmd 

sinni. Dæmi um slíkt er að finna í eftirfarandi dómum: McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135, 

177 (1927), Watkins v. United States, 354 U.S. 178, 187 (1957) en fjallað verður um þennan 

dóm síðar og Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109, 111 (1959).
162

 

Í málinu McGrain v. Daugherty var Hæstarétti falið að leysa úr ágreiningi um hvort þingið 

hefur rétt til að rannsaka og fjalla um stjórnarhætti í bandaríska dómsmálaráðuneytinu. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar kom m.a. fram að þingið væri að rannsaka málefni sem gæti leitt í ljós 

upplýsingar sem gætu hjálpað löggjafanum við að stuðla að skilvirkari lagasetningu. Þar af 

leiðandi hefði þingið fullan rétt til þessa gjörnings.  

Í málinu Barenblatt v. United States voru málavextir þeir að stefnandi var kallaður sem vitni 

fyrir þingnefnd til skýrslutöku um hugsanlega starfsemi kommúnistaflokks í háskólanum þar 

sem hann var kennari. Stefnandi neitaði að svara og var í kjölfarið dæmdur á lægri 

dómsstigum til sex mánaða fangelsisvistar og fjársektar. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að hagsmunir þjóðarinnar vægju þyngra en hagsmunir einstaklinga. Þar sem 

stefnandi væri kallaður fyrir þingnefndina sem vitni en ekki grunaður bæri honum að svara 

spurningum nefndarmanna. Þessi niðurstaða staðfestir í raun rétt þingsins til að kalla 

einstaklinga til vitnis um málefni í rannsókn og skyldu einstaklinga til að svara spurningum 

þingmanna ef þeir hafa vitneskju um staðreyndir sem skipta máli fyrir rannsókn þingsins. 

Undir þingeftirlit falla endurskoðun, eftirlit og umsjón með ríkisstofnunum, starfsemi þeirra, 

framvindu og framfylgni stefnu löggjafans. Heimild til eftirlits sækir þingið í stjórnarskrá 

Bandaríkjanna, almenn lög og starfsreglur beggja deilda þingsins. Óhætt er að segja að eftirlit 

þingsins sé órjúfanlegur þáttur í skiptingu valds á milli hinna þriggja greina ríkisvaldsins, 

löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds, og er því ætlað að tryggja að hvert þeirra 

um sig hafi hemil á hinum. Með öðrum orðum að engin þeirra verði öðrum yfirsterkari. 

Eftirliti þingsins er hægt að lýsa sem stöðugu ferli þar sem almenningur fær venjulega aðeins 

að kynnast málum sem valda mikilli hneykslan. Dæmi um slíkt eru rannsókn á því hvernig 

Kína komst yfir upplýsingar um kjarnorkuvopn Bandaríkjanna (árið 1999), Watergate-málið 

(árin 1973-1974) og Íran-Contra málið (árið 1987). 

Þyngst í eftirliti þingsins vegur væntanlega eftirlit með fjárveitingum til verkefna sem 

framkvæmdarvaldshafar hyggjast framkvæma gegnum stofnanir á þeirra vegum þar sem 

kemur sér sérlega vel að eiga úr að spila starfsfólki með sérfræðikunnáttu eða aðgang að 
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sérfræðikunnáttu, stuðningi stofnana og möguleika á að koma á laggirnar sérstökum 

rannsóknarnefndum.
163

 

Helstu markmið eftirlitsins eru: 

 Að tryggja að framkvæmdarvaldið fari eftir markmiðum löggjafans.  

 Að bæta skilvirkni ríkisstofnana. 

 Að meta frammistöðu einstakra ríkisstofnana. 

 Að koma í veg fyrir ágengni framkvæmdarvalds gagnvart löggjafarvaldinu.  

 Að rannsaka framkvæmdir og/eða misbeitingu valds innan framkvæmdarvalds.  

 Að meta getu stofnana til að ná fram settu markmiði löggjafans. 

 Að gera tillögur um fjárveitingar ríkisins.  

 Að tryggja að vinnureglur framkvæmdarvaldsins séu í samræmi við hagsmuni 

almennings. 

 Að tryggja réttindi og frelsi einstaklingsins.  

 Að endurskoða reglugerðir stofnana og safna saman upplýsingum sem nýtast í 

lagabreytingum framtíðarinnar.
164

 

Fjárveitingarvald ríkisins er í höndum þingsins. Allar stofnanir ríkisins sækja því heimildir til 

fjárútláta til þingsins og geta ekki farið út fyrir fjárheimildir sínar án samþykkis þess. Þingið 

hefur nokkur úrræði til að stuðla að því að stofnanir ríkisins fari eftir fyrirmælum þess. Sem 

dæmi má nefna ef stjórnsýslustofnanir fara ekki eftir reglum sem settar eru af þinginu hefur 

þingið vald til fella niður fjárveitingu til þeirra. Þannig er viðkomandi stofnun þvinguð til 

undirgefni. Jafnframt má nefna að þingið getur samþykkt lög sem fella úr gildi ákvarðanir 

sem teknar eru í stofnunum og þannig þrengt sjálfsákvörðunarrétt stofnana eða eins og áður 

var nefnt lækkað fjárveitingu til viðkomandi stofnunar. Samkvæmt bandarísku stjórnarskránni 

getur aðeins þingið tekið ákvörðun um að lýsa yfir stríðsástandi eða stríði við annað ríki.
165

 

 

Lögfest úrræði þingsins 

Nú á tímum hefur þingið yfir að ráða þýðingarmiklum lögfestum úrræðum til að rækja 

eftirlitshlutverk sitt. Orðalag bandarísku stjórnarskrárinnar hefur frá upphafi verið talið veita 

þinginu óbeina heimild til eftirlits með framkvæmdarvaldshöfum. Þessar heimildir urðu þó 

ekki hluti af almennri löggjöf fyrr en á 20. öld. 
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Árið 1912 gáfu tveir forsetar Bandaríkjanna, Theodore Roosevelt og William Howard Taft, út 

tilskipun (executive order), það er stjórnvaldsfyrirmæli með lagagildi sem gefin eru út af 

forseta eða öðrum handhafa framkvæmdarvaldsins. Þar er opinberum starfsmönnum beinlínis 

bannað að hafa bein samskipti við þingmenn. Sem svar við þessari skipun samþykkti þingið 

lög um fjárveitingu til bandarísku póstburðarstofnunarinnar (P. L. 62-336). Lögin eru almennt 

þekkt undir heitinu Anti-gag legislation. Í niðurlagi 6. gr. laganna kemur skýrt fram að allir 

opinberir starfsmenn bandaríska ríkisins, einir eða sem hluti af hópnum, hafa ef þeir óska þess 

rétt til að eiga frjálsan, óhindraðan aðgang að þingmönnum og nefndum þingsins auk þess að 

skilgreina upplýsingaskyldu opinberra starfsmanna til sömu aðila ef þeir eru varir við 

ólögmæta starfsemi á vinnustað sínum.
166

 Í nútímanum eru þessi réttindi varin í 5. kafla US 

code (lagasafn Bandaríkjanna) 5 USC 7211. 

Þá er mikilvægt að nefna tvenn lög til viðbótar í þessu samhengi: The Whistleblowers 

Protection Act for Federal Employees of 1978 sem var áður hluti af Civil Service Reform Act 

of 1978 (P.L. 95-454) og Intelligence Community Whistleblower Protection Act (P.L. 105-

272) um trúnaðarupplýsingar og upplýsingar um þjóðaröryggi. Fyrrnefndu lögin segja, í 9. tl. 

B. mgr. 2301. gr. 23. kafla, sem er í dag 5 USC 2301, að ekki megi refsa opinberum 

starfsmönnum ef þeir koma á framfæri upplýsingum um lagabrot, ólögmæta eyðslu af 

opinberum fé, misbeitingu valds og/eða verknað sem felur í sér almannahættu.
167

 

Með þessu ákvæði er starfsöryggi opinberra starfsmanna í tengslum við að upplýsa þing um 

meint ólöglegt athæfi, misbeitingu valds og/eða fjárhagslega misnotkun yfirmanna og/eða 

samstarfsmanna sinna tryggt. 

Enn fremur kemur fram í 11. tl. B. mgr. 2302. gr. sömu laga að kafli laganna um 

trúnaðarskyldu opinberra starfsmanna eigi ekki við gagnvart þinginu og ekki sé fyrir hendi 

refsiheimild gagnvart opinberum starfsmönnum sem kjósi að láta þinginu í té umbeðnar 

upplýsingar.
168

 

Orðalagið veitir þinginu undanþágu frá ákvæðum 8. tl. B. mgr. 2302. gr. sömu laga sem segir að 

engir opinberir starfsmenn sem gegna stjórnunarstöðu hafi heimild til að refsa á nokkurn hátt 

undirmönnum sem veita þinginu upplýsingar um hugsanleg lagabrot, ólögmæta eyðslu af 

opinberu fé, misbeitingu valds og/eða verknað sem felur í sér almannahættu, yfirmanna 

og/eða samstarfsmanna sinna. Gert er ráð að upplýsingar sem varða þjóðarhagsmuni ríkisins 
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og/eða samskipti við önnur lönd séu undanþegnar þessu ákvæði ef þetta kemur sérstaklega fram í 

öðrum lagabálkum eða fyrirmælum forsetans.
169

 

Með ofangreindu er forsetanum heimilað að banna embættismönnum að tjá sig um ákveðin 

málefni ef hann telur það stangast á við þjóðarhagsmuni í tengslum við varnarmál og 

samskipti við önnur lönd. Eins og áður segir fellur ákvæði 11. tl. úr gildi þegar um 

upplýsingagjöf til þingsins og nefnda á vegum þess er að ræða. 

Með lögum um Budget and Accounting Act Establishing the General Accounting Office 

(GAO) (P. L. 67-13) var stofnað og skilgreint hlutverk embættis ríkisendurskoðunar.
170

 Í 

upphafi 3. kafla, nánar tiltekið 301 gr., segir að stofnuð verði endurskoðendaskrifstofa sem 

verður óháð framkvæmdarvaldshöfum og undir stjórn ríkisendurskoðanda (Comptroller 

General of the United States).
171

 Með orðalagi þessu var sjálfstæði ríkisendurskoðunar undir 

forystu ríkisendurskoðanda gagnvart framkvæmdarvaldshöfum tryggt. Heimildir embættisins 

til endurskoðunar voru svo enn frekar skilgreindar í a. mgr. 312. gr. laganna þar sem segir að 

ríkisendurskoðandi skuli endurskoða, á staðnum að eigin vali, ríkisreikning og reikninga 

þeirra aðila sem hafa með höndum rekstur og fjárvörslu á vegum ríkisins.
172

 Hér kemur 

einfaldlega fram að ríkisendurskoðandi hafi heimild til að rannsaka að eigin vild öll málefni er 

varða meðhöndlun fjármuna í eigu bandaríska ríkisins. 

Tímamót urðu þegar heimild löggjafans til eftirlits með framkvæmdarvaldinu kom fyrst fram í 

almennum lögum um endurskipulagningu löggjafans árið 1946 (P.L. 79-601). Í lögunum er að 

finna fyrirmæli til löggjafans um að framkvæma stöðugt og málefnalegt eftirlit gegnum 

nefndir sem hafa eftirlit með stofnunum framkvæmdarvaldsins sem falla undir verksvið 

þeirra. Þessi fyrirmæli má finna í 136. gr. laganna sem segir að allar nefndir á vegum þingsins 

eigi að vera stöðugt á varðbergi og fylgjast nánar með svo ríkisstofnarnir, sem starfa á þeirra 

eftirlitssviði, fari eftir ákvæðum gildandi laga í störfum sínum. Nefndir skulu, í störfum 

sínum, meðal annars nota viðeigandi skýrslur og upplýsingar sem og handhafar 

framkvæmdarvalds og ríkisstofnanir leggja þeim í té til að rækja þetta hlutverk sitt.
173

 Með 

orðalagi þessu lögfesti þingið eftirlitshlutverk þingskipaðra nefnda.
174

 Í a. mgr. 134. gr. 

laganna er kveðið á um að þingskipaðar nefndir hafi einnig heimild til að: efna til yfirheyrslna 
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þegar og þar sem þeim hentar, fara yfir öll gögn (bækur, skjöl, fræðigreinar, bréf og o.s.frv.) 

sem þær telja nauðsynleg og notast við dómsúrskurði í störfum sínum.
175

 

Í 202. gr. sömu laga er einnig að finna mikilvæga nýjung. Þessi nýjung felst í heimild til 

nefnda þingsins til að ráða til sín starfsmenn í fullt starf. Um leið er sjálfstæði þessara 

starfsmanna gagnvart framkvæmdarvaldshöfum tryggt. Í greininni segir meðal annars að allar 

fastanefndir þingsins (nema fjárveitingarnefnd) hafi með einfaldri meirihlutakosningu heimild 

til að ráða fjóra starfsmenn umfram starfsfólk skrifstofu sér til aðstoðar. Þessir starfsmenn séu 

ráðnir á grundvelli hæfis til að gegna starfinu, óháð stjórnmálaskoðunum. Orðalag 

greinarinnar gefur til kynna að starfsmenn nefndanna vinni aðeins í þágu viðkomandi nefndar. 

Þeir mega ekki vinna fyrir aðra ríkisstofnun á meðan þeir vinna fyrir nefndirnar. Þeir mega 

heldur ekki hefja störf hjá öðrum ríkisstofnunum í eitt ár eftir þeir ljúka störfum fyrir 

fastanefndir þingsins.
176

 Með því að gera eins og að ofan er greint frá er gert að skilyrði að 

starfsmenn nefnda geti ekki einnig verið starfsmenn stofnana á vegum ríkisins nema í 

þröngum undantekningartilvikum en þá er aðskilnaður frá framkvæmdarvaldinu tryggður. 

Með lögum um endurskipulagningu löggjafans frá árinu 1946 (P.L. 79-601), nánar tiltekið 

203. gr. þeirra, er einnig kynnt til sögunnar stofnun, svokölluð greiningar- og 

ráðgjafarþjónusta löggjafans (Legislative Reference Service) sem á að aðstoða þingið og 

nefndir á vegum þess við gerð skýrslna og úttekta. Í lögunum segir að bókavörður þingsins 

hefur heimild til að stofna sjálfstæða deild undir bókasafni þingsins í þessu skyni. Einnig eru, 

í 1. mgr. 203. gr., þrjú meginverkefni stofnunarinnar skilgreind:  

1. Greining og mat á lagafrumvörpum sem berast þinginu frá ýmsum stofnunum 

framkvæmdarvalds.  

2. Söfnun og greining ýmissa upplýsinga í tengslum við störf þingsins og nefnda á 

vegum þess.  

3. Gerð útdrátta og skýrslna um skýrslutökur þingnefnda, lagafrumvarpa og þingályktana 

sem berast þinginu almennt.
177

  

Lög um endurskipulagningu löggjafans (The Legislative Reorganization Act), sem samþykkt 

voru árið 1970, veittu enn fremur fastanefndum þingsins heimild til að skoða og rannsaka 

framkvæmd og beitingu lagafyrirmæla sem falla undir verksvið þeirra. Þá var veitt heimild til 

að auka starfslið nefnda auk þess sem greiningar- og ráðgjafarþjónusta löggjafans (Legislative 

Reference Service) var styrkt. Nafni stofnunarinnar var samhliða breytt í rannsóknarþjónustu 
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þingsins (Congressional Research Service) og ríkisendurskoðunar (General Accounting 

Office).
178

  

Um þessa breytingu er meðal annars fjallað í ákvæði 1. mgr. 136. gr. laganna. Þar segir að 

hver fastanefnd þingsins fyrir sig skuli stöðugt kanna og endurskoða beitingu, framkvæmd og 

framfylgni gildandi lagareglna af hálfu framkvæmdarvaldshafa og ríkisstofnana.
179

 

Um breytingar á greiningar- og ráðgjafarþjónustu löggjafans er meðal annars fjallað í 321. gr. 

laganna. Þar segir að nafni stofnunarinnar verði breytt í rannsóknarþjónusta þingsins 

(Congressional Research Service) og að bókavörður þingsins skuli áfram styðja stofnunina í 

ýmsum störfum hennar í þágu þingsins.
180

 

Um breytingar á ríkisendurskoðun fjalla meðal annars 204. og 205. gr. laganna sem segja 

meðal annars að ríkisendurskoðandi skuli hafa starfsmenn sem sérhæfa sig í gerð 

kostnaðaráætlana. Hlutverk þessara starfsmanna er að aðstoða nefndir á vegum þingsins við 

mat og rannsóknir á skýrslum ríkisstofnana um rekstraráætlun þeirra. Ríkisendurskoðandi 

hefur heimild til að stofna sérdeild innan ríkisendurskoðunar til að vinna í þessum 

málaflokki.
181

 

Þeirri nýjung er lýst í 302. gr. laganna að fulltrúum minnihlutans í nefndum er heimilað að 

ráða hluta starfsmanna. Greinin gerir ráð fyrir að fjöldi skipaðra sérfræðinga sem vinna fyrir 

nefnd aukist úr fjórum í sex og að tveir af þeim verði skipaðir samkvæmt vilja minnihluta 

nefndarmanna. Þessir starfsmenn vinna beint fyrir formann nefndarinnar eða forystumann 

minnihlutanefndarinnar.
182

  

Óhætt er að segja að við endurskoðun bandarísku laganna á árunum 1946 og 1970
183

 hafi 

eftirlit þingsins verið fest verulega í sessi auk þess sem Hæstiréttur Bandaríkjanna hafi á sama 

tímabili í dómum sínum enn frekar staðfest mikilvægi eftirlitshlutverks þingsins. Í máli 

Watkins v. United States, 354 U.S. 178, 187 (1957),
184

 voru málavextir þeir að Watkins sem 

starfaði í þágu bandarísks verkalýðsfélags var kallaður fyrir eina af undirnefndum þingsins en 

nefndin starfaði fyrir þingnefnd um pólitíska starfsemi gegn Bandaríkjunum (Committee on 

Un-American Activities of the House of Representatives). Watkins var dæmdur sekur fyrir að 

neita að bendla aðra við málið í vitnisburði sínum. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir meðal 
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annars að löggjafinn geti ekki tekið skynsamlegar og markvissar ákvarðanir án fullnægjandi 

upplýsinga um það málefni sem löggjöf eigi að fjalla um eða breyta.
185

 

 

Önnur úrræði þingsins 

Því hefur verið haldið fram að merkilegur áfangi í málefnum þingeftirlits í Bandaríkjunum 

hafi náðst þegar Hæstiréttur landsins úrskurðaði í máli INS v. Chadha, 462 U.S. 919 

(1983).
186

 Málavextir voru þeir að Chadha, sem dvaldi í Bandaríkjunum á grundvelli 

vegabréfsáritunar fyrir námsmenn, yfirgaf ekki Bandaríkin þrátt fyrir að tímabundið 

dvalarleyfi hans rynni út. Honum var skipað af dómsmálaráðherra landsins að yfirgefa landið 

á grundvelli heimilda ákvæða laga um innflytjendur og ríkisborgararétt (Immigration and 

Nationality Act). Dómari á neðra dómsstigi frestaði framkvæmdinni tímabundið á grundvelli 

heimilda í ákvæðum áðurnefndra laga á meðan unnið var í áfrýjunarmáli Chadha. Hins vegar 

felldi þingið frestinn úr gildi á grundvelli heimilda í ákvæðum sömu laga. Hæstiréttur komst 

að þeirri niðurstöðu að ákvæði áðurnefndra laga og heimildir sem þau veita stönguðust á við 

ákvæði stjórnarskrár landsins. Þar af leiðandi væri ákvörðun þingsins um niðurfellingu 

frestsins ólögmæt. Hæstiréttur taldi að þótt lögin styrktu virkni yfirvalda stönguðust þau á við 

greinargóðar meginreglur stjórnarskrárinnar varðandi vandaða löggjöf, þrískiptingu valds og 

þar af leiðandi stjórnunarheimildir þingsins. 

Chadha-dómurinn er tímamótadómur varðandi þingeftirlit í Bandaríkjunum og í raun er hægt 

að skipta þróun þingeftirlits í Bandaríkjunum niður í tímabilið fyrir „Chadha-dóminn“ og 

tímann eftir „Chadha-dóminn“. Tímabilið fyrir dóminn einkenndist af því að þingið 

framfylgdi eftirliti og gerði leiðréttingar beint í gegnum löggjöf, það er einstakir lagabálkar 

innihéldu ákvæði sem heimiluðu þinginu að breyta ákvörðunum framkvæmdarvaldshafa og 

jafnvel dómstóla eins og raun bar vitni í Chadha-málinu. Einnig ýtti málið af stað umræðu og 

síðar víðtækri leit að öðrum lausnum enda ljóst að þingið þyrfti á nýjum leiðum að halda til að 

geta gripið til afskipta og jafnvel þvingana til að ná fram vilja sínum.
187

 

Þingið fól rannsóknarþjónustu sinni (CRS - Congressional Research Service) að skilgreina 

nýjar leiðir. Niðurstaða þeirrar vinnu var annars vegar skilgreining nokkurra nýrra leiða og 

hins vegar áminning til nefnda þingsins um að muna eftir öðrum eldri leiðum. Þessir leiðir eru 

skilgreindar sem önnur lagaleg úrræði (statutory alternatives) í skýrslu 

rannsóknarþjónustunnar og eru eftirfarandi: 
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 Neitunarvald þingnefnda (Committee Vetoes) felur í sér heimild til nefnda til að skipta 

sér af málum áður en endanleg ákvörðun er tekin af hálfu stjórnvalda um ákveðna 

aðgerð. Þingnefnd getur með öðrum orðum neitað að samþykkja fjárveitingu, þar af 

leiðandi verður hún ekki til umfjöllunar á þinginu sjálfu, til verkefnis áður en 

ákveðinni aðgerð er ýtt úr vör. Þingið getur einnig sett í lög fyrirvara um loka 

samþykki einstakra verkefna ef ríkisstofnanir fá heimild til að gera 

framkvæmdaáætlun sjálfar. Þetta neitunarvald hjálpar þingnefndum að skerast í 

leikinn ef þær telja ríkisstofnanir ekki fylgja nægilega vel eftir markmiðsyfirlýsingu 

löggjafans, skv. lagareglum sem þeim eru settar af þinginu. Hérna kemur fram eitt af 

áðurnefndum grundvallareinkennum þingskipaðra nefnda í Bandaríkjunum. Um öll 

lagafrumvörp, þar með talið frumvörp til fjárlaga, er fyrst fjallað á vettvangi 

þingskipaðra nefnda. Almenn umræða á þingfundum hefst ekki fyrr en nefndirnar hafa 

gefið samþykki sitt.  

 Bein niðurfelling eða samþykki nýrrar lagareglu (Direct Override or Preemption) 

felur í raun í sér að nefnd geti lagt fram tillögu að lagabreytingu á þingi, niðurfellingu 

gildandi laga og/eða nýtt lagafrumvarp með ítarlegri skilgreiningu á vilja þingsins. 

Hafa þarf í huga að ofangreint er í raun eðlilegur hluti af löggjafarhlutverki þingsins. 

Þar eð úrræðinu var sjaldan beitt taldi rannsóknarþjónustan nauðsynlegt að minna 

nefndarmenn á úrræðið í skýrslu sinni. 

 Breyting á valdsviði ríkisstofnana (Modifications of Agency Jurisdictions) felur í sér 

nokkrar skilgreindar leiðir – svo sem takmörkun eða niðurfellingu hluta valdsviðs, 

afnám einstakra mála, flutning valdsviðs milli stofnana, bann við ákveðinni 

framkvæmd og veitingu undanþágu tilgreinds máls undan valdsviði stofnunar. 

 Sameiginlegar ályktanir um samþykki eða höfnun (Joint Resolutions of Approval or 

Disapproval) felast í því að þeim skilaboðum er komið á framfæri, með nefndaráliti, 

að framkvæmdarvaldshafar geti ekki leyst viðkomandi mál án samþykkis þingsins.  

 Afmarkanir í fjárveitingu (Limitations in Appropriations) fela í sér heimild til 

þingnefnda um að setja í tillögu um fjárlög leiðbeiningar um bann við notkun fjármuna 

í ákveðnum tilgangi. 

 Afmarkanir heimilda (Limitations in Authorizations) leyfa þinginu að banna 

framkvæmdarvaldshöfum að fást við úrlausn ákveðinna málefna. Þessar afmarkanir 

geta bæði verið ótímabundnar og tímabundnar þar sem þingnefnd getur lagt til að farið 

verði af stað einhvern tímann seinna þegar hentar betur. 
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 Fyrirframtilkynning og/eða -ráðlegging til þingsins (Prior Notification to and 

Consultation with Congress) fela í sér heimild til þingsins til að skipa 

framkvæmdarvaldshöfum að tilkynna fyrir fram um hugsanlega ákvörðun í 

tilgreindum málum og/eða jafnvel sækjast eftir ráðgjöf frá þinginu um hvernig eigi að 

leysa úr tilteknu máli. 

 Samráð og vandleg athugun á milli ríkisstofnana (Inter-Agency Consultation and 

Review) felur í sér að ríkisstofnanir samræmi ákvarðanir í málefnum sem falla undir 

valdsvið tveggja eða fleiri stofnana til þess að ná fram yfirlýstu markmiði um 

starfsemi.
188

 

 

Á flest þessi úrræði reyndi í lok áttunda og byrjun níunda áratugar síðustu aldar þegar þingið 

leitaði ákjósanlegra leiða til að stýra og hafa eftirlit með starfsemi bandarísku 

umhverfisstofnunarinnar (Enviromental Protection Agency EPA). Á þessum tíma skilgreindi 

þingið tvö meginvandamál í starfsemi EPA: Í fyrsta lagi að stofnunin ynni ekki eða væri með 

seinagang í málaflokkum sem þingið taldi vera á hennar valdsviði og í öðru lagi að jafnvel 

þegar stofnunin ynni í málaflokkum sem þingið taldi vera á hennar valdsviði væri vinnan ekki 

í samræmi við áætluð markmið gildandi laga. Þingmenn töldu þessi vandamál leiða til þess að 

EPA glataði trausti bæði almennings og annarra stofnana í bandaríska stjórnkerfinu. Í því 

skyni að bæta úr því fór þingið að skilgreina verkefni fyrir stofnunina og setja um leið 

tímaramma um hvenær henni bæri að ljúka tilteknum verkefnum. Einnig svipti þingið EPA 

valdi til að semja reglugerðir á starfsviði sínu án lokasamþykkis þingsins. Í einstökum málum 

krafðist þingið þess að EPA hefði samráð við aðrar stofnanir við gerð reglugerða.
189

 

Hafa ber í huga að þingið getur nýtt ólögfestar leiðir til stuðnings lögfestum leiðum til að bæta 

framkvæmd eftirlits og stjórnar. Vandasamt getur þó reynst að skilgreina þessar ólögfestu 

leiðir þar sem þær eru oftast notaðar með þeim lögfestu. Nefndarálit sem fylgir lagafrumvarpi 

er ein þessara ólögfestu leiða svo dæmi sé tekið. Innihald nefndarskýrslunnar getur um leið 

falið í sér leiðbeiningar til framkvæmdarvaldshafa um það hvernig þingið vill að ákveðnir 

málaflokkar séu meðhöndlaðir og/eða á hvaða málefni á að leggja áherslu. Einnig þarf að hafa 

í huga að þingið getur stofnað rannsóknarnefndir sem starfa og fjalla aðeins um ákveðin mál. 

Sem dæmi má nefna að þingið stofnaði nefnd til að fylgjast með starfsemi bandarískra 

leyniþjónustustofnana. Þessar ólögfestu leiðir hafa sjaldnast bein og auðséð áhrif á starfsemi 
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framkvæmdarvaldsins og eru þar af leiðandi oftast notaðar sem grundvöllur fyrir framkvæmd 

lögfestra kosta.
190
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Stóra-Bretland 

 

Stjórnskipun Bretlands 

 

Rétt eins og íslensk stjórnskipan byggist bresk stjórnskipan á þrískiptingu ríkisvaldsins þótt 

ákveðinn munur sé fyrir hendi. Ríkisstjórnin fer með framkvæmdarvald með stuðningi 

þingsins sem fer með löggjafarvald.
191

 Forsætisráðherra, sem einnig er formaður 

meirihlutaflokks á þingi, fer með framkvæmdarvald í umboði drottningarinnar, það er 

formlegs þjóðhöfðingja.
192

  

 

Grundvallarreglur 

Eitt af megineinkennum breskrar stjórnskipunar felst í því að ekki er stuðst við stjórnarskrá í 

heildarlagabálki þar í landi eins og algengast er í öðrum lýðræðisríkjum heims. Þó að breska 

stjórnarskráin sé óskráð er grundvallarreglur hennar að finna víða í breskri löggjöf. Sumir 

fræðimenn telja að ástæðan fyrir þessari tilhögun stjórnarskrárinnar sé að í Bretlandi hafi 

aldrei átt sér stað uppreisn eða bylting gegn stjórnskipun landsins. Breskir fræðimenn benda 

oft á að í löndum eins og Bandaríkjunum, Frakklandi, Rússlandi og fleiri löndum þar sem nýir 

stjórnendur hafa viljað þurrka út leifar gamalla stjórnenda hafi grundvallarreglur samfélagsins 

verið endurskrifaðar og settar saman í einn sameiginlegan lagabálk.
193

  

Þar sem stjórnarskrá Bretlands í því formi sem við þekkjum hana á Íslandi er ekki til verður 

hér eftir talað um grundvallarreglur breska samfélagsins í þessu samhengi. Heimildir fyrir 

þeim eiga sér rætur á allt að fimm stöðum
194

:  

 í reglum um forréttindi (prerogative) konungs sem er hægt að skipta í tvo 

meginflokka, persónulegt forréttindi og pólitísk forréttindi. Pólitísk forréttindi 

skipta meginmáli fyrir myndun og þróun grundvallarreglna vegna þess að þar 

undir falla réttur konungsins (drottningarinnar eins og staðan er í dag) til að lýsa 

yfir stríði við önnur ríki, skrifa undir friðarsamkomulag, náða einstaklinga, rjúfa 

þing og skipa ráðherra ríkisstjórnarinnar. Þó þarf að hafa í huga að þessi verkefni 

                                                 
191

 Heimasíða breska þingsins. (2009). About parliament. 
192

 Heimasíða UK Government. (2010). 
193

 Kingdom. (2006). Bls. 62-63. 
194

 Heimasíða breska þingsins. (2007). Bls. 2. 



 

 
 

66 

 

eru í höndum ríkisstjórnarinnar og forsætisráðherra framkvæmir í reynd vald 

konungs (drottningarinnar) í nútímanum. 

 í almennum lögum þó að vanalega sé í grundvallarlögum (venjulega er þetta 

stjórnarskrá í lýðræðisríkjum) að finna helstu grundvallarreglur um stjórnskipulag 

ríkisins. Þær grundvallarreglur eru reistar á ákveðnum hugarstefnum og koma 

fram í sérstökum lagabálki (stjórnarskrá) sem sett er með öðrum og vandaðri hætti 

en almenn lög. Sú staðreynd að hægt er að hafa áhrif á grundvallarreglur í 

Bretlandi með einföldum breytingum almennra laga getur skapað ákveðið óöryggi 

í stjórnskipun landsins. Jafnframt getur gildandi fyrirkomulag skapað pólitískum 

hreyfingum svigrúm til þess að þjóna skammtímahagsmunum þeirra.
195

 Sem 

dæmi má nefna breytingar á stjórnsýslu breskra sveitarfélaga árið 1986. Með 

breytingunni þurrkaði ríkisstjórnin út hluta stjórnsýslunnar til að ná fram 

skammtíma pólitískum ávinningi. Fyrir breytinguna var Englandi og Wales skipt 

upp í 54 héraðsstjórnarumdæmi (county), þar af 47 í dreifibýli og 6 í þéttbýli til 

viðbótar við London (Greater London Council). Ríkisstjórn breska 

íhaldsflokksins áleit þessi 7 þéttbýlishéraðsstjórnarumdæmi uppsprettu ýmissa 

pólitískra uppreisna vinstrisinnaðra andstæðinga. Með breytingunni var vald yfir 

málefnum héraðsstjórnunarumdæma flutt úr höndum stjórna þeirra í hendur 

héraðsstjórna þar sem stjórnendur voru skipaðir í embætti af ríkisstjórninni en 

ekki kosnir af almenningi eins og í héraðsstjórnunarumdæmum.
196

  

 í fordæmisrétti. Stór hluti breska réttarreglna felst í raun í eldri niðurstöðum 

dómstóla landsins. Hægt að segja að fordæmisréttur sé í stöðugri þróun þar sem 

breytingar í samfélagsgerðinni hafa áhrif á niðurstöður dómstóla. Með því skapast 

svo aftur ný fordæmi.
197

 Fordæmisréttur gegnir einnig mikilvægu hlutverki þegar 

skýra þarf óljósa merkingu orðalags annarra heimilda sem hafa áhrif á mótun 

grundvallarreglna. Tveir meginkostir fordæmisréttar við myndun 

grundvallarreglna eru annars vegar að fordæmin fela í sér uppsafnaða þekkingu og 

hins vegar að þau eru undanþegin pólitískum áhrifum samtímans þar sem mótun 

fordæma í niðurstöðum dómstóla dreifast yfir lengri tímabil en eitt kjörtímabil. 

Þar af leiðandi geta handhafar framkvæmdarvalds ekki haft áhrif á mótunina. Þó 

þarf að hafa í huga að í fordæmisrétti hafa breytingar á lagareglum, bæði 
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grundvallar og almennum, færst úr höndum löggjafans yfir í hendur handahafa 

dómsvalds. 

 í breytingum á siðvenjum sem oftast hafa áhrif á breytingar grundvallarreglna 

breska samfélagsins þó að þær séu ekki lagalega bindandi og þar af leiðandi ekki 

nothæfar fyrir dómstólum. Fræðimenn telja að öll ríki þurfi að þróa siðvenjur 

sínar til að þær geti haldið grundvallarreglum samfélagsins lifandi. Breytingar á 

siðvenjum hafa ekki aðeins áhrif á grundvallarreglur samfélagsins heldur einnig 

léttvægari ferla í stjórnsýslu breska ríkisins. 

 í sjónarmiðum leiðandi samfélagsrýna þar sem í Bretlandi er talið að niðurstöður 

rannsóknarvinnu og kenninga sem leiða út frá því eigi fullt erindi í mótun 

grundvallarreglna samfélagsins. 

Í nútímanum hefur ein heimild til viðbótar áhrif á þróun breskra grundvallarreglna en það eru 

lagareglur Evrópusambandsins.
198

 Venjulega hafa utanaðkomandi þættir, eins og regluverk 

sambandsins er í eðli sínu, ekki jafnmikil áhrif á myndun grundvallarreglna sjálfstæðs ríkis. 

Ekki var heldur hægt að spá því fyrir fram við aðild Bretlands að Evrópusambandinu árið 

1973 að áhrifin yrðu jafnmikil og raun bar vitni. Jafnvel Hæstiréttur Bretlands (hæsta 

áfrýjunarstig í breska réttarkerfinu) sem tók við af Lávarðadeildinni 1. október 2009 á 

grundvelli heimildar í lögum um endurskipulagningu stjórnskipunarinnar (Constitutional 

Reform Act 2005
199

) leitar eftir áliti Evrópudómstólsins (European Court of Justice – ECJ) 

þegar ágreiningsefni snúast um Evrópusambandslöggjöf.
200

 

 

Þingið 

Þingræðisreglan, eins og áður hefur verið fjallað um, kom fyrst fram í Bretlandi á seinni hluta 

sautjándu aldar sem niðurstaða stjórnarskrárkreppu í landinu. Yfirburðir þingsins yfir konungi 

voru fyrst viðurkenndir árið 1689 þegar skrá um borgaraleg réttindi (Bill of Rights) var birt. 

Réttarvenja, sem skapast hafði með niðurstöðum dómstóla allt frá 14. öld, hafði styrkt þessa 

yfirburði svo mjög að þeir voru loks viðurkenndir í áðurnefndri skrá um borgaraleg réttindi. 

Þar var gert ráð fyrir að konungur leitaði samþykkis þegna sinna (eða fulltrúa þeirra sem eiga 

sæti á þingi) í mikilvægum málefnum er vörðuðu almenning.
201

 Raunverulegar breytingar áttu 
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sér ekki stað fyrr en á nítjándu öld þegar miklar umbætur voru gerðar á löggjöfinni (great 

Reform Acts) og stjórnmálakerfi landsins. Breytingin fól meðal annars í sér að viðurkenndur 

var sá grundvallarréttur þingsins að: „...samþykkja og/eða afnema allar lagarreglur í landinu. 

Enn fremur að enginn, hvorki einstaklingur né stofnun, löglega viðurkenndur í Englandi, ætti 

rétt á að fella úr gildi eða fara ekki eftir ákvæðum laga samþykktum af þinginu“. Af þessu 

leiða tvær meginreglur í breskri stjórnskipan. Annars vegar að dómstólum er óheimilt að fara 

ekki eftir gildandi lagareglum. Hins vegar að gildandi lög skuldbinda ekki þingið sem getur 

breytt þeim að vild.
202

 

Í dag skiptist breska þingið í tvær málstofur: neðri málstofu (House of Commons) og efri 

málstofu (House of Lords). Þrjú meginverkefni þingsins eru: eftirlit með framkvæmdarvaldinu 

(scrutiny), myndun lagareglna (legislation) og veiting heimildar til ríkisstjórnarinnar til 

skattainnheimtu.
203

 

Bretlandi er skipt í 694 einmenningskjördæmi þar sem gert er ráð fyrir að í hverju kjördæmi 

séu um það bil 68.500 kjósendur. Þrátt fyrir að frambjóðendur í embætti þingmanna í neðri 

málstofu þingsins séu í flestum tilvikum fulltrúar pólitískra flokka sækjast þeir eftir umboði 

frá kjósendum sem einstaklingar. Þetta fyrirkomulag eykur möguleika óháðra frambjóðenda á 

því að standa jafnfætis þeim sem nýta sér stuðning flokkanna. Þingmenn í efri málstofu 

þingsins eru skipaðir af drottningu á grundvelli meðmæla skipunarnefndar (House of Lords 

Appointments Commission).
 204

  

 

Framkvæmdarvaldið 

Eins og áður segir byggist stjórnskipun Bretlands á þrískiptingu ríkisvaldsins þar sem bæði 

þing og ríkisstjórn gegna mikilvægu hlutverki við myndun lagareglna. Ríkisstjórnin sér um að 

leggja fram frumvörp til laga, þróa úrlausnir og framfylgja með því ákveðinni stefnu. Á móti 

sér þingið um að fara yfir frumvörp og samþykkja þau sem lög landsins ef þau eru í samræmi 

við stefnu þess. Um leið fer þingið með eftirlit með ríkisstjórninni til að tryggja að hún fari 

eftir gildandi lögum. Vegna þessarar verkaskiptingar er í raun hægt að segja að þessar tvær 

sjálfstæðu stofnanir vinni náið saman.
205

 Þó þarf að hafa í huga að lagaaðskilnaðar- og 

þingræðisreglan hafa mest vægi í stjórnskipun Bretlands án þess þó að þessar tvær reglur 

samrýmist hvor annarri alltaf. Í lagaaðskilnaðarreglunni felst að ríkisstofnunum er aðeins 
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heimilt að starfa í samræmi við viðmið ákvæða gildandi laga. Þrjú meginskilyrði þurfa að vera 

fyrir hendi til að ríkisstofnun teljist uppfylla lagaaðskilnaðarregluna: að engum sé refsað af 

hennar hálfu nema fyrir greinileg brot á ákvæðum gildandi laga, enginn sé undanþeginn 

lögum vegna samfélagsstöðu og almennar grundvallarreglur séu niðurstaða óháðra dómstóla 

en ekki stjórnenda ríkisins.
206

  

 

Dómsvaldið 

Breska dómskerfi er flókið þar sem þrjú aðskilin dómskerfi eru starfandi í landinu. Eitt 

dómskerfið þjónar Englandi og Wales, annað Skotlandi og það þriðja Norður-Írlandi. Einnig 

skiptir máli hvort um meint brot einkaréttarlegs eðlis er að ræða (Civil law) eða 

hegningarlagabrot (Criminal law), þar eð munur er á leiðum áfrýjunarmála gegnum 

dómskerfið og málsmeðferð. Aðalatriðið sem skilur á milli málsmeðferðar í einkarétti og mála 

sem varða hegningarlagabrot er að í einkaréttarmálum kveður dómari (eða dómarar) upp dóm 

á grundvelli sönnunargagna sem lögð eru fyrir en í hegningarlagabrotamálum kveður 

kviðdómurinn upp um sekt eða sakleysi en dómari ákveður refsingu í samræmi við lög ef um 

sekt er að ræða. Lægsta dómsstigið í dómskerfinu á Englandi og Wales er dómstóll með 

takmarkað valdsvið (Magistrate Court). Á næsta stigi eru tveir dómstólar: héraðsdómstóll 

(County Court) þar sem dómari leysir úr einkamálaréttarlegum ágreiningi (oftast lægsta 

dómsstig fyrir þennan flokk mála) og dómstóll krúnunnar (Crown Court) þar sem dómari og 

kviðdómur leysa úr ágreiningi sem varðar meint hegningarlagabrot. Millidómstóll (High 

Court) dæmir í áberandi málum í þjóðfélaginu, bæði í meintum hegningarlagabrotamálum og 

einkamálaréttarlegs eðlis. Áfrýjunardómstóll (Court of Appeal) þriggja dómara dæmir í öllum 

áfrýjuðum málum millidómstóla og dómstóls krúnunnar.
207

 Hæsta dómsstig landsins er 

Hæstiréttur (The Supreme Court) þar sem dæmt er í öllum áfrýjuðum málum frá neðri 

dómstigum í Englandi og Wales og Norður-Írlandi.
208

 Skotland er með eigið dómskerfi sem er 

aðskilið frá hinum þótt uppbyggingin sé svipuð.
209

 

Óháð dómnefnd (Judicial Appointments Commission) á vegum efri deildar breska þingsins sér 

alfarið um ráðningarferli í dómarastöður á Englandi og í Wales og að hluta til í Norður-
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Írlandi. Þegar dómnefnd hefur valið hæfasta umsækjandann mælir hún með skipun hans í 

lausa dómarastöðu við forseta efri deildar þingsins sem hefur formlegt skipunarvald.
210

  

Skotland hefur á að skipa sinni eigin dómnefnd.
211

  

 

Eftirlitshlutverk breska þingsins 

 

Eins og áður var sagt gegnir þingið löggjafahlutverki og hefur eftirlit með störfum 

ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin þarf stuðning meirihluta þingsins til að teljast starfhæf. 

Formaður meirihlutaflokks á þingi er forsætisráðherraefni og fær umboð til stjórnarmyndunar. 

Ráðherrar í ríkisstjórninni eru ýmist valdir úr hópi þingmanna úr efri eða neðri þingdeild. Ef 

þingið samþykkir vantraustsyfirlýsingu á hendur ríkisstjórninni er þing rofið og kosningar 

haldnar. 

Þingið getur beitt þremur aðferðum við eftirlitshlutverk sitt: borið fram fyrirspurnir til 

ráðherra ríkisstjórnarinnar, efnt til umræðna á þingi og skipað nefndir til að fara dýpra í 

saumana á ákveðnu málefni.
212

 

Þingmenn geta borið fram skriflegar eða munnlegar fyrirspurnir til ráðherra. Sú venja 

skapaðist á 19. öld að ráðherrar ríkisstjórnarinnar svara munnlegum fyrirspurnum þingmanna 

í einn klukkutíma á dag alla daga vikunnar að frátöldum föstudögum. Markmiðið með 

fyrirspurnartímanum var að styrkja stöðu þingsins gagnvart auknu umfangi 

framkvæmdarvalds. Þingmennirnir biðja ýmist um munnleg eða skrifleg svör. Þegar óskað er 

eftir skriflegu svari eru embættismenn ráðuneyta og/eða ríkisstofnana ráðherra yfirleitt búnir 

að svara fyrirspurninni fyrir fram. Þegar er óskað eftir munnlegu svari þarf ráðherra ekki 

aðeins að vera tilbúinn að svara spurningunni heldur fleiri spurningum í kjölfar umræðu um 

málið. Munnlegu svörin eru því mun meiri áskorun en skriflegu svörin. Þar sem munnlegu 

svörin grípa oft athygli fjölmiðla er sá möguleiki alltaf fyrir hendi að ráðherra geti misst stöðu 

sína ef svörin hans þykja ekki við hæfi og/eða stangast á við sannleikann. Sífellt lengri tími 

hefur farið í umræður í kjölfar munnlegra fyrirspurna með þeim afleiðingum að minni tími 

hefur orðið fyrir aðrar fyrirspurnir. Rétt er að minna á að fyrirspurnartíminn er alltaf 

klukkustund óháð fjölda fyrirspurna. Þeim fyrirspurnum sem ekki næst að svara í pontu er 

svarað skriflega í stjórnartíðindum breska þingsins daginn eftir.  
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Hápunktur þessa fyrirkomulags er fyrirspurnartími (Question Time) á hádegi hvers einasta 

miðvikudags. Þá stígur forsætisráðherra í pontu og verður að svara fyrirspurnum þingmanna 

óundirbúinn um leið og þær berast.
213

 Stundum getur forsætisráðherra beðið annan ráðherra í 

ríkisstjórninni að svara spurningum sem falla undir hans starfssvið. Núverandi skipulag á 

rætur að rekja til svokallaðra Balfour‘s-endurbóta í upphafi tuttugustu aldarinnar. Talið er að 

markmið þessara endurbóta hafi verið að styrkja skriflega svörun og takmarka munnlega. 

Nauðsynlegt þykir að leysa úr ýmsum vandamálum sem hamla eðlilegri framkvæmd 

fyrirspurnartíma. Stundum eru ráðherrar ekki viðlátnir til að svara fyrirspurnum í 

fyrirspurnartímum. Fjarvera þeirra getur valdið því að óafgreidd mál safnast upp. Fjöldi 

skriflegra svara verður til þess að auka aðgang þingsins að ítarlegum upplýsingum. Munnleg 

svör veita ekki jafnítarlegar upplýsingar um einstök málefni. Þensla í stjórnsýslunni veldur því 

að ráðherrar hafa meira svigrúm til að koma sér undan því að svara spurningum með þeim 

rökum að tiltekið efni falli ekki innan ábyrgðarsviðs þeirra. Stundum leika ráðherrar á kerfið 

með því að fá þingmenn úr hópi samflokksmanna sinna til að spyrja spurninga um léttvæg en 

tímafrek málefni til að komast hjá því að svara spurningum um erfiðari málefni sem skipta 

máli fyrir starfsemi þingsins.
214

  

Meginþunginn í eftirlitsstarfsemi breska þingsins liggur í nefndastarfi þótt sumar þingnefndir 

gegni ekki eftirlitshlutverki eins og til dæmis nefnd um starfshætti þingsins (Procedure 

Committee) sem setur reglur um starfshætti þingsins, nefnd um siðareglur og réttindi 

þingmanna (Committee on Standards and Privileges) sem er ætlað að tryggja að farið sé eftir 

settum siðareglum og framfaranefnd (Modernization Committee) sem hugar að umbótum í 

starfi þingsins.
215

 Sumar nefndir á vegum breska þingsins eiga rætur að rekja allt til 19. aldar. 

Nefndum á vegum þingsins er hægt að skipta í þrjá meginflokka: nefnd allra þingmanna neðri 

málstofu (Committee of the whole House), fastanefndir (Standing Committees) og 

rannsóknarnefndir (Select Committees). Hér er gert ráð fyrir að sameiginlegar nefndir beggja 

málstofa þingsins (Joint Committees) séu undirflokkur.
216

 Þingið breytti nafni fastanefnda úr 

Standing Commttees í General Committees á árunum 2006-2007. Aðeins neðri málstofa 

breska þingsins starfrækir fastanefndir. Þessar nefndir annast aðallega verkefni sem falla undir 

löggjafarhlutverk þingsins. Rannsóknarnefndir eru starfræktar af báðum málstofum hvorri í 

sínu lagi og annast þær verkefni sem falla undir eftirlitshlutverk þingsins.
217
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Breska þingið stofnaði embætti umboðsmanns þingsins (Parliamentary Ombudsman) árið 

1967. Í beinu framhaldi af því að embættið var stofnað voru stofnuð embætti umboðsmanna 

hinna ýmsu sviða ríkisstofnana og sveitarstjórna svo dæmi séu nefnd. Fyrstu samtök 

umboðsmanna voru stofnuð á ráðstefnu umboðsmanna árið 1991. Skipulagi samtakanna undir 

heitinu Samtök umboðsmanna Bretlands og Írlands (British and Irish Ombudsman 

Association) var breytt til núverandi horfs þremur árum síðar. Núverandi hlutverk breskra 

umboðsmanna (Ombudsman) er að leysa úr ágreiningi á milli einstaklinga og ríkisstofnanna 

og/eða einkarekinna lögaðila sem starfa á grundvelli heimilda í almennum lögum 

(tryggingafélög, bankar, fjárfestingafélög og svo fr.).
218

  

 

Nefnd allra þingmanna neðri málstofu (Committee of the whole House) 

 

Eins og nafnið gefur til kynna eru allir þingmenn neðri málstofu meðlimir nefndarinnar og eru 

fundir hennar í sjálfum þingsalnum. Fundir nefndarinnar eru frábrugðnir fundum þingsins að 

því leyti að formaður nefndarinnar er fundarstjóri eða einn af varamönnum hans en ekki 

forseti þingsins. Með sama hætti mega þingmenn taka oftar en einu sinni til máls um hvert 

umræðuefni. 

Nú á tímum fjallar nefndin um almenn lagafrumvörp. Frumvörpin þurfa að uppfylla eitt 

eftirfarandi skilyrða til að fjallað sé um þau í nefndinni: 

 Að frumvarpið hafi mikið stjórnskipulegt gildi, til dæmis í sambandi við staðfestingu 

sáttmála ESB og tengdra milliríkjasáttmála eða varði einstaka hluta Bretlands, það er 

Norður-Írlands, Skotlands og Wales.  

  Að frumvarpið þurfi hraða afgreiðslu eða gera þurfi nauðsynlegar breytingar á 

gildandi lögum vegna ábendinga dómstóla um að gallar hafi hugsanlega í för með sér 

neikvæðar fjárhagslegar og/eða pólitískar afleiðingar eða neyðarástand ríkir í landinu. 

 Að frumvarpið sé umdeilt og þurfi svo skjóta afgreiðslu í nefnd að ekki gefist 

nægilegur tími til að skipa fastanefnd til að fjalla um efni þess. 

 Að frumvarpið sé þingmannafrumvarp og ekki sé reiknað með að efni þess verði 

mótmælt. Frumvarpið fari jafnvel gegnum þingið án umræðu.  
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Stundum er umræðum um lagafrumvörp skipt niður á nefnd allra þingmanna neðri málstofu 

og fastanefnda þingsins. Svo dæmi sé tekið eru einstaka þættir fjárlagafrumvarpsins ræddir í 

nefnd þingmanna neðri málstofu og aðrir þættir í fastanefndinni. Þessi háttur er einnig hafður 

á þegar einstaka þættir lagafrumvarpa eru umdeildir. Sem dæmi um slíkt má nefna frumvarp 

um lög um viðskipti á sunnudögum og lög um aldurslágmark til að geta samþykkt aðild að 

samkynhneigðu sambandi sem voru til umræðu á þingi árin 1993-1994 og umræður um 

einstaka þætti veiðilaga árin 2000-2001.
219

 

 

Fastanefndir breska þingsins (Standing committees) 

 

Eins og áður hefur komið fram eru fastanefndir þingsins skipaðir til þess að fjalla um öll 

lagafrumvörp á tilteknum sviðum. Aðeins neðri málstofa þingsins skipar fastanefndir, efri 

málstofa þingsins fjallar um einstök lagafrumvörp á reglulegum fundum.
220

 Nú til dags er 

meirihluti fastanefnda skipaður ad hoc. Meginstarfsregla fastanefnda er að ná fram niðurstöðu 

innan viðkomandi nefndar. 

Hægt er að skipta fastanefndum þingsins í fimm meginflokka: 

 

1. Nefndir um almenn frumvörp. 

2. Nefndir um lagafrumvörp á tilteknum sviðum. 

3. Þrjár nefndir um tiltekna þætti í ESB-löggjöf sem nefnd um grannskoðun 

Evrópulöggjafar mælir með að séu skoðuð nánar. 

4. Þrjár stórar fastanefndir og nefnd um málefni einstakra hluta Bretlands (Norður-

Írlands, Skotlands og Wales). 

5. Nefnd um sáttmála um framtíð Evrópu.
221

 

 

Í framhaldi af skýrslu um nútímavæðingu var samþykkt að skipa nefnd um seinni yfirferð 

lagafrumvarpa (Second Reading Committee) á þinginu á árunum 2006-2007. Eins og nafn 

nefndarinnar gefur til kynna felst hlutverk hennar í því að fara yfir lagafrumvörp eftir að 

fyrsta umræða um þau hefur átt sér stað á þinginu. Nefndin skilar mati á því hvort önnur 
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umræða um viðkomandi frumvarp sé nauðsynleg eða nóg sé að samþykkja frumvörp með 

breytingum eftir fyrstu umræðu. Hér er átt við frumvörp sem enginn ágreiningur ríkir um.
222

  

Sömu formreglur gilda um störf fastanefnda og nefndar allra þingmanna neðri málstofu. 

Meðlimir forsætisnefndar fastanefnda eru tilnefndir af forseta þingsins. Einn að þeim er alltaf 

fundarstjóri nefndarinnar. Hægt er að segja að formaður fastanefndar gegni í raun sama 

hlutverki í nefndinni og forseti þingsins á þinginu. Formaður fastanefndar tekur aðeins þátt í 

kosningum innan nefndarinnar þegar atkvæði falla jafnt og þá samkvæmt fyrirliggjandi 

fordæmum.  

Meðlimir nefnda í liðum eitt og tvö að ofan eru sérstaklega skipaðir fyrir hvert nýtt 

lagafrumvarp eða ákveðin umfjöllunarsvið. Meðlimir þriggja nefnda í lið þrjú að ofan eru 

skipaðir af þinginu sjálfu fyrir heilt kjörtímabil. Valnefnd þingsins tilnefndir þingmenn til setu 

í nefndum í þriðja lið. Við tilnefninguna tekur valnefndin tillit til hlutfalls flokka á þingi og 

hæfni einstakra þingmanna. Við tilnefningu í nefndir sem fjallað er um í fjórða lið er tekið 

mið af þingmannafjölda frá ákveðnum svæðum Bretlands (Norður-Írlands, Skotlands og 

Wales). Því til viðbótar sitja í nefndinni þingmenn tilnefndir af valnefnd. Þingið samþykkir 

tilnefningarnar samkvæmt sömu valreglum og áður voru nefndar.Val meðlima nefnda í 

fimmta lið er skilgreint í gildandi reglum í tengslum við tilnefningar í utanríkismálanefnd og 

nefnd um grannskoðun Evrópulöggjafar. Ráðherrar viðkomandi ríkisstjórnar eiga rétt til setu á 

fundum fastanefnda þingsins en hafa ekki atkvæðisrétt í atkvæðisgreiðslum fastanefnda.
223

 

 

Rannsóknarnefndir breska þingsins (Select committees) 

 

Meginhlutverk rannsóknarnefnda þingsins er að fjalla um ákveðin málefni og/eða einstök 

lagafrumvörp. Þeim er meðal annars ætlað að fylgjast með störfum ráðuneyta 

ríkisstjórnarinnar, skoða ítarlega stjórnunarhætti, stefnumál og hvernig fjármunum í eigu 

breska ríkisins er ráðstafað.
224

 Jafnframt veita rannsóknarnefndirnar þinginu ráðleggingar um 

verkferla og stjórnsýslu þingsins og vinna í auknum mæli skýrslur um einstök lagafrumvörp. 

Meðlimir rannsóknarnefnda eru venjulega tilnefnir til setu í nefndunum fyrir allt kjörtímabil 

þingsins eða að minnsta kosti til eins árs. Meðlimir rannsóknarnefnda, bæði gagnvart 

ráðuneytum ríkisstjórnar og innanhúss um málefni þingsins, eru skipaðir af þinginu á 
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grundvelli tillagna valnefndar. Í aðrar rannsóknarnefndir er skipað í samræmi við tillögu 

meirihluta þingsins eftir að samráð hefur verið haft við stjórnarandstöðuna. 

Sameinilegar nefndir efri og neðri málstofu þingsins koma saman sem ein nefnd og starfa 

samkvæmt reglum um störf nefndar á vegum efri málstofu þingsins. 

Meðlimir rannsóknarnefndar velja formann nefndarinnar sjálfir. Eina takmark í þessum 

málefnum er að ráð er gert fyrir því að formennska skiptist á milli þingflokka í sama hlutfalli 

og þingstyrkur þeirra. Fundir nefndarinnar eru venjulega opnir á rannsóknarstigi. Á hinn 

bóginn eru þeir lokaðir meðan á umræðu stendur. Alls þurfa að minnsta kosti þrír meðlimir 

nefndarinnar eða fjórðungur (hærri tala gildir) að vera mættir
225

 til þess að fundir 

rannsóknarnefndarinnar séu taldir bærir til að taka gildar ákvarðarnir. Rannsóknarnefndir 

skiptast í tvo meginflokka: almennar rannsóknarnefndir og rannsóknarnefndir um málefni 

einstakra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar. Rannsóknarnefndir um málefni einstakra ráðuneyta 

ríkisstjórnarinnar voru fyrst settar á laggirnar árið 1979. Nefndunum hefur fjölgað úr 14 í 18 

frá upphafi. Nefndarmenn eru á bilinu 11 til 17. Hlutverk nefndanna er að fylgjast með 

ráðuneytum ríkisstjórnarinnar til að tryggja að þau fari að settum reglum og fylgi stefnu 

þingsins hverju sinni. Í raun er hægt að segja að venjubundið eftirlit með daglegum rekstri 

ráðuneyta fari fram á vettvangi rannsóknarnefnda um málefni einstakra ráðuneyta 

ríkisstjórnarinnar. Upphaflega var áætlun að þessar nefndir hefðu mun meira sjálfstæði en 

raun ber vitni í dag. Meginástæða þess að ekkert varð úr því er að aldrei náðist samstaða á 

breska þinginu um aðgerðir til að minnka áhrif þingflokksformanna á nefndaskipanir.
226

 

 

Almennt eftirlit 

Tvær almennar nefndir bera í raun meginþungann af eftirliti með störfum ríkisstjórnar 

landsins: rannsóknarnefnd um fjárhagslegan kostnað ríkisstjórnar (Public accounts select 

committee) og rannsóknarnefnd um þjónustu hins opinbera (Public Administration select 

committee). Megineinkenni þessara tveggja nefnda er að verksvið þeirra nær til allrar 

stjórnsýslunnar á meðan verksvið annarra rannsóknarnefnda takmarkast við einstök ráðuneyti. 

Rannsóknarnefnd um fjárhagslegan kostnað ríkisstjórnar var fyrst sett á fót árið 1861. 

Hlutverk hennar er að fylgjast með því hvernig framkvæmdarvaldshafar eyða fjármunum sem 

þeim er úthlutað bæði til daglegs rekstrar og sérverkefna. 
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Rannsóknarnefnd um þjónustu hins opinbera gerir skýrslur og fylgist með gæðum, 

starfsreglum og ýmiss konar þjónustu sem ríkisstjórnin og aðilar tengdir henni veita bæði 

almenningi og sín á milli. Rannsóknarnefndin hefur einnig vald til að starfrækja undirnefndir 

sem eiga að fylgjast nánar með einstökum málum eða þáttum þjónustunnar.
227

 Nefndin gaf út 

sex skýrslur á tíunda áratug síðustu aldar. Í þessum skýrslum kom meðal annars fram að 

orðalag svara ríkisstjórnarinnar við fyrirspurnum þingsins og nefnda á vegum þess væri á 

þann veg að ríkisstjórnin reyndi af fremsta megni að fyrirbyggja ítarlegt eftirlit með störfum 

hennar.
228

 

Reynsla rannsóknarnefndar um fjárhagslegan kostnað ríkisstjórnar var í upphafi sjöunda 

áratugar síðustu aldar notuð til að gera endurbætur á nefndakerfi þingsins og auka heimildir 

þeirra til eftirlits. Þar er vísað til heimilda nefnda til að heimta skjöl og skýrslur, bæði 

bréflegar og munnlegar, auk þess að nefndir fengu heimild til að leyfa almenningi að fylgjast 

með yfirheyrslum þeirra. Í lok áttundu áratugarins, nánar tiltekið árið 1979, var núverandi 

fyrirkomulag nefndarstarfsemi breska þingsins tekið upp. Breytingin fólst meðal annars í því 

að settir voru á laggirnar tólf rannsóknarnefndir til að fylgjast með störfum stærstu ráðuneyta 

bresku ríkisstjórnarinnar. Þá voru heimildir nefnda auknar enn frekar, þeim var gefið val um 

rannsóknarefni og starfsfólk var ráðið til að aðstoða þingmenn við nefndarstörfin. Ráðherrar, 

embættismenn og sveitarstjórnarmenn voru einnig skyldaðir til að gefa skýrslur, bæði 

bréflegar og munnlegar, og ræða við hagsmunaaðila, bæði einstaklinga og samtök. 

Nefndarmönnum var því til viðbótar veitt heimild til að nýta sér ráðgjöf sérfræðinga til að 

meta sannleiksgildi munnlegra skýrslna og gagna í rannsóknarmálum. Samsetning 

rannsóknarnefnda á að endurspegla samsetningu þingsins (hverjum flokki eru úthlutuð sæti í 

nefndum í samræmi við hlutfalli þeirra á þingi).
229

 

Rannsóknarnefndir efri málstofu breska þingsins fylgjast ekki með ákveðnum stofnunum 

ríkisstjórnarinnar heldur tilteknum málefnum. Þess vegna endurspegla nefndirnar ekki skipan 

ríkisstjórnar heldur frekar almenn fræðasvið. Meginhlutverk þessara nefnda er að fylgjast með 

þróun í samfélaginu og leggja fram tillögur um breytingar hjá hinu opinbera í því skyni að 

tryggja að ríkisstofnanir séu samstíga samfélaginu. Fimm rannsóknarnefndir eru nú starfandi: 

 rannsóknarnefnd varðandi málefni Evrópusambandsins. 

 rannsóknarnefnd varðandi tækni og vísindi. 

 rannsóknarnefnd varðandi málefni fjarskipta og upplýsingamiðlunar.  
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 rannsóknarnefnd varðandi grunnreglur breska samfélagsins (stjórnlagaspurningar). 

 rannsóknarnefnd varðandi málefni efnahafsstefnu ríkisins. 

Nefndirnar rannsaka og gefa út skýrslur um málefni á þeirra sviði. Efri málstofa skipar eftir 

þörfum aðrar rannsóknarnefndir sem fjalla um málefni sem falla ekki beinlínis undir 

áðurnefnda fimm flokka.
230

 

 

Samræming eftirlits 

Á vegum breska þingsins starfar meðal annars samhæfingarnefnd (Liaison Committee) sem er 

skipuð formönnum allra nefnda á vegum breska þingsins. Eitt af verkefnum 

samhæfingarnefndarinnar er að fylgjast með því hvort samsetning nefnda væri örugglega í 

samræmi við áðurnefndar reglur um skiptingu á formennsku rannsóknarnefnda þingsins í 

samræmi við þingfylgi flokka.  

Samhæfingarnefndin gaf út skýrslu í júnímánuði árið 2002 þar sem er að finna skilgreiningu á 

fjórum meginmarkmiðum rannsóknarnefnda í eftirlitsstörfum þeirra: 

 Yfirferð og athugasemdir við yfirlýst markmið ríkisstofnana. 

 Endurskoðun rekstrarkostnaðar ríkisstofnana. 

 Eftirlit með almennri stjórnun ríkisstofnana. 

 Aðstoð við þingið í umræðum og ákvarðanatöku.
231

  

Óopinber leynileg handbók eftir óþekktan embættismann með leiðbeiningum fyrir 

embættismenn um hvernig þeir eigi að haga sér gagnvart þingmönnum og fyrirspurnum þeirra 

varð óvænt heyrum kunn í maímánuði árið 1980. Þar er meðal annars að finna lista yfir 

málefni sem embættismenn ættu ekki að fjalla um eða að láta leiða sig í umræðu um: 

 

 ráðleggingar til ráðherra. 

 upplýsingamiðlun um starfsreglur milli ráðuneyta ríkisstjórnarinnar. 

 umræður um hugsanlega umdeild pólitísk málefni. 

 trúnaðarupplýsingar frá einkaaðilum. 

 viðkvæmar upplýsingar í tengslum við erlend yfirvöld. 
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Enn fremur er embættismönnum gert að gera ráðstafanir til að tryggja að þingmenn fái ekki 

aðgang að minnisblöðum og fundargerðum ríkisstjórnarinnar gegnum þá. Þessar leiðbeiningar 

gáfu í raun innsýn í hugsun framkvæmdarvaldshafa um raunverulegt hlutverk þingsins í 

stjórnskipun landsins.
232

 

 

Bresk þingsköp 

Í dag gilda í Bretlandi ákveðnar reglur um störf þingsins og nefnda á vegum þess. Þingið 

samþykkir reglurnar við lok árs og gilda þær allt árið á eftir. Reglurnar heita Gildandi skipun 

(Standing Order) eru sambærilegar íslenskum þingskapalögum. Í þessum reglum koma fram 

leiðbeiningar um skipulag og framkvæmd þingstarfa og nefnda á vegum þingsins.  

Gildandi skipun númer 146 fjallar um rannsóknarnefnd um þjónustu hins opinbera. Í fyrstu 

málsgrein skipunarinnar er hlutverk og starfssvið nefndarinnar skilgreint. Önnur málsgrein 

felur í sér heimild nefndarinnar til að kalla einstaklinga til að bera vitni fyrir nefndinni, heimta 

afhendingu allra nauðsynlegra gagna til að styðja rannsóknir og óska eftir aðstoð 

rannsóknarsérfræðings við að skilgreina og fara yfir fræðilegan þátt gagna með 

nefndarmönnum. Þriðja málsgrein greinir frá skipunartíma nefndarmanna, sem er kjörtímabil, 

með fyrirframskilgreindum undantekningum ef einhverjar eru. 

Fjórða málsgreinin felur í sér heimild til nefndarinnar til að skipa undirnefnd. Sú nefnd hefur 

heimild að skylda einstaklinga til að bera vitni og óska eftir þörfum eftir ýmsum skjölum. 

Samkvæmt fimmtu málsgrein gefur nefndin sjálf þinginu skýrslu um starfsemi og 

uppljóstranir bæði sínar og undirnefndarinnar. Að lokum kemur fram að nefndin sé að 

lágmarki starfhæf við mætingu þriggja meðlima.
233

 

Um reglur varðandi rannsóknarnefnd um fjárhagslegan kostnað ríkisstjórnar er fjallað í 

Gildandi skipun númer 148. Þar segir í fyrstu málsgrein að hlutverk nefndarinnar sé að 

fylgjast með og tryggja að fjármunir sem einstaka stofnanir framkvæmdarvalds fái til reksturs 

séu nýttir samkvæmt skipunum þingsins. Nefndin skilgreinir sjálf gögn sem þarf að afhenda 

og einnig hverjir skuli bera vitni fyrir nefndinni. Önnur málsgrein skilgreinir skipunartíma 

nefndarmanna, sem er kjörtímabilið með fyrirframskilgreindum undantekningum ef einhverjar 

eru.
234

 

 

                                                 
232

 Kingdom. (2006). Bls. 404-405. 
233

 Heimasíða breska þingsins. (2008). Bls. 139-140. 
234

 Heimasíða breska þingsins. (2008). Bls. 140-141. 



 

 
 

79 

 

Vandamál við framkvæmd eftirlitsins 

Upp hafa komið ýmis vandamál við framkvæmd eftirlits þingskipaðra rannsóknarnefnda 

breska þingsins. Meðal annars hefur verið sett fram gagnrýni á samsetningu nefnda og val 

nefndarmanna. Sem dæmi má nefna reglu John Major um að enginn þingmaður megi sitja 

lengur en 12 ár samfellt í þingskipuðum nefndum. Með gildistöku reglunnar losaði Major sig 

við nokkra erfiða pólitíska andstæðinga og jafnvel erfiða samflokksmenn í ýmsum nefndum. 

Dæmi eru um að vopnin hafi snúist í höndum forsætisráðherra í slíkri baráttu. Tony Blair 

reyndi til að mynda að losa sig við tvo þingmenn, Gwyneth Dunwoody og Donald Anderson, 

sem gegndu formennsku í tveimur mikilvægum þingnefndum (Transport og Foreign Affairs 

committees) strax eftir mikinn kosningasigur í júní 2001. Blair tókst ekki ætlunarverk sitt því 

þingmennirnir nutu fulls stuðnings þingsins og voru kosnir til áframhaldandi setu í 

umræddum nefndum.
235

 Í framhaldi af þessu setti samhæfingarnefndin fram hugmyndir um að 

settur yrði á laggirnar óháður hópur þingmanna til að sjá um tilnefningar í þingskipaðar 

nefndir. Þeirri hugmynd hefur ekki verið hrint í framkvæmd enn þann dag í dag.
236

 

Westland-málið (The Westland affair), sem næstum kollvarpaði ríkisstjórn Margaret Thatcher 

um miðjan níunda áratug síðustu aldar, er talið skólabókardæmi um veikleika þingeftirlitsins á 

þeim tíma. Málið snerist um ólögmæta birtingu verslunarmálaráðuneytisins á bréfi þar sem 

varadómsmálaráðherra Bretlands (Solicitor General) sem einnig gegnir embætti 

ríkislögmanns, gagnrýndi framkomu Michael Heseltine, þáverandi varnarmálaráðherra 

Bretlands, í björgunaraðgerðum ríkisstjórnarinnar þegar reynt var að forða 

þyrluframleiðslufyrirtækinu Westland (Westland helicopter company) frá gjaldþroti. Thatcher 

og Heseltine voru algjörlega ósammála um hvernig best væri að bjarga fyrirtækinu frá 

gjaldþroti. Opinber gagnrýni Heseltine á viðhorf Thatcher til þessi hvernig ætti að standa að 

björguninni olli einnig usla í ríkisstjórninni þar eð ekki þótti rétt að fara opinberlega gegn 

forsætisráðherra og hugmyndum hans. Þingið fól varnarmálanefnd rannsókn málsins og hófst 

rannsóknin seinni hluta ársins 1985. Í ljós kom, í janúar 1986, að ríkisstjórnin hafði bannað 

nokkrum lykilembættismönnum að bera vitni fyrir varnarmálanefndinni þar sem 

forsætisráðherra taldi að opinberun upplýsinga um samstarfsreglur og samskipti milli ráðherra 

og ráðuneyta gæti haft mjög neikvæð áhrif á bæði samstarf og samskipti til framtíðar. 

Ríkisstjórnin sendi í staðinn Sir Brian Hayes, ráðuneytisstjóra verslunarmálaráðuneytisins, 

Hann bar feimnislaust fyrir sig leiðbeiningar um vitnisburð embættismanna fyrir nefndum 

þingsins, sem gefnar voru út af ritara ríkisstjórnarinnar, Sir Robert Armstrong, þegar hann var 
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minntur á ótakmarkað vald nefndarinnar til að fá upplýsingar. Í leiðbeiningunum kemur skýrt 

fram að ráðherrar ríkisstjórnarinnar eigi rétt á að banna embættismönnum að tjá sig fyrir 

nefndum þingsins um ákveðin málefni þegar þeim þyki slíkt nauðsynlegt. Í framhaldi af þessu 

skipaði ríkisstjórnin nefnd undir formennsku Robert Armstrong til að rannsaka þetta mál fyrir 

hönd ríkisstjórnarinnar. Á endanum var Robert Armstrong einnig kallaður til að bera vitni 

fyrir varnarmálanefnd þingsins. Vitnisburður Armstrong flækti málið jafnvel enn frekar. Þó að 

hann viðurkenndi að birting umrædds bréfs væri ókurteisi, ekki við hæfi og gerð í 

dómgreindarleysi, gat nefndin aldrei komist til botns í þátttöku skrifstofu forsætisráðherra í 

málinu.
237

 Á endanum gaf nefndin út skýrslu
238

 þar sem allir sem áttu hlut að máli voru 

fordæmdir. Meirihluti nefndarinnar sem var skipaður af meðlimum breska Íhaldsflokksins 

(flokkur forsætisráðherra) sá til þess að skýrslan var ekki gefin út fyrr en rétt áður en þingið 

fór í sumarfrí. Ekki gafst því tækifæri til að ræða innihald hennar á þingi. Því hefur verið 

haldið fram að með þessu hafi Margaret Thatcher náð að afstýra bresku Watergate-máli 

(Watergate affair í Bandaríkjunum).
239

 

Nefndarmenn hafa einnig þurft að kljást við tregðu forsætisráðherra gagnvart nefndunum. Í 

kjölfar Pergau-stíflu-hneykslisins (Pergau Dam scandal)
240

 þar sem þingið fól árið 1994 

utanríkismálanefnd sinni að rannsaka tengsl á milli þróunar verkefnis sem naut stuðnings 

breska ríkisins (bygging Pergau-stíflu) og vopnasölusamninga breskra 

vopnaframleiðslufyrirtækja í einkaeigu sem einnig nutu stuðnings breska ríkisins. Margaret 

Thatcher, þáverandi forsætisráðherra, neitaði að bera vitni fyrir utanríkismálanefnd þingsins. 

Árið 1997 neitaði þáverandi forsætisráðherra, Tony Blair, að bera vitni fyrir 

samhæfingarnefndinni í kjölfar birtingar skýrslu um afrek ríkisstjórnar hans. Blair sagði að 

samkomulag væri um að forsætisráðherrar þyrftu ekki að bera vitni fyrir nefndum þingsins 

almennt enda tryggði fyrirspurnartími á þinginu nægilegan aðgang þingsins að 

forsætisráðherranum. Þessi staðhæfing olli miklum usla á þingi, til að mynda lýsti 

rannsóknarnefnd um þjónustu hins opinbera sig ósammála Blair að þessu leyti. Að lokum 

gafst Blair upp og bar vitni fyrir samhæfingarnefndinni fimm árum síðar eða 16. júlí 2002. 

Sú staðreynd að ítrekað hefur verið reynt að kúga þingmenn veldur einnig áhyggjum. Árið 

1998 sakaði Diane Abbott þingmaður Denis MacShane, starfsmann breska 

utanríkisráðuneytisins, um að standa í hótunum við meðlimi utanríkismálanefndar þingsins 
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við rannsókn þeirra á meintri vopnasölu til Sierra Leone (arms-to-Sierra-Leone affair)
241

. Í 

máli þessu rannsakaði utanríkismálanefnd þingsins vopnasölu til Sierra Leone sem átti sér 

stað þrátt fyrir vopnasölubann Sameinuðu þjóðanna (United Nations) sem bæði breska 

ríkisstjórnin og þing landsins studdu. Abbott taldi að fyrirspurnir hennar væru af sumum 

samflokksmönnum hennar taldar sviksamlegar við flokkinn. 

Spurningin um hollustu er kjarnaspurning í störfum þingmanna. Sumir þingmenn bera meiri 

hollustu til flokks síns en sjálfs þingsins. Sem dæmi má nefna að utanríkisráðherra fékk í 

hendur skýrslu utanríkismálanefndar þingsins um vopnasölu til Sierra Leone áður en skýrslan 

var birt opinberlega. Í kjölfarið varð þingmaður verkamannaflokksins, Ernie Ross, að segja af 

sér nefndarsetu. Í framhaldi af þessu var hleypt af stokkunum rannsókn á stöðu mála í öllum 

nefndum á vegum þingsins. Í ljós kom að fleiri þingmenn Verkamannaflokksins höfðu gert 

sig seka um svipuð trúnaðarbrot gagnvart þinginu. 

Þrýstingur framkvæmdarvaldshafa á þingmenn í þingnefndum er einnig vandamál. Undir 

stjórn þáverandi forsætisráðherra, Johns Mayors, reyndi David Willetts, þáverandi 

þingsflokksformaður Íhaldsflokksins, að hafa áhrif á nefndarmenn í nefnd um hagsmuni 

þingmanna (Members Interests Committee) við rannsókn þeirra á svokölluðu „Peningar fyrir 

fyrirspurnir“ hneyksli (cash-for-questions scandal). Í kjölfarið var hann kallaður fyrir nefnd 

um siðareglur og sérréttindi þingmanna til að gefa skýrslu um málið. Svör hans þóttu uppgerð 

og fjarri sannleikanum. Á endanum neyddist hann til að segja af sér í desember 1996. Þegar 

málið var krufið með rannsókn kom í ljós að dæmi voru um mörg önnur tilfelli þar sem reynt 

var að þrýsta á nefndarmenn um útkomu rannsókna. 

Stundum reyna aðilar að koma sér undan samvinnu við nefndir í rannsóknarstarfi þeirra. Eftir 

að upp komst um Willetts-málið hafa fregnir borist af því að þingsflokksformenn hafi reynt að 

koma sér undan því að gefa þingskipuðum nefndum munnlegar skýrslur og eytt gögnum um 

ýmis mál. Einnig kom í ljós að Robin Cook, þáverandi utanríkisráðherra, hefði árið 1998 

meinað utanríkismálanefnd þingsins aðgangi að gögnum í tengslum við vopnasölu til Sierra 

Leone. Lord Birt, sérlegur ráðgjafi Tonys Blairs, þáverandi forsætisráðherra, neitaði að gefa 

munnlega skýrslu fyrir samgöngumálanefnd þingsins. Skýringuna sagði hann vera að 

starfsmenn samgönguráðuneytisins væru betur í stakk búnir til að svara spurningum 

nefndarmanna en hann sjálfur.
242

 

Þrátt fyrir ofangreind vandamál og skort á stuðningi er óhætt að segja að þingskipaðar nefndir 

breska þingsins hafi náð miklum árangri. Afköst nefndanna eru mikil, gríðarlegt magn af 
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skýrslum og fjöldi niðurstaðna mikilvægra mála hafa verið birtar almenningi og í sumum 

tilfellum hafa afskipti þingskipaðra nefnda breytt stefnu viðkomandi ríkisstjórnar til hins 

betra. Í raun er merkilegt að öll þessi vinna skuli hafa verið unnin án beins stuðnings 

stjórnarskrár þar sem Bretar, eins og áður segir, byggja ekki á stjórnarskrá í sömu mynd og 

flestar aðrar lýðræðisþjóðir í nútímanum.
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Samanburður 

 

Þó svo að stjórnskipulag landanna þriggja (Bandaríkjanna, Íslands og Stóra-Bretlands) byggist 

í grundvallaratriðum á sömu kenningunni um þrískiptingu ríkisvaldsins hafa þjóðirnar lagað 

kenninguna að aðstæðum hver í sínu landi. Í öllum þremur löndum er litið svo á að 

meginhlutverk þingsins sé að fara með löggjafarvaldið. Hægt er að segja að þingræðisreglunni 

sé komið á með því að fela þinginu hlutverk löggjafans þar sem eðli máls samkvæmt þingið 

settur reglur sem hinum tveimur handhöfum ríkisvalds er skylt að fara eftir.  

Í Bandaríkjunum sækja handhafar framkvæmdar- og löggjafarvalds umboð sitt til starfa í 

aðskildum kosningum beint frá kjósendum. Í Bretlandi og á Íslandi kjósa kjósendur aðeins 

löggjafarvaldshafa í beinum kosningum. Sú venja hefur skapast að ríkisstjórnir landanna starfi 

með stuðningi meirihluta þingsins þar eð talið er að ríkisstjórnir þurfi stuðning meirihluta 

þingsins til að vera starfhæfar. Breska og bandaríska þingið starfar í tveimur deildum 

(málstofum) og hægt er að segja að einkenni breska þingsins felist í því að einungis neðri 

málstofa skipar fastanefndir en einkenni bandaríska þingsins er að báðar deildir þingsins þurfa 

að samþykkja frumvörp til þess að þær verði lög. Ef önnur tveggja deilda bandaríska þingsins 

samþykkir ekki frumvarp til laga fer það fyrir samhæfingarnefnd, þar eiga sæti þingmenn frá 

báðum deildum, sem hafa það verkefni að finna lausn sem samþykkt verður af meirihluta 

beggja deilda. Alþingi Íslands starfar í einni deild. Í Bandaríkjunum og á Bretlandi annast 

fastanefndir þingsins verkefni sem tengjast löggjafarhlutverki þingsins en rannsóknarnefndir 

verkefni sem tengjast eftirlitshlutverki. Á Íslandi annast fastanefndir verkefni sem tengjast 

bæði löggjafar- og eftirlitshlutverki þingsins en rannsóknarnefndir eru einungis skipaðar þegar 

þarf að rannsaka mikilvæg mál er varða almenning og er hægt að sjá fyrir fram að rannsókn er 

umfangsmikil og þar af leiðandi tímafrek. 

Mikilvægur þáttur í starfsemi þingsins felst í eftirliti með framkvæmdarvaldinu og starfsemi 

þess. Eftirlitsstarfið fer fram með nokkuð ólíkum hætti í hverju landi en grunnur þess felst þó í 

öllum löndunum í starfi þingskipaðra nefnda. Í öllum þremur löndum fer misjafnlega stór 

hluti eftirlitsstarfa þingsins fram í þingskipuðum nefndum meðal annars vegna þess að sá 

vettvangur er talinn henta betur til að upplýsa mál en inni í sjálfu þinginu. Hér er hagræðing 

einnig höfð að leiðarljósi að hluta. Hægt er að nefna nokkur atriði til stuðnings þessu 

sjónarmiði: 

 Vinnuhópurinn er minni. 

 Auðveldara er fyrir nefndarmenn að einbeita sér að einstökum málum. 
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 Fyrirkomulagið hentar betur til sérhæfingar í einstökum málaflokkum. 

 Umræða á lokuðum fundum einkennist af meiri hreinskilni en á opnum fundum. 

 Auðveldara þykir að ræða um trúnaðarupplýsingar bak við luktar dyr þegar er þörf 

fyrir það. 

Í Bandaríkjunum, þar sem aðskilnaður framkvæmdar- og löggjafarvalds er skýrastur, er 

eftirlitið almennt í höndum þingskipaðra þingmannanefnda. Þingskipaðar nefndir á vegum 

breska þingsins eru í flestum tilvikum skipaðar þingmönnum. Í Bretlandi er gert ráð fyrir að 

hluti af eftirlitinu sé einnig framkvæmdur á vettvangi þingsins og í þessu samhengi er helst 

hægt að nefna fyrirspurnartíma. Þegar er horft á stöðu mála hér á landi hægt er að draga fram 

þá ályktun að megineftirlitsstarfsemi þingsins felist í fyrirspurnum einstakra þingmanna til 

ráðherra ríkisstjórnarinnar. Einnig er hægt að álykta að hér á landi séu aðeins fastanefndir 

skipaðar þingmönnum og þær noti eftirlitsheimild afar sjaldan að eigin frumkvæði en rannsaki 

frekar málefni sem berast til þeirra frá þinginu. Rannsóknarnefndir hér á landi voru 

upphaflega einnig aðeins skipaðar þingmönnum en í dag eru þingskipaðar rannsóknarnefndir 

aðeins skipaðir utanþingsmönnum. Þessi skipan festi sig í sessi á sjötta áratug síðustu aldar og 

er í samræmi við þá þróun sem hefur orðið í Danmörku, þar sem þingið vildi tryggja traust 

almennings á því að raunveruleg rannsókn færi fram án pólitískra afskipta. Í þessu samhengi 

þarf að hafa í huga að 39. gr. stjskr. er enn í gildi og lagalega ekkert mælir gegn því að 

Alþingi byrji að skipa rannsóknarnefndir sem skipaðar eru þingmönnum eins og greinin gerir 

ráð fyrir. 

Eitt af stóru verkefnum þingmanna í nefndarstörfum þeirra er að afla nauðsynlegra 

upplýsinga. Í norrænni stjórnskipun, og þar af leiðandi einnig hér á landi, er áhersla lögð á 

ráðherraábyrgð. Í því felst að ráðherra ber ábyrgð á öllum stjórnarframkvæmdum viðkomandi 

ráðuneytis og undirstofnana þess. Allar fyrirspurnir þingsins og þingnefnda beinast almennt 

að ráðherrum og er gert ráð fyrir að þeir svari þeim. Hægt er að álykta sem svo að ráðherrar á 

Íslandi hafi í raun eins konar einkarétt á upplýsingaflæði milli þingsins og ríkisstofnana þótt 

það tíðkist oft að embættismenn séu kallaðir beint fyrir þingnefndir, þar sem þeir gefa yfirleitt 

skýrslur séu þeir beðnir um það. Bæði í Bandaríkjunum og í Bretlandi hafa allar þingskipaðar 

nefndir almenna heimild til að krefjast upplýsinga, afhendingar skjala og skýrslutöku frá 

hverjum sem er og eftir því sem þurfa þykir. Hér á landi geta aðeins þingskipaðar 

rannsóknarnefndir skipaðar þingmönnum fengið slíka almenna heimild frá Alþingi til að 

heimta skýrslur, munnlegar og skriflegar, bæði af embættismönnum og einstökum mönnum 

sbr. 39. gr. stjskr. Þar af leiðandi valdi Alþingi almennt þá leið að skipa rannsóknarnefndir 
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utanþingsmanna með lögum, þótt rannsóknarnefnd í hlerunarmálinu svokallaða væri 

upprunalega skipuð með þingsályktun en rannsóknarheimildir nefndarinnar voru skilgreindar 

seinna í lögum. Í þessum lögum koma alltaf fram heimildir til handa viðkomandi 

rannsóknarnefnd til að heimta skýrslur, munnlegar og skriflegar, bæði af embættismönnum og 

einkaaðilum. Hér á landi eru ekki til almenn lög um rannsóknarnefndir sem geti þjónað sem 

grundvöllur að skipan og málsmeðferð fyrir slíkum nefndum. 

Hægt er að segja að bandaríska þingið hafi gengið lengst í að lögfesta reglur á þessu sviði, til 

þess að efla skilvirkni eftirlitsins. Löggjöf þar á landi tryggir rétt opinberra starfsmanna á 

óhindruðum aðgangi að einstökum þingmönnum og/eða nefndum á vegum þingsins. 

Bandaríska löggjöfin tryggir einnig starfsöryggi opinberra starfsmanna sem tilkynna að eigin 

frumkvæði eða ljóstra upp í vitnaleiðslu þingnefnda um hugsanleg lögbrot í embættisrekstri 

þar sem lögin gera ráð fyrir að opinberum starfsmönnum beri að tilkynna hugsanleg lögbrot í 

embættisrekstri. Í lögum er einnig gert ráð fyrir refsingum ef ósannindi koma fram í 

vitnisburði manna fyrir þingnefndum. Þingskipaðar nefndir hafa miklu víðtækari heimildir í 

Bandaríkjunum og Bretlandi en á Íslandi. Þingskipaðar nefndir bandaríska þingsins hafa þar 

af leiðandi fullt vald til að samþykkja eða synja einstaklingum sem forseti landsins hyggst 

skipa í embætti, áminna einstakar ríkisstofnanir ef þær fara ekki eftir vilja þingsins og/eða 

ákvæðum gildandi laga og jafnvel svipta ríkisstofnanir fjármunum ef nefndir finna út að 

stofnanir fari ekki eftir fyrirmælum þingsins. 

Nefndir breska þingsins geta lagt fram tillögu um viðbrögð þingsins við rannsóknarmálefni. 

Hins vegar tekur þingið sjálft, eins og tíðkast á Norðurlöndum, lokaákvörðun um framvindu 

viðkomandi máls eftir að umræða um niðurstöður rannsóknarinnar hefur farið fram. 

Hér á landi rannsaka þingskipaðar nefndir einstök mál og gefa þinginu skýrslur um stöðu 

mála. Þessar skýrslur eru í flestum tilfellum teknar til umræðu á þingi og tekin ákvörðun um 

viðbrögð þingsins ef samstaða meirihluta næst. Engin lagaregla hér á landi kveður á um að 

þingið þurfi að taka til umræðu skýrslur þingskipaðra rannsóknarnefnda og taka ákvörðun um 

viðbrögð við þeim. Þar sem allir formenn fastanefnda þingsins eru venjulega 

meirihlutaþingmenn, með einstökum undanþágum, getur reynst erfitt að fá heimild til að 

rannsaka mál af þessu tagi. Ekki má heldur gleyma því að stuðning meirihluta þingsins þarf til 

að skipa rannsóknarnefndir. Þar sem þetta skiptir verulegu máli fyrir framkvæmd eftirlitsins er 

hægt að sjá lagabreytingar til dæmis í Noregi sem hafa aukið möguleika minnihluta til að 

kalla eftir rannsókn. Á breska þinginu er reynt að fyrirbyggja vandamál varðandi starfsemi 
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þingskipaðra nefnda með þeirri reglu að pólitískir flokkar sem sæti eiga á þinginu gegni 

formennsku í nefndum í samræmi við sætahlutfall á þingi.  

Ytri eftirlitsstofnanir þingsins eru tvær hér á landi: Umboðsmaður Alþingis og 

Ríkisendurskoðun. Hlutverk umboðsmanns er að sjá um eftirlit með stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga og tryggja einstaklingum rétt sinn gagnvart stjórnvöldum landsins. Þar af 

leiðandi eiga allar kvartanir einstaklinga á hendur ríkisstofnunum heima hjá umboðsmanni. 

Ríkisendurskoðandi endurskoðar ríkisreikninga og reikninga þeirra aðila sem hafa með 

höndum rekstur og fjárvörslu á vegum ríkisins.  

Í Bretlandi starfrækir þingið embætti umboðsmanns þar sem hver umboðsmaður hefur sitt 

sérsvið en endurskoðun ríkisreikninga er í höndum rannsóknarnefndar um fjárhagslegan 

kostnað ríkisstjórnarinnar. Rétt eins og hér á landi er í Bretlandi gert ráð fyrir að kvartanir 

einstaklinga á hendur ríkisstofnunum berist umboðsmanni á viðkomandi sviði. 

Í Bandaríkjunum er gert ráð fyrir því að einstaklingar geti borið fram kvartanir sínar beint við 

þingmenn úr kjördæmi sínu eða við þingnefnd sem hafi með höndum eftirlit gagnvart 

viðkomandi ríkisstofnun. Eins og í hinum löndunum tveimur starfar ríkisendurskoðun á 

vegum bandaríska þingsins. Ríkisendurskoðun sér um endurskoðun ríkisreikninga og 

reikninga þeirra aðila sem hafa með höndum rekstur og fjárvörslu á vegum ríkisins. 

Bandaríska þingið starfrækir rannsóknarþjónustu (CRS) skipaða fræðimönnum á ýmsum 

sviðum. Rannsóknarþjónustan sendir frá sér álit, gerir úttektir og birtir fræðigreinar á ýmsum 

fræðasviðum sem tengjast starfi þingsins með áherslu á rannsóknarhlutverk þess. 

Rannsóknarþjónustan fer einnig yfir öll lagafrumvörp til að tryggja að þau samræmist 

stjórnarskrá landsins og öðrum gildandi lögum. Með einföldum orðum er hægt að segja að 

rannsóknarþjónustan sinni allri rannsóknarvinnu í málum sem koma til kasta þingsins og allra 

nefnda þess. Hér á landi vinna nefndarmenn sjálfir, starfsmenn þingskipaðra nefnda og 

lögfræðisvið Alþingis alla þessa vinnu. Í Bretlandi er svipuð tilhögun á þessari vinnu og 

hérlendis þó að hafa beri í huga að starfsmenn þingskipaðra nefnda eru fleiri og skrifstofa 

þingsins fjölmennara en hér. 
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Niðurstöður 

 

Nokkuð ljóst virðist að Íslendingar hafa dregist aftur úr nágrannaþjóðum sínum hvað varðar 

eftirlitshlutverk þingsins, einkum hvað varðar skýrleika lagagrundvallar eftirlitsins. Vegna 

arfleifðar sinnar og sögulegra tengsla hafa Íslendingar aðallega borið sig saman við hinar 

Norðurlandaþjóðirnar og byggt á reynslu þeirra á ýmsum sviðum samfélagsins. Stjórnskipun 

landsins er þar ekki undanþegin. Bæði í Bretlandi, Bandaríkjunum, Danmörku og Noregi er 

talið að eftirlit með framkvæmdarvaldinu og starfsemi þess sé mikilvægur þáttur í starfsemi 

þingsins. Í þremur af fjórum ofangreindra landa (Bretlandi, Noregi og Danmörku) voru gerðar 

miklar breytingar á skipulagi þingeftirlits og starfsemi þingskipaðra nefnda í lok síðustu aldar 

og upphafi þessarar. Lagaheimildir voru nánar skilgreindar, nefndir sem gegna 

forystuhlutverki í eftirliti voru settar á fót og eftirlitsskylda þinganna var nánar skilgreind. 

Skýrari aðskilnaður milli löggjafar- og framkvæmdarvalds myndi hugsanlega efla 

eftirlitshlutverk Alþingis. Hægt væri að taka Noreg til fyrirmyndar í þessum efnum. Norska 

stjórnarskráin kveður á um að einstaklingar geti ekki gegnt ráðherraembætti og setið á þingi á 

sama tíma. Samkvæmt því víkja þingmenn sem veljast í ráðherraembætti úr þingsæti sínu og 

varamenn taka sæti þeirra á þinginu á meðan þeir gegna ráðherradómi. Hér er einnig rétt að 

nefna að í Bandaríkjunum er gengið enn lengra í þessum efnum. Þar á landi sækja forseti 

landsins, sem aðalhandhafi framkvæmdarvaldsins, og kjörnir fulltrúar á þinginu umboð sitt til 

kjósenda í aðskildum kosningum.  

Á bandaríska þinginu eiga 535 þingmenn sæti (435 í fulltrúadeild og 100 í öldungadeild) og á 

breska þinginu eiga 694 þingmenn sæti, aðeins í neðri málstofu. Allur þessi fjöldi telst í raun 

nefndarmannsefni þingskipaðra nefnda. Samkvæmt stjórnarskrá íslenska lýðveldisins eiga 63 

þingmenn sæti á Alþingi. Af þeim eru 12 þingmenn alla jafna einnig ráðherrar og eiga ekki 

sæti í nefndum. Í Bandaríkjunum og Bretlandi skiptast störf þingskipaðra nefnda með þeim 

hætti að fastanefndir leggja áherslu á löggjafarhlutverk og rannsóknarnefndir á 

eftirlitshlutverk. Jafnframt starfa í báðum löndunum rannsóknarnefndir um málefni einstakra 

ráðuneyta ríkisstjórnarinnar. Samsvarandi nefndir eru ekki starfræktar hér á landi. Með tilliti 

til þingmannafjölda er heldur ekki hægt að sjá að mögulegt sé að starfrækja slíkar nefndir hér. 

Á vegum Alþingis starfa 11 fastanefndir, skipaðar 9 þingmönnum hver, og ein 

(fjárlaganefnd), skipuð 11 þingmönnum. Til að fullskipa þessar nefndir þarf að skipa 110 

nefndarmenn sem þýðir að sumir þingmenn sitja í þremur fastanefndum Alþingis. Að 

starfrækja rannsóknarnefndir um málefni einstakra ráðuneyta ríkisstjórnarinnar væri 
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einfaldlega allt of mikið álag á þingmenn. Þó er hægt að álykta sem svo að til bóta væri ef 

lögfest yrði skýr heimild til handa þingskipuðum nefndum, að bandaríski fyrirmynd, til að 

framkvæma stöðugt eftirlit með framkvæmdarvaldinu. Í þeim tilgangi að tryggja framkvæmd 

eftirlitsins gæti Alþingi samþykkt lagaákvæði þess efnis að nefndir þyrftu að skila skýrslu um 

þennan þátt nefndarstarfsins til dæmis einu sinni á ári. 

Eins og áður hefur komið fram hefur megináhersla eftirlits Alþingis Íslendinga með 

framkvæmdarvaldinu verið á fyrirspurnir einstakra þingmanna til ráðherra og athuganir 

fastanefnda á málefnum sem þingið vísar til þeirra. Fastanefndirnar hafa í störfum sínum lagt 

sérstaka áherslu á að fara yfir skýrslur Ríkisendurskoðunar ásamt því að veita þinginu álit á 

málum sem það vísar til þeirra. Af því leiðir að fastanefndirnar hafa sjaldnast nýtt sér heimild 

26. gr. þingskl. til að rannsaka mál að eigin frumkvæði. Annars konar eftirlit hefur þurft að 

víkja fyrir afgreiðslu þingmála. Þó er hægt að skynja vilja þingsins til að auka möguleika 

þingnefnda til eftirlits á síðari tímum. Hugsanlega var mikilvægt skref í þá átt stigið þegar 

settar voru reglur um opna nefndarfundi til að auðvelda fastanefndum að óska eftir skýringum 

ráðherra fyrir opnum tjöldum árið 2008. Með tilliti til ofangreinds er hægt að álykta sem svo 

að nauðsynlegt sé að setja skýrari og ítarlegri lagareglur til að móta sterkari grundvöll fyrir 

eftirlitsstarf fastanefnda Alþingis. Eina gildandi lagaheimild fastanefnda til eftirlits í 

íslenskum lögum er í þingskapalögum, einkum 26. gr. þeirra. Greinin veitir reyndar ekki beina 

heimild til eftirlits heldur fjallar fremur um frumkvæðisrétt fastanefnda til að taka mál að 

eigin vali til athugunar. Um eftirlitið er fjallað í athugasemdum með frumvarpi til 

þingskapalaga eða nánar tiltekið í athugasemdum við 26. gr. Þar segir að með þessu orðalagi 

hafi meðal annars verið haft í huga að nefnd geti unnið að athugun tiltekinna mála þegar þing 

sé ekki að störfum á sumrin. Sú tilvísun gæti verið vísbending um heimild til eftirlits 

fagnefndar með þeim stofnunum framkvæmdarvaldsins sem heyra undir málefnasvið 

nefndarinnar. Betra væri að þingskapalög kvæðu á um að allar nefndir á vegum þingsins væru 

stöðugt á varðbergi og fylgdust náið með því að ríkisstofnanir á þeirra sviðum færu ætíð eftir 

gildandi lögum í störfum sínum. 

Hugsanlega væri gott að nýta reynslu hinna Norðurlandaþjóðanna á þessu sviði og bæta til að 

mynda inn í íslensk þingskapalög að danskri fyrirmynd kafla með skilgreindum viðbrögðum 

þingsins við skýrslum og álitum þingskipaðra nefnda. Markmið viðbótarinnar væri einkum að 

tryggja að í þinginu ætti sér alltaf stað vönduð yfirferð og meðferð allra ásakana um meint 

embættisbrot ráðherra, svo leggja mætti mat á hvort rétt væri að kalla eftir ábyrgð. Ekkert 

mælir heldur á móti því að valdar starfsreglur frá öðrum þjóðum séu jafnframt nýttar eins og 
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skynsamlegt þykir. Ákjósanlegra væri að reglur um eftirlitshlutverk fastanefnda Alþingis 

kæmu fram í lagaákvæðum, ekki aðeins í greinargerð með frumvarpi til laga. Jafnframt væri 

eðlilegt að setja lagareglur um aðgang fastanefnda að öllum gögnum í vörslu opinberra 

stofnana. Möguleikar til skilvirkara eftirlits myndu einnig aukast ef lögin veittu fastanefndum 

þingsins (eða einni nefnd ef norska leiðin væri fyrir valinu sbr. umfjöllun fyrir neðan) heimild 

til að taka munnlegar skýrslur af opinberum starfsmönnum og einkaaðilum og refsing gæti 

legið við því að fara með ósannindi í skýrslutöku. Ef framangreint yrði lögfest þyrfti einnig að 

tryggja með lögum starfsöryggi opinberra starfsmanna sem koma fyrir fastanefndir, eins og er 

gert í Bandaríkjunum, og skilgreina þagnarskyldu nefndarmanna, starfsmanna nefnda og 

einstaklinga í tengslum við skýrslutökur. Jafnframt væri til bóta ef lögin veittu fastanefndum 

heimild til að halda áfram rannsókn mála milli löggjafarþinga. Lögfesta þyrfti rétt minnihluta 

nefndar til að krefjast rannsóknar á einstökum málum eins og þeim þykir nauðsynlegt. 

Að lokum er rétt að nefna hugmynd um stofnun nefndar í líkingu við norsku eftirlits- og 

stjórnskipunarnefndina. Nefndin myndi hafa með höndum yfirumsjón með eftirliti með 

íslenskri stjórnsýslu án þess að dregið væri úr heimildum annarra þingskipaðra nefnda til 

eftirlits. Í Noregi fer eftirlits- og stjórnskipunarnefndin ein með eftirlitshlutverkið. Í 

Danmörku sinna því einnig aðrar nefndir. Íslenska leiðin yrði í raun blanda af dönsku og 

norsku leiðunum. Nefndin myndi ekki sinna eftirlitshlutverkinu ein eins og í Noregi heldur 

gegndi hún forystuhlutverki en aðrar nefndir sinntu einnig eftirlitshlutverkinu. 

Rétt eins og í nágrannalöndunum veita íslensk lög Alþingi heimild til að skipa sérstakar 

rannsóknarnefndir til að rannsaka mikilvæg mál er varða almenning. Þessa heimild er að finna 

í 39. gr. stjskr. Greinin fjallar aðeins um þingmannaskipaðar rannsóknarnefndir. Alþingi hefur 

ekki nýtt þessa heimild frá árinu 1956. Allt frá þeim tíma hefur Alþingi aðeins skipað 

rannsóknarnefndir utanþingsmönnum. Hver nefnd hefur verið skipuð með sérstakri 

lagasetningu að undanskilinni nefnd um hleranir sem skipuð var með þingsályktun en 

rannsóknarheimildir hennar voru skilgreindir í lögum. Í þessum lögum var efni 

rannsóknarinnar skilgreint ásamt heimildum nefndarmanna í tengslum við sjálft verklagið. 

Hér á landi skortir tilfinnanlega almenn lög með grundvallarskilgreiningum á störfum og 

heimildum þingskipaðra rannsóknarnefnda. Markmið laganna væri meðal annars að skilgreina 

almennar málsmeðferðarreglur, skilyrði um hæfi manna til að taka sæti í nefndunum, 

heimildir um aðgang að upplýsingum og um réttarstöðu manna sem kallaðir eru fyrir 

þingskipaðar rannsóknarnefndir. 
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Sú spurning vaknar einnig hvort eðlilegt væri að áðurnefndri eftirlits- og stjórnskipunarnefnd, 

ef hún væri sett á fót, væri meðal annars falið að meta hvenær þörf væri fyrir sérskipaða 

rannsóknarnefnd og leggja þegar ástæða þætti til fyrir Alþingi tillögu þess efnis. Jafnframt 

gæti eftirlits- og stjórnskipunarnefnd tekið til umfjöllunar skýrslur þingskipaðra 

rannsóknarnefnda, gefið þinginu álit sitt um þær og skilað tillögum um frekari aðgerðir 

þingsins. 

Ef skýrar eftirlitsheimildir yrðu lögfestar og sett á stofn áðurnefnd eftirlits- og 

stjórnskipunarnefnd er líklegt að draga myndi verulega úr þörfinni fyrir sérskipaðar (ad hoc) 

rannsóknarnefndir. Einkum ef hlutverk og áhrif minnihluta þingheims væri styrkt í almennri 

löggjöf. Rétt er í þessu samhengi að minna á að rannsóknarnefndir hafa verið skipaðar 

utanþingsmönnum í því skyni að efla traust almennings á því að málefni væru rannsökuð á 

faglegum forsendum og án pólitískra afskipta. Ef ofangreind breyting yrði að veruleika bendir 

flest til þess að rannsóknarnefndir væru aðeins skipaðar í málum sem væru svo umfangsmikil 

að rannsókn tæki meiri tíma en fastanefndir þingsins gætu ráðstafað til þess án þess að trufla 

reglubundna starfsemi sína.  
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Lokaorð  

 

Eins og fram kemur í inngangi ritgerðarinnar byggja flest nútímalýðræðisríki stjórnskipun 

sína á kenningunni um þrískiptingu ríkisvalds þar sem þingið fer með löggjafarvald, 

ríkisstjórn með framkvæmdarvald og dómstólar með dómsvald. Hvert ríki fyrir sig hefur 

aðlagað kenninguna sínum þörfum. Þessi sérkenni hvers ríkis gefa okkur svigrúm til að bera 

einstakar leiðir saman og um leið reyna að læra af reynslu annarra, þótt samanburður geti á 

köflum verið erfiður vegna þess að hvert ríki fyrir sig leggur áherslu á mismunandi þætti.  

Meginhlutverk þingsins er, eins og áður hefur komið fram, að fara með löggjafarvaldið en 

eftirlit með framkvæmdarvaldinu er yfirgripsmeiri þáttur í störfum þingsins. Þetta skýrist með 

því að þingið setur stefnu í þróun samfélagsins með lagasetningu og um leið ber því að 

tryggja að framkvæmdarvaldið fari eftir settum lögum. Vegna almennrar þróunar 

samfélagsins er starfsemi ríkisstofnana sífellt flóknari sem kallar eftir flóknari og 

yfirgripsmeiri lagasetningu sem á endanum leiðir til þess að meiri þörf er fyrir eftirlit. Ísland 

hefur á síðustu árum helst úr lestinni með þróun eftirlitsins og þess vegna þykir nægt svigrúm 

til úrbóta. 

Í byrjun mars 2010 var í sjöunda skipti lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga sem kveða á um að 

menn geti ekki gegnt þingmennsku og öðrum embættum á sama tíma, í dag sitja tveir 

utanþingsmenn í ráðherrastólum og öll þjóðin fylgist með mikilli eftirvæntingu með starfi 

rannsóknarnefndar um bankahrunið. Þetta eru bara nokkur atriði sem gera höfundi kleift að 

segja að lokum að spennandi tímar eru fram undan hvað varðar þróun eftirlitshlutverks 

Alþingis og nefnda á vegum þess.  
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