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Reykjavík, 13. maí 2019. 

 

 

 

 

Hr. Ágúst Ólafur Ágústsson,  

alþingismaður. 

 

 

Efni: Niðurstaða forsætisnefndar í siðareglumáli. 

 

1. Erindið og málsatvik. 

Hinn 18. janúar sl. barst forsætisnefnd erindi Kristjáns Halls, Langholtsvegi 160 

í Reykjavík, þar sem hann óskaði eftir því að „mál Ágústs Ólafs Ágústssonar er fjallar 

um kynferðislegt áreiti hans gagnvart konu verði tekið til umfjöllunar af forsætisnefnd 

og síðan verði því vísað til siðanefndar Alþingis“. Er í erindinu vitnað til c-liðar 5. gr. 

og 7. gr. siðareglna fyrir alþingismenn. Engin gögn eða nánari upplýsingar um 

málavexti fylgdu erindinu. 

Um málavexti liggur fyrir yfirlýsing þín á Facebook-síðu þinni 7. desember sl., 

þar sem upplýst er að þú hafir nokkrum dögum áður hlotið áminningu frá 

trúnaðarnefnd Samfylkingarinnar, sem þú vildir upplýsa um og skýra opinberlega frá 

málsatvikum sem leiddu til þeirrar niðurstöðu. Jafnframt liggur fyrir athugasemd 

þolanda við yfirlýsingu þína í fjölmiðlum 11. desember sl. Í athugasemdum hans er 

vísað til niðurstöðu trúnaðarnefndarinnar, þar sem eftirfarandi kemur m.a. fram: 

 
„Nefndin skilaði niðurstöðu sinni þann 27. nóvember síðastliðinn. Niðurstaðan var 

skýr og afgerandi. Í henni segir: „Ágúst Ólafur Ágústsson sæti áminningu fyrir að hafa 

brotið gegn [X] með eftirfarandi hætti: Með því að reyna endurtekið og í óþökk 

þolanda að kyssa hana á starfsstöð [Y] 20. júní 2018 og varðar það við reglu 3.1.3.1 Með 

því að niðurlægja og auðmýkja þolanda meðal annars með niðurlægjandi og 

móðgandi athugasemdum um útlit hennar og vitsmuni þegar tilraunir hans báru ekki 

árangur og varðar það við reglu 3.1.2.““ 

 

2. Málsmeðferð forsætisnefndar. 

2.1. 

 Með bréfi skrifstofustjóra Alþingis, dags. 22. janúar sl. var þér greint frá því, í 

tilefni af umfjöllun fjölmiðla, að erindi hefði borist forsætisnefnd um meint brot þitt á 

siðareglum fyrir alþingismenn og að á þeirri stundi lægi ekki fyrir afstaða 

forsætisnefndar til erindisins eða meðferð þess að öðru leyti. Með bréfi forseta 

Alþingis, dags. 26. febrúar 2019, var erindið kynnt þér og með vísan til 3. mgr. 17. gr. 

siðareglna fyrir alþingismenn var þér gefinn kostur á að koma á framfæri 

                                                 
1 Verklag um móttöku og meðferð umkvartana á sviði eineltis og áreitni. 
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sjónarmiðum þínum og upplýsingum um málið. Athugasemdir og skýringar þínar 

bárust forsætisnefnd með bréfi þínu, dags. 8. mars 2019. Þar er í fyrsta lagi vísað til 

þess að málið hafi þegar verið til umfjöllunar hjá trúnaðarnefnd Samfylkingarinnar og 

fengið þar efnislega meðferð og að því hafi lokið á þeim vettvangi sem aðili málsins 

hefði kosið. Sú kona sem málið varðaði hefði ekki óskað eftir því að málið yrði einnig 

tekið til meðferðar hjá forsætisnefnd. Þá yrði ekki séð að KH tengdist málinu á 

nokkurn hátt. „Málshefjandi að erindinu til forsætisnefndar [væri] því ekki aðili máls 

á nokkurn máta.“ Erindið til forsætisnefndar fæli því í „reynd í sér að mál þetta verði 

tekið til meðferðar öðru sinni og gæti sú niðurstaða m.a. leitt til þess að kalla þyrfti 

fyrir nefndina aðila máls án þess að hún hafi eftir því óskað“. Þá kemur fram í bréfi 

þínu að umrædd samskipti hafi átt sér stað um mitt sumar utan þingfundatíma og 

hefðu hvorki tengst stöfum þingsins né hafi þau verið í tengslum við opinbera 

framgöngu þína. Þau hafi ekki tengst hlutverki þínu sem þjóðkjörins fulltrúa og verði 

„ekki séð að gildissvið reglnanna nái til atviksins“. Gildissvið siðareglna takmarkist 

við störf þingmanna og þegar þeir væru að störfum. Hafi umrædd samskipti hvorki 

tengst starfsskyldum þínum né störfum. Í niðurlagi bréfs þíns áréttar þú sérstaklega 

að þú hafir tekið ákvörðun trúnaðarnefndar Samfylkingarinnar alvarlega, beðist 

afsökunar á framferði þínu, iðrast framkomunnar mjög og hafir leitast við að bæta ráð 

þitt í kjölfarið. 

 

2.2. 

 Á fundi forsætisnefndar 1. apríl sl. var samþykkt að leita álits siðanefndar á því 

hvort hátterni þitt félli undir gildissvið siðareglna fyrir alþingismenn. Í bréfi forseta 

Alþingis til nefndarinnar sama dag var erindið kynnt siðanefndinni og vísað til 

fyrirliggjandi gagna og að fyrir lægi af hálfu forsætisnefndar að meta hvort hátterni 

þitt félli undir opinbera framgöngu þína sem þjóðkjörins fulltrúa, sbr. 2. gr. siðareglna 

fyrir alþingismenn, og hvort líta mætti svo á að hún tengdist málum sem hefðu verið 

áberandi í opinberri umræðu, sbr. álit siðanefndar frá 25. mars sl. Var þess farið á leit, 

með vísan til 16. gr. siðareglna fyrir alþingismenn og 2. mgr. 4. gr. reglna um meðferð 

erinda og málsmeðferð samkvæmt siðareglum fyrir alþingismenn, að siðanefndin léti 

„forsætisnefnd í té ráðgefandi álit á því hvort hátterni ÁÓÁ falli undir opinbera 

framgöngu hans sem þjóðkjörins fulltrúa og hvort líta mætti svo á að hún hafi tengst 

málum sem hafi verið áberandi í þjóðfélagsumræðunni.“ 

 Í áliti siðanefndar, dags. 24. apríl sl., kemur eftirfarandi fram: 

 
„Siðanefnd hefur fjallað um málið á fundum sínum. Eins og fram kemur í erindi 

forsætisnefndar fylgdu engin gögn erindi [KH]. Þó liggur fyrir umfjöllun í fjölmiðlum 

um helstu málsatvik, sbr. yfirlýsingu Ágústs Ólafs frá 7. desember 2018 og 

athugasemdir þolanda við yfirlýsinguna frá 11. desember sama árs. Siðanefndin fékk 

einnig bréf Ágústs Ólafs til forseta Alþingis, dags. 8. mars 2019. 

Í 1. mgr. 17. gr. siðareglna fyrir alþingismenn segir að einstaklingum og lögaðilum sé 

heimilt að leggja fram í eigin nafni skrifleg og rökstudd erindi um meint brot á 

siðareglunum. Markmið kröfunnar um rökstuðning er að greiða fyrir ákvörðun um 



3 

 

rannsókn og frekari málsmeðferð. Í því máli sem hér um ræðir er vísað, án 

rökstuðnings, til tiltekinna ákvæða siðareglna málinu til stuðnings. 

Í greinargerð með þinsályktunartillögu þeirri sem Alþingi samþykkti sem 

þingsályktun nr. 23/145 segir að gert sé ráð fyrir að skrifstofa Alþingis taki við 

einstökum erindum og komi þeim til siðanefndar. Lögð er áhersla á að erindi skuli 

vera skrifleg frá nafngreindum aðilum og að með aðilum sé átt við einstaklinga og 

lögaðila (145. löggjafarþing 2015-2016, þskj. 115, 115. mál). Af ákvæði 17. gr. og 

skýringargögnum verður ekki ráðið að frekari kröfur séu gerðar um aðild að máli. 

Hins vegar verður ekki fram hjá því litið að sá sem beinir erindinu til forsætisnefndar 

er alls ótengdur því máli sem kvörtun lýtur að. Sá einstaklingur sem hið meinta 

hátterni þingmannsins bitnaði á hefur ekki leitað til forsætisnefndar vegna meints 

brots á siðareglum. Þá verður einnig að hafa í huga sérstöðu slíkra mála. Vegna þess 

telur siðanefnd að málið verði ekki vel rekið fyrir siðanefnd. Taki hún málið til 

umfjöllunar mun hún m.a. þurfa að afla upplýsinga frá aðila sem ekki hefur óskað eftir 

afskiptum forsætisnefndar af því. 

Með vísan til framangreinds telur siðanefndin tormerki á því að hún taki málið til 

umfjöllunar. Eins og mál þetta liggur fyrir telur siðanefndin sér ekki fært að leggja mat 

á þau álitaefni sem felast í framangreindu erindi forsætisnefndar til sín.“ 

 

 

3. Forsendur og niðurstaða 

3.1. 

Siðareglur fyrir alþingismenn heimila einstaklingum og lögaðilum að leggja 

fram í eigin nafni skrifleg og rökstudd erindi. Ekki er gerð krafa um að aðilar hafi 

sérstaka hagsmuni tengda meintu hátternisbroti þingmanns. Verður málinu því ekki 

vísað frá á þeim grundvelli að KH eigi ekki aðild að málinu. 

 

3.2. 

Við mat á því hvort hátterni þitt teljist opinber framganga sem falli undir 

gildissvið siðareglna fyrir alþingismenn, sbr. 2. gr. reglnanna, leitaði forsætisnefnd 

eftir ráðgefandi áliti siðanefndar, sbr. 16. gr. reglnanna. Í niðurlagi álits 

siðanefndarinnar er vísað til þess að eins og málið liggi fyrir telji „siðanefndin sér ekki 

fært að leggja mat á þau álitaefni sem felast í erindi forsætisnefndar til sín“. Vísaði 

nefndin þar til þess að erindið væri órökstutt með vísan til tilgreindra ákvæða 

siðareglna fyrir alþingismenn. Þá yrði ekki fram hjá því litið að sá aðili sem hið meinta 

hátterni bitnaði á hefði ekki leitað til forsætisnefndar vegna meints brots á siðareglum, 

eins og nánar er rakið í áliti siðanefndar. Af þessu má ráða það mat nefndarinnar að 

slík staðreynd geti, eins og hér horfi við, skipt meira máli en hvort mál falli undir 

siðareglur fyrir alþingismenn, þar sem afla þyrfti upplýsinga frá aðila sem ekki hefði 

óskað eftir afskiptum forsætisnefndar af því. Forsætisnefnd fellst á að slíkar aðstæður 

geti skipt máli enda sé þá litið til sjónarmiða um sanngirni og nærgætni gagnvart þeim 

sem hlut á að máli. 
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Siðareglur fyrir alþingismenn gera ráð fyrir því að forsætisnefnd fjalli um meint 

brot á hátternisskyldum þingmanna, sbr. 7.-15. gr. siðareglnanna, og að meginreglur 

5. gr. þeirra komi til sérstakrar skoðunar þegar erindi berst um brot á siðareglunum, 

sbr. 6. gr. þeirra. Við meðferð einstakra mála verður hins vegar ávallt að hafa að 

leiðarljósi að siðareglurnar fela í sér viðmið um hátterni alþingismanna sem 

þjóðkjörinna fulltrúa og að tilgangur siðareglnanna er m.a. að efla tiltrú og traust 

almennings á Alþingi. Þá gera siðareglur fyrir alþingismenn ráð fyrir því að hafi 

forsætisnefnd tekið mál til athugunar geti skýringar þingmanns eða eftir atvikum 

leiðrétting hans haft þýðingu, sbr. 2. mgr. 18. gr. siðareglna fyrir alþingismenn og 7. 

gr. málsmeðferðarreglna. 

 

3.3. 

Ekki verður annað ráðið en að málavextir séu óumdeildir og að þú hafir fallist 

á niðurstöðu trúnaðarnefndar Samfylkingarinnar. Sú niðurstaða nefndarinnar að fella 

hátterni þitt undir kynferðislega áreitni og kynbundið áreiti gagnvart aðila málsins, 

verður á hinn bóginn að telja alvarlegan áfellisdóm um hátterni þitt. Þegar litið er til 

niðurstöðu siðanefndar, þess áfellisdóms sem fólst í ótilhlýðilegu hátterni þínu, og 

opinberlega liggur fyrir með tilvitnun í niðurstöðu trúnaðarnefndar 

Samfylkingarinnar, og þeirra sjónarmiða sem að öðru leyti hafa verið rakin hér á 

undan, er það hins vegar niðurstaða forsætisnefndar, að undangengnu heildstæðu 

mati að fyrirliggjandi erindi gefi ekki tilefni til frekari athugunar af hennar hálfu. Er 

þá einkum höfð hliðsjón af 1. málsl. 1. mgr. 18. gr. siðareglna fyrir alþingismenn. 


