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Tillaga 

um undirbúning fyrir endurskoðun lagareglna 

um eftirlit Alþingis með framkvæmdarvaldinu. 

 

 Forseti leggur til að settur verði á laggirnar vinnuhópur þriggja sérfræðinga 

sem verði falið að fara yfir núgildandi lagareglur um eftirlit þingsins með 

framkvæmdarvaldinu og leggja mat á hvort breytinga sé þörf. 

 Vinnuhópnum er meðal annars ætlað að skoða ákvæði stjórnarskrárinnar, sem 

lúta að þessu hlutverki þingsins, svo og ákvæði þingskapa, lög um ráðherraábyrgð 

og lög um Landsdóm o.fl. Vinnuhópurinn fari yfir stjórnskipunarleg álitaefni í 

tengslum við eftirlitshlutverk þingsins og geri grein fyrir þeirri þróun sem orðið 

hefur á þessu sviði í nágrannalöndum okkar (einkum Noregi og Danmörku). 

 Vinnuhópnum er meðal annars ætlað að taka eftirfarandi atriði til athugunar: 

1) Hvaða almennu sjónarmið liggja til grundvallar eftirlitshlutverki þingsins með 

framkvæmdarvaldinu og hvers eðlis er þetta eftirlit að teknu tilliti til 

núgildandi reglna? 

2) Er þörf á að setja skýrari reglur um upplýsingagjöf ráðherra til þingsins og 

skyldu hans til að svara erindum frá Alþingi? 

3) Þarf að afmarka betur rétt þingmanna til fyrirspurna á Alþingi og rétt þeirra 

til að óska skýrslna ráðherra? 

4) Þarf að skýra betur rétt þingnefnda til eftirlits með störfum framkvæmdar-

valdsins? 

5) Hvernig á þingið að meðhöndla mál þar sem fram koma ásakanir um brot 

ráðherra í starfi eða önnur atriði sem geta kallað á að hann standi þinginu 

reikningsskil athafna sinna eða aðgerðarleysis?  

6) Er rétt að auka möguleika minni hluta þingmanna til eftirlits með störfum 

ráðherra? 

7) Er þörf á skýrari reglum um ráðherraábyrgð með hliðsjón af kröfum um skýr-

leika refsiheimilda?  

8) Þarf að gera breytingar á málsmeðferð fyrir Landsdómi  í ljósi almennrar 

þróunar á sviði mannréttinda og réttarfars? 



9) Er ástæða til að hafa áfram sérlög um ráðherraábyrgð og Landsdóm og fela 

Alþingi ákæruvald í málum þar sem reynir á refsiábyrgð ráðherra? 

 Stefnt er að því að vinnuhópurinn skili greinargerð til forsætisnefndar eigi 

síðar en 1. júní 2009 þannig að hefja megi vinnu við undirbúning lagabreytinga í 

framhaldi af því. 

 Skrifstofa Alþingis leggi hópnum til starfsmann og greiði kostnað af starfi 

vinnuhópsins. 

 Vinnuhópurinn hafi samráð við umboðsmann Alþingis, ríkisendurskoðanda 

og skrifstofustjóra Alþingis eftir því sem við á, svo og aðra sérfræðinga sem gagnlegt  

er að leita til. 

 

Greinargerð: 

 Samkvæmt íslenskri stjórnskipan má skipta hlutverki Alþingis í þrjá þætti: 

  Í fyrsta lagi er þingið aðalhandhafi löggjafarvaldsins og markar með því 

stefnu annarra handhafa ríkisvalds. 

 Í öðru lagi fer Alþingi með fjárstjórnarvaldið, bæði skattlagningar- og 

fjárveitingarvald. 

 Í þriðja lagi er Alþingi ætlað að hafa á grundvelli þingræðisreglunnar og 

reglna um ráðherraábyrgð eftirlit með framkvæmd laga og störfum ráðherra. 

 Nokkuð ítarlega er fjallað um löggjafarstarf þingsins og fjárstjórnarvald í 

stjórnarskrá, þingsköpum og almennum lögum og er vinnsla mála á þeim sviðum í 

föstum skorðum. Reglur er lúta að eftirlitshlutverki þingsins eru hins vegar um sum 

atriði fremur óljós og hafa ekki sætt miklum breytingum í áranna rás þrátt fyrir að 

þessi þáttur í starfi Alþingis sé ekki síður mikilvægur. Bæði í Danmörku og Noregi 

hafa reglur um þingeftirlit verið endurskoðaðar með það í huga að gera eftirlitið 

markvissara og færa meðferð mála til nútímahorfs. 

 Í þessu ljósi er hér lagt til að forsætisnefnd skipi vinnuhóp þriggja sérfræðinga 

til að fara yfir þessi mál svo að undirbúa megi tillögur að úrbótum ef hópurinn telur 

þörf á því. Gert er ráð fyrir að vinnuhópurinn skili forsætisnefnd greinargerð þar 

sem gerð verði grein fyrir niðurstöðu hópsins eigi síðar en 1. júní 2009.  

 

 

 


