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Almennt
Stjórn Gagnsæis hefur fjallað um tillöguna og telur að það sé löngu tímabært að 
Alþingi setji þingmönnum sérstakar siðareglur. Þau drög sem liggja fyrir í tillögunni 
eru góð svo langt sem þau ná. Athugasemdir Gagnsæis lúta annars vegar að orðalagi 
einstakra ákvæða reglnanna, en í sumum tilfellum þarf að huga betur að merkingu 
þeirra og hugtakanotkun. Hinsvegar er hér listi yfir atriði sem ekki er að finna í 
tillögunni, en kunna að vera mikilvæg til að siðareglurnar þjóni tilgangi sínum. Ekki 
er gerð sérstök athugasemd við skipun Siðareglunefndar en bent á að mikilvægt sé að 
ráðgjafarhlutverk hennar sé skýrt, ekki síður en úrskurðarhlutverk.

Með vinsemd og virðingu

Reykjavík 28. október 2015 
f.h. stjórnar Gagnsæis,

Jón Ólafsson
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Varðandi 5. grein:

1. mgr. a, „...rækja störf sín af ábyrgð, ráðvendni og heiðarleika“
Hér er ráðvendni haft sem þýðing á integrity. Það er ekki heppileg þýðing þar sem 
venja er að þýða integrity með orðinu heilindi. Þetta skiptir máli vegna þess að 
ráðvendnihugtakið vísar til heiðarleika af ákveðnu tagi (er því þrengra hugtak en 
heiðarleiki) og er annarrar merkingar en heilindi.
Hér mætti standa „heilindum og heiðarleika“ eða „heilindum og ráðvendni“.

1. mgr. b, „...taka ákvarðanir í almannaþágu án þess að vera bundnir af fyrirmælum 
sem kunna að vera í andstöðu við siðareglur þessar“
í texta Evrópuráðsþingsins er talað um fyrirmæli sem kunna að gera mönnum erfitt 
fyrir að hlíta siðareglunum (jeopardise members’ ability to respect the code). Hér er 
talsverður merkingarmunur og hann er mikilvægur. Margvísleg fyrirmæli sem 
þingmenn kunna að hafa fengið frá umbjóðendum eða aðilum sem þeir eru háðir á 
einhvern hátt þurfa ekki að vera í andstöðu við reglurnar sem slíkar en geta þó bundið 
hendur þingmanna með óæskilegum hætti. Það er mikilvægt að siðreglurnar nái til 
þessa. Því má mæla með að þetta sé orðað svona: . „...taka ákvarðanir í almannaþágu 
án þess að vera bundnir af fyrirmælum sem geta gert þeim erfitt fyrir að fylgja 
siðareglum þessum“

1. mgr. c, „...ekki kasta rýrð á Alþingi eða skaða ímynd þess með framkomu sinni“ 
Hér er þýðingin ónákvæm sem getur leitt til óheppilegrar túlkunar. Í texta 
Evrópuráðsþingsins er kveðið á um að þingmenn skuli ekki með framkomu sinni kalla 
óvirðingu yfir þingið eða spilla orðspori þess. Orðalagið að „kasta rýrð á“ getur átt við 
um fleira en það sem spillir orðspori -  eins getur þingmaður spillt orðspori þingsins 
án þess að kasta rýrð á það. Hér má því mæla með eftirfarandi orðalagi: „...ekki spilla 
orðspori þingsins eða skaða ímynd þess með framkomu sinni.“

1. mgr. d, „...nýta þá aðstöðu sem þeim er veitt við störf sín með ábyrgum hætti“
Í texta Evrópuráðsþingsins er talað um „resources“ enda er hér ekki verið að vísa til 
skrifstofuaðstöðu eða bílafríðinda t.d. heldur þeirra gæða sem þingmaður hefur 
aðgang að í krafti þingmennsku sinnar og getur jafnvel haft heimildir til að úthluta 
öðrum að einhverju marki. Betra væri því: „...nýta þau gæði sem þeir hafa aðgang að 
vegna starfa sinna með ábyrgum hætti.“

1. mgr. f, „...greina frá öllum hagsmunum sem máli skipta og varða opinbert starf 
þeirra og leysa úr árekstrum sem upp kunna að koma með almannahag að leiðarljósi“ 
Það er órökrétt að kveða á um það í reglum sem þessum að þingmönnum beri að leysa 
mál með tilteknum hætti. Eðlilegra er að reglan kveði á um að þeir skuli leggja sig 
fram um að leysa þau með tilteknum hætti.

Varðandi 7. grein

Skv. þessari grein er ætlast til að menn fari eftir 5. grein og geri þar að auki það sem 
kveðið er á um í 5. grein. Er hún nauðsynleg?
Hugsanlega mætti horfa öðruvísi á innihaldið hér og láta það varða virðingu 
þingmanna við umbjóðendur sína, almenning, og starfsfólk þingsins.
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Varðandi 10. grein

Í þessari grein er þörf á skýrara orðalagi. Núverandi orðalag:
„Þingmenn skulu ekki fara fram á eða taka við neinu endurgjaldi, launum eða umbun 
sem hefur þann tilgang að hafa áhrif á athafnir þeirra sem alþingismanna, einkum 
ákvarðanir þeirra um að styðja eða beita sér gegn frumvarpi eða þingsályktunartillögu 
í umræðum á Alþingi eða í nefndum þess. Þingmenn skulu forðast allar aðstæður sem 
kunna að hafa á sér yfirbragð hagsmunaáreksturs og ekki taka við óviðeigandi 
greiðslu eða gjöf.“

Æskilegt væri að orðalag væri breytt á þeim stöðum sem hér eru undirstrikaðir þannig 
að greinin hljóði svo:

„Þingmenn skulu ekki fara fram á eða taka við neinu endurgjaldi, launum eða umbun 
sem telja megi að geti þann tilgang að hafa áhrif á athafnir þeirra sem alþingismanna, 
einkum ákvarðanir þeirra um að styðja eða beita sér gegn frumvarpi eða 
þingsályktunartillögu í umræðum á Alþingi eða í nefndum þess. Þingmenn skulu 
forðast allar aðstæður sem túlka má svo að um hagsmunaárekstur sé að ræða og ekki 
taka við greiðslum eða gjöfum sem kunna að vekja grunsemdir um óviðeigandi 
hagsmunatengsl.“

Þessar orðalagsbreytingar eru mikilvægar vegna þess að það þarf að vera ljóst að 
þingmenn verða jafnan að hafa í huga hvernig athafnir þeirra og ákvarðanir birtast 
öðrum, einkum almenningi.

15.-17. grein

Það væri gagnlegt að einstakir þingmenn gætu einnig leitað álits siðareglunefndar í 
einstökum álitamálum sem upp kunna að koma. Slík álit geta hjálpað til við að fækka 
atvikum þar sem þingmenn gerast brotlegir við siðareglur, þegar til lengri tíma er litið.

Annað

Siðareglurnar eru nokkuð almennar og því er auðvelt að benda á atriði sem þar er ekki 
að finna en kynnu að vera gagnleg og jafnvel mikilvæg til að reglurnar nýtist í starfi 
þingsins. Þar má til dæmis nefna að þingmenn:

• gæti jafnræðis gagnvart aðilum sem leita stuðnings og fyrirgreiðslu þeirra.
• gæti þess að rýra ekki ímynd starfs síns með virðingarleysi við manngildi og 

mannréttindi.
• láti ákveðinn tíma líða (cooling offperiod) eftir að þingmennsku þeirra lýkur 

áður en þeir þiggja starf hjá hagsmunaaðila.
• virði fagmennsku og hlutleysi starfsmanna Alþingis.
• leitist við að kynna sér mál í þaula áður en þeir láta til sína taka um þau.
• leiti eðlilegrar ráðgjafar sérfræðinga þegar mál eru lögð fram.



• sýni fagmennsku og ábyrgð í óskum og fyrirspurnum til ráðuneyta um
upplýsingagjöf vegna tiltekinna mála.

• leiti samstarfs út fyrir eigin þingflokk eftir því sem kostur er, einkum um 
mikilvæg mál.

• láti samstarfsfólk í hópi þingmanna og starfsmanna þingsins njóta sanngirni og 
sannmælis.

• taki mark á ábendingum um siðferðilega ámælisvert athæfi og stuðli að því að 
slík mál séu upplýst og á þeim tekið.

• láti samstarfsfólk ekki gjalda fyrir að upplýsa um siðferðilega ámælisvert 
athæfi.
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