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A L Þ I N G I

Til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.
B.t. Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur formanns.

Reykjavík, 15. júní 2020

Efni: Lok frumkvæðisathuguna þingnefnda.

Með bréfi, dags. 8. júní sl., óskaði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd eftir úrskurði 
forseta Alþingis, skv. 5. mgr. 8. gr. laga um þingsköp Alþingis, „um með hvaða hætti 
nefndum er almennt fært að ljúka frumkvæðisathugunum."

Forsaga málsins er sú að á 26. fundi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þann 6. 
desember sl. var samþykkt að hefja frumkvæðisathugun á hæfi Kristjáns Þór 
Júlíussonar, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, í ljósi stöðu hans gagnvart 
útgerðarfyrirtækinu Samherja með vísan til 2. mgr. 8. tölul. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 
55/1991, um þingsköp Alþingis.

Um heimild til þess að leita úrskurðar forseta Alþingis.

Skv. 3. málsl. 5. mgr. 8. gr. þingskapa Alþingis, sbr. 1. gr. laga nr. 85/2012, getur 
nefnd leitað úrskurðar forseta um skilning eða framkvæmd reglna sem settar hafa 
verið um störf nefnda. í greinargerð þess frumvarps sem varð að lögum nr. 85/2012 
segir að með ákvæðinu sé verið að skýra vald forseta til túlkunar á reglum sem settar 
hafa verið um störf nefndanna af forseta eða forsætisnefnd. Einnig segir að það sé á 
valdi formanns nefndar að úrskurða um einstök ágreiningsefni á fundum og ekki sé 
ætlunin að gera forseta að áfrýjunardómi um ágreining sem kann að koma upp í 
nefndunum. Það er rétt að leggja áherslu á í þessu samhengi að fastanefndir Alþingis 
eru sjálfstæðar í störfum sínum og njóta sjálfræðis.

I því máli sem hér er til umfjöllunar reynir ekki með beinum hætti á túlkun 
reglna sem settar hafa verið af forseta eða forsætisnefnd í skilningi 5. mgr. 8. gr. 
þingskapa Alþingis. Alitaefnið varðar á hinn bóginn störf fastanefnda sem forseti 
hefur umsjón með, sbr. 1. málslið ákvæðisins. Á grundvelli þess, sbr. einnig 2. málsl. 
1. mgr. 8. gr. þingskapa og 52. gr. stjórnarskrárinnar, telur forseti sig bæran til þess að
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láta í ljós álit sitt á því með hvaða hætti fastanefndir, þ.m.t. stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefnd, geta lokið athugun sinn á máli sem hún hefur ákveðið að taka upp að 
eigin frumkvæði, sbr. 2. mgr. 8. tölul. 1. mgr. 13. gr. og 26. gr. þingskapa Alþingis.1 Af 
þessu leiðir jafnframt að forseti hefur ekki afskipti af efnislegri umfjöllun þingnefnda 
um einstök mál.

Um frumkvæðisathuganir.

Meginhlutverk þingnefnda er að vera stuðningur við störf Alþingis 
(þingsalinn). Jafnframt hafa þingefndir á þingtímanum heimild til þess að taka mál 
upp að eigin frumkvæði. Skv. 26. gr. þingskapa Alþingis hafa þingnefndir almennar 
heimildir til að fjalla um mál sem heyra undir málefnasvið þeirra þó að því hafi ekki 
sérstaklega verið vísað til umfjöllunar hjá nefndinni. f skýringum við 
frumvarpsákvæðið þegar því var breytt með 15. gr. laga nr. 84/2011, segir að hér sé 
um að ræða mál, önnur en þingmál, sem komi til opinberrar umræðu í samfélaginu 
og þinginu þyki ástæða til að fá sérstakar skýringar á eða fjalla sérstaklega um.

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur síðan, til viðbótar við framangreinda 26. 
gr., sérstaka heimild í 2. mgr. 8. tölul. 1. mgr. 13. gr. þingskapa til að hafa frumkvæði 
að því að kanna ákvarðanir einstakra ráðherra eða verklag þeirra sem ástæða þykir til að 
athuga á grundvelli þess eftirlitshlutverks sem Alþingi hefur gagnvart 
framkvæmdavaldinu. Nægir samkvæmt ákvæðinu að beiðni um slíka athugun komi 
frá fjórðungi nefndarmanna til að hún fari fram. Hér er um að ræða sérákvæði þar sem 
ákvörðun nefndar um að taka upp mál á grundvelli 26. gr. er á hinn bóginn háð 
ákvörðun meiri hluta þingnefndar. Slík frumkvæðismál teljast ekki til þingmála í 
merkingu III. kafla þingskapa og hafa því ekki fengið sérstakt máls- eða skjalanúmer. 
Annað gildir ljúki nefnd athugun sinni með skýrslu. í þingsköpum eða starfsreglum 
fyrir fastanefndir Alþingis er ekki vikið að því hvernig þingnefnd skuli haga meðferð 
frumkvæðismála. Því gilda almennar reglur þingskapa nema annað sé sérstaklega 
tekið fram, svo sem um að þingnefnd geti gefið þinginu skýrslu um athugun sína.

Um framkvæmd frumkvæðisathugana og lyktir einstakra mála.

Af málaskrám þingsins og fundargerðum fastanefnda má sjá að langalgengast er 
að frumkvæðismál séu í formi svonefndra upplýsingafunda, þar sem nefnd fær á sinn 
fund einstaklinga, fulltrúa fyrirtækja eða stofnana í tengslum við mál sem hafa verið 
til umræðu í fjölmiðlum eða á opinberum vettvangi. Mismunandi er því hvort 
einstakir fundir gefi tilefni til frekari athugana. Af fundargerðum stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar má ráða að við undirbúning ákvörðunar nefndarinnar að hefja

1 Fyrir lagabreytinguna 2012 má finna dæmi þess að forseti hafi „úrskurðað" um hæfi formanna 
fastanefnda Alþings, sbr. úrskurð um hæfi Vilhjálms Egilssonar, formanns efnahags- og 
viðskiptanefndar 23. maí 1995 og um hæfi Péturs Blöndals formanns efnahags- og viðskiptanefndar 
19. janúar 2004.
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frumkvæðisathugun á máli liggi almennt fyrir tillaga nefndarmanns eða 
nefndarmanna, t.d. eftir umfjöllun fjölmiðla um tilgreint mál eða á grundvelli 
ábendingar. Það mál sem er tilefni þessarar umfjöllunar er dæmi um slíkt. Annað 
dæmi er ákvörðun nefndarinnar frá 23. október sl. að kanna verklag ráðherra í tilefni 
ábendinga framkvæmdahóps FATF um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverka.

Rétt er að hafa í huga að réttur minni hluta þingnefnda, þ.e. þriggja nefndarmanna, 
í stjómskipunar- og eftirlitsnefnd nær til þess að taka upp mál innan nefndarinnar. í 
lögskýringargögnum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 84/2011 er þetta 
áréttað en um leið tekið fram að það sé hins vegar í höndum meiri hluta nefndarinnar 
hverju sinni hvemig með hvert mál er farið, t.d. hvort nefndinni þyki ástæða til þess 
að gefa þinginu skýrslu um athugun sína og eftir atvikum gera tillögu um ályktun 
þingsins um málið.2 Ummæli þessi verða ekki skýrð svo að þau útiloki eða komi í veg 
fyrir að minni hluti þingnefndar geti skilað þinginu skýrslu um athugrm 
nefndarinnar, eins og rakið verður hér á eftir.

I raun eru tiltölulega fá frumkvæðismál sem þingnefnd hefur lokið með skýrslu 
til þingsins. Frá árinu 2010 hafa nefndir þingsins skilað þinginu skýrslu um athugun 
sína í sex málum, auk eins álits.

a. Álit fjárlaganefndar á skýrslu Ríkisendurskoðunar umfjármálastjórn 50 ríkisstofnana, 
9. mars. 2010.

b. Skýrsla menntamálanefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar um framkvæmd 
þjónustusamnings við Menntaskólann Hraðbraut, 8. nóvember 2010

c. I „lekamálinu" skilað meiri og minni hluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
sinni skýrslunni hvor til Alþingis 30. apríl 2015.

d. Skýrsla meiri hluta fjárlaganefndar til Alþingis um lánveitingu Seðlabanka íslands til 
Kaupþings h f 6. október 2008, dags 20. febrúar 2013. Um var að ræða 
frumkvæðismál er laut að aðgangi fjárlaganefndar að endurriti símtals.

e. Skýrsla stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um uppreist æru, reglur ogframkvæmd, 26. 
september 2017.

f. Skýrsla efnahags- og viðskiptanefndar um skattaskjól og mögulegar lagabreytingar til 
að sporna við starfsemi þeirra, 19. maí 2016.

2 Sjá þingskjal 1014 í 596. máli á 139. löggjafarþingi: „Réttur minni hluta, þ.e. fjórðungs nefndarinnar 
(þriggja þingmanna), til að taka upp mál innan hennar er sérstaklega tryggður. Komi fram ósk frá 
minni hluta um athugun máls er skylt að verða við því, t.d. með því að kalla ráðherra og eftir atvikum 
aðra sem málið varðar, fyrir nefndina til glöggva sig á máli, svo og kalla eftir þeim gögnum sem 
nauðsynleg eru til að upplýsa mál. Það er hins vegar í höndum meiri hluta nefndarinnar hverju sinni 
hvemig með hvert mál er farið, t.d. hvort nefndinni þyki ástæða til þess að gefa þinginu skýrslu um 
athugun sína og eftir atvikum gera tillögu um ályktun þingsins um málið." Sjá einnig Björg 
Thorarensen, Stjórnskipunarréttur, undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 581.
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g. Skýrsla allsherjar- og menntamálanefndar um réttarstöðu hælisleitenda, málshraða, 
skilvirkni og dvalarleyfi á grundvelli mannúðarsjónarmiða, 19. desember 2015.

Séu fundargerðir stjómskipunar- og eftirlitsnefndar skoðaðar frá því að nefndin 
hóf störf haustið 2011 má sjá að hún hefur haft einstök mál til skoðunar um nokkurt 
skeið án þess að þeim hafi verið lokið. Ráða má að flest þeirra séu þannig vaxin að 
þau hafi ekki gefið tilefni til frekari athugunar og hefur nefndin þá yfirleitt lokið 
athugun sinni með bókun. Sjaldan er þó bókað um efnislega niðurstöðu málsins. 
Einnig munu vera dæmi þess að þingnefndir hafi lokið athugun sinni með bréfi.3 Hér 
er þó rétt að benda á eins og áður segir að þingsköp Alþingis gera ekki þá kröfu að 
nefndir skili skýrslu um frumkvæðisathuganir sínar í einstökum málum heldur geti 
þær gert slíkt.

Lok frumkvæðisathuguna.

Þegar litið er til ákvæða þingskapa og hvemig þingnefndir hafa hagað meðferð 
mála sem þær hafa tekið upp að eigin frumkvæði er ljóst að munur getur verið á 
hvernig þingnefnd ákveður að ljúka athugun sinni á máli. Það er álit forseta Alþingis 
að þingnefnd geti lokið athugun sinn á máli sem hún hefur tekið upp að eigin 
fmmkvæði með eftirfarandi hætti:

a. Nefnd getur ákveðið að gefa Alþingi skýrslu um frumkvæðisathugun sína þar 
sem gerð er grein fyrir ábendingum og athugasemdum nefndarinnar um það 
málefni sem hún hefur tekið upp. í skýrslunni er heimilt að gera tillögu til 
þingsályktunar sem kemur til afgreiðslu við lok umræðunnar um skýrsluna á 
Alþingi. I slíkri skýrslu er hægt að gera grein fyrir sjónarmiðum meiri hluta og 
minni hluta nefndar, sbr. t.d. skýrslu menntamálanefndar um skýrslu 
Ríkisendurskoðunar um framkvæmd þjónustusamnings við Menntaskólann 
Hraðbraut.

b. Nefnd hættir athugun án þess að um það sé hókað sérstaklega. Oftast lýkur athugun 
nefndar með þeim hætti.

c. Nefnd getur ákveðið að frumkvæðisathugun verði hætt. Rétt eins og þingnefnd er 
heimilt að taka upp frumkvæðismál, getur hún ákveðið að henni verði hætt, 
sbr. 22. gr. þingskapa um ályktunarbærni nefndafunda. Er þá einfaldlega bókað 
í fundargerð að frumkvæðisathugun sé hætt. Finna má dæmi um slíkt í 
framkvæmd.

d. Minni hluti þingnefndar skilar skýrslu. í svonefndu „lekamáli" skilaði minni hluti4 
og meiri hluti5 stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar skýrslu um málið. Af orðalagi 
ákvæða 2. mgr. 8. tölul. 1. mgr. 13. gr. og 26. gr. þingskapa verður almennt að

3 Þannig svaraði stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tilmælum velferðarráðuneytisins um að nefndin 
tæki til skoðunar hvort tilefni væri til að skipa rannsóknarnefnd í Plastbarkamálinu svonefnda með 
bréfi í september 2016.
4 144. löggiafarþine. þski. 1 2 5 4 - 7 3 5 .  mál
5 144. löggiafarþing. þski. 1255 -  736. mál



líta svo á að þingnefnd sem heild skili einni skýrslu og þá eftir atvikum með 
niðurstöðu meiri og minni hluta. Það er þó ekki útilokað að minni hluti 
þingnefndar skili skýrslu þó svo að meiri hluti þingnefndar hafi ákveðið að 
athugun máls skuli hætt. Verður að telja að slíkt sé í samræmi við þau 
sjónarmið sem byggt var á við setningu laga nr. 84/2011, þar sem markmið að 
efla eftirlitsstörf þingsins, þar á meðal með því að tryggja rétt minni hluta 
nefnda. Vakin er athygli á að minni hluta verndin tekur einnig til þess að óska 
eftir opnum fundi með gestum, sbr. 3. mgr. 19. gr. og til þess að kalla eftir 
gögnum, sbr. 51. gr. þingskapa.

e. Meiri hluti þingnefndar telur rétt að Ijúka athugun máls. Telji meiri hluti 
þingnefndar að mál sé fullrannsakað getur hún ákveðið að máli verði lokið með 
skýrslu, sbr. 22. gr. þingskap. Er það í samræmi við þau ummæli sem rakin eru 
úr lögskýringargögnum í neðanmálsgrein 2. Vilji meiri hluti þingnefndar á 
hinn bóginn ljúka máli með bókun, sem felur t.d. í sér efnislega afstöðu til 
málsins, útilokar það ekki eins og rakið er í d-lið að minni hluti þingnefndar 
skili skýrslu um málið.

f. Enn fremur verður að líta svo á að nefnd geti í sérstökum tilvikum lokið athugun 
sinni með hréfi til ráðuneytis eða annars stjórnvalds. Slíkt verður þó að telja til 
undantekninga.

g. Lok getur verið um það að ræða að nefnd lýkur athugun með lagafrumvarpi eða 
þingsályktunartillögu.

Um það hvort frumkvæðisathugun þingnefndar verði lokið með tilvísun til 2. 
mgr. 27. gr. þingskapa verður að Hta til samhengis þess við 1. mgr. ákvæðisins. Ljóst 
er að þar er vísað til þingmáls í merkingu III. kafla þingskapa, en ekki „máls" sem 
þingnefnd hefur ákveðið að taka upp að eigin frumkvæði enda er slíkt mál til 
meðferðar hjá þingnefndinni en ekki þinginu (þingsalnum). Er þetta nokkuð ljóst 
þegar litið er til forsögu ákvæðisins, sem kom inn í þingsköp með 2. gr. laga nr. 
102/1993:

„I þingsköpum eru ekki skýrar reglur um með hvaða hætti mál eru „tekin út úr 
nefnd", eins og það er jafnan kallað, ef um slíkt er ágreiningur. Þótt ákveðnar 
hefðir hafi að vísu skapast um það þykir nú rétt að veita nefndarmönnum 
skýlausa heimild til þess að fá ákvörðun í nefndinni um hvort tiltekið mál skuli 
afgreitt frá henni ef þeim þykir umfjöllun nefndarinnar orðin fullnægjandi og 
tímabært sé að Alþingi fjalli frekar um málið. Til þess að slík tillaga teljist 
samþykkt þarf meiri hluti allra nefndarmanna, þ.e. að minnsta kosti fimm 
nefndarmenn (sex í fjárlaganefnd), að greiða tillögunni atkvæði. Er þessi 
atkvæðafjöldi frávik frá meginreglu 67. gr. þingskapa, sbr. einrtig 22. gr. Með 
„nefndarmönnum" er í þessu sambandi einnig átt við varamenn og staðgengla 
sem taka sæti í nefnd, sbr. 2. og 3. mgr. 17. gr."6

6 117. löggjafarþing 29. mál. -  29. þskj.
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í ljósi þessara skýringa verður að líta svo á að ákvæði 2. mgr. 27. gr. þingskapa eigi 
ekki við um þetta mál.
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