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Þingmannanefnd sem galíar um skýrslu rannsóknamefndar Alþingis 
Herra Atli Gísiason? formaður.

Mér hefiir borist bréf frá Atla Gíslasyni þingmanni vegna setu minnar í ríkisstjóm sem 
menntamálaráðherra en bréfíð ritar hann sem formaður þingmannanefndar er fjallar um 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsök falls íslensku bankanna 2008.1 
bréfinu er mér m.a. veitt tækáfærí til að senda nefndinni athugasemdir við niðurstöður 
skýrslunnar og koma á framfærí frekari upplýsinum. Vil ég þakka þetta tækifæri þótt ég hafi 
litlu við að bæta við það sem þegar er fram komið.

Ég vil þó árétta, sem ítrekað hefur komið fram, að ríldsstjóra íslands er samkvæmt íslenskri 
stjómskipan ekki fjölskipað stjómvald.
Þetta þýðir að meðan ég sat í ríkisstjóm íslands var ég æðsti handhafi framkvæmdarvaldsins á 
sviði mennta-, menningar-, vísinda-7 íþrótta- og æskulýðsmála og bar ábyrgð á þeim 
málefnasviðum en aðrir ráðherrar ekki. íslensk stjómskipan gerir því ekki ráð fyrir að 
menntamálaráðherra fari með mál er varða banka- og fjármálastarfsemi í Iandinu.

í doktorsritgerð Páls Hreinssonar, nú hæstarétíardómara, er fjallað um þetta á blaðsíðu 223- 
225 en þar segir m.a.:
“ Ríkisstjórnin verður á hinn bóginn almennt ekki talin stjórnsýslunefnd enda eru ráðherrar 
hver á sinu sviði í reyndinni æðstu handhafar framkvæmdarvaldsins og fara með yfirstjóm 
stjómsýslunnar hver á sínu sviði nema hún sé að íögum falin öðrum. Það er því yfirleitt ekki í 
verkahring ríkisstjómar að taka stjómvaldsákvarðanir enda þjóna ráðherrafundir fyrst og 
fremst því hlutverki að vera pólitískur samráðsvettvangur ráðherra ”

Undir þessi orð Páls er hægt að taka. Stjórnarfrumvörp, eðíi máls samkvæmt eru lögð fyrir 
ríkisstjóm og síðan send til þingflokka ríkisstjómarflokka. Hefiir það verklag ekki breyst. Það 
fór hins vegar eftir hveijum og einum ráðherra hvort hann tæki upp önnur mál á 
ríkisstjóniarfundum. Við lestur rannsóknarskýrslunnar og af fenginni reynslu er ljóst að þetta 
verklag þarf að skoða ítarlega.

Athuga þarf hvort rétt sé að halda í núverandi kerfí þ.e. að ríkisstjómin sé ekki fjölskipað 
stjómvald eða hvort hægt sé að breyta því formi með einhverjum hætti svo tryggt verði að í 
stórum málum verði ríkisstjóm öll upplýst og meðvituð um þá ábyrgð, stjómskipunarlega sem 
pólitíska, er fylgir því að sitja í ríkisstjóm íslands. Einnig tel ég rétt að skoðað verði hvort 
ekki eigi að formgera betur samráðsferli ráðherra. í  öllu falH þarf að koma í veg fyrir að 
pólitískir duttlungar og hentisemi geti ráðið för í stórum og þýðingarmiklum hagsmunamálum 
lands og þjóðar.



Jafnframt er mikilvægt að halda áfram þeirri vegferð sem Sturla Böðvarsson, fyrrum forseti 
Alþingis hóf til að styrkja Alþingi, ekki síst gagnvart íramkvæmdavaldinu. Efling Alþingis 
hefur verið margrædd á umliðnum misserum og er að mínu mati þverpólitísk samstaða um 
það atriði. í  það verk þarf að fara hið fyrsta af fijllum krafti. Oft er þörf en nú er nauðsyn.
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