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  STARFSREGLUR  

STJÓRNLAGAÞINGS 
(settar skv. 28. gr. laga nr. 90 2010, um stjórnlagaþing). 

 

 

 

I. KJÖR FORSETA STJÓRNLAGAÞINGS, 

VARAFORSETA, NEFNDAFORMANNA OG ANNARRA NEFNDARMANNA 

1. gr. 

Setning stjórnlagaþings og kosning forseta, varaforseta og nefndaformanna. 

 1. mgr. Þegar forseti Alþingis hefur sett stjórnlagaþing stýrir hann kjöri forseta þingsins 

úr hópi þingfulltrúa. Forseti Alþingis leitar eftir því hvaða þingfulltrúar gefa kost á sér í 

embætti forseta stjórnlagaþings. Kosning forseta skal vera skrifleg. 

 2. mgr. Rétt kjörinn forseti er sá er hefur hlotið meira en helming greiddra atkvæða. Verði 

þeim atkvæðafjölda eigi náð við fyrstu kosningu skal kosið að nýju. Fái þá heldur enginn 

nægan fjölda atkvæða skal kjósa um þá tvo þingfulltrúa er flest atkvæði fengu við síðari 

kosninguna. Hafi við þá kosningu fleiri en tveir verið jafnir og efstir að atkvæðum ræður 

hlutkesti um hverja tvo skuli kjósa. Ef þeir fá jafnmörg atkvæði við þriðju kosninguna ræður 

hlutkesti hvor þeirra verður forseti. 

 3. mgr. Forseti stjórnlagaþings gengst fyrir kosningu varaforseta.  Forseti leitar eftir því 

hvaða þingfulltrúar gefa kost á sér  til þess starfa. Um kjör varaforseta gilda að öðru leyti 

ákvæði 2. mgr. Í forföllum forseta gengur varaforseti að öllu leyti í hans stað. 

 4. mgr. Þá skal kjósa formenn þriggja nefnda þingsins, sbr. 1. mgr. 2. gr. Forseti 

stjórnlagaþings leitar eftir því hvaða þingfulltrúar gefa  kost á sér til þeirra starfa. Kosning 

skal vera skrifleg. Kjósa skal sérstaklega formann hverrar nefndar og er sá rétt kjörinn er 

hlýtur flest atkvæði. Séu atkvæði jöfn ræður hlutkesti. 

 

2. gr. 

Kosning til nefnda. 

 1. mgr. Nefndir, að undanskildum formönnum þeirra, skal kjósa á öðrum fundi 

stjórnlagaþings eftir að það kemur saman. Kjósa skal til eftirtalinna nefnda, sbr. 17. gr. laga 

um stjórnlagaþing: 

1. nefnd sem fjallar um undirstöður íslenskrar stjórnskipunar, dómstóla og réttarríkið. 

2. nefnd sem fjallar um skipan löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og um hlutverk forseta 

lýðveldisins. 

3. nefnd sem fjallar um kosningamál og þjóðaratkvæðagreiðslur. 

 2. mgr. Kjósa skal tvo þingfulltrúa til setu í hverri nefnd auk formanns nefndarinnar sem 

kjörinn er sérstaklega skv. 4. mgr. 1. gr. Sama þingfulltrúa má ekki kjósa til setu í fleiri en 

einni nefnd. 

 3. mgr. Í kjöri til nefnda eru þeir einir sem tilnefndir eru og eigi hreyfa andmælum við 

því. Kosning er skrifleg. Kjósa skal sérstaklega til hverrar nefndar og eru þeir tveir  

þingfulltrúar rétt kjörnir er hljóta flest atkvæði. Hafi fleiri en tveir hlotið flest og jafnmörg 

atkvæði skal kosið að nýju um þá þingfulltrúa er jöfn atkvæði hlutu. Hljóti við þá kosningu 

tveir jöfn atkvæði ræður hlutkesti. 

 4. mgr. Á öðrum fundi stjórnlagaþings skal forseti gera tillögu um nánari verkaskiptingu 

nefnda en tilgreind er í 1. mgr. með hliðsjón af 1.-8. tölul. 1.  mgr. og 2. mgr. 3. gr. laga um 

stjórnlagaþing. 
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3. gr. 

Föst seta þingfulltrúa í nefndum (annarra en kjörnir eru til nefnda). 

 1. mgr. Þingfulltrúar sem ekki eru kjörnir til nefnda skv. 2. mgr. 2. gr. skulu starfa með 

nefndum þingsins og hafa þar fasta setu. Forseti skal gera tillögu til þingsins um slíka 

tilhögun. Tillögu þessa skal forseti leggja fram til samþykktar í upphafi þriðja fundar 

stjórnlagaþings. Forseti skal leitast við að skipting þingfulltrúa í nefndir skv. 1. málsl. verði 

sem jöfnust en skal einnig verða við óskum einstakra þingfulltrúa eins og unnt er. Skipting 

þingfulltrúa í nefndir samkvæmt þessari málsgrein skerðir ekki rétt þeirra til að sækja fundi 

annarra nefnda en þeirra sem þeir eru skráðir til fastrar setu í, sbr. 4. mgr. 17. gr. laga um 

stjórnlagaþing. 

 2. mgr. Þeir þingfulltrúar sem starfa með nefndum skv. 1. mgr. hafa þar málfrelsi og 

tillögurétt. Þá skulu þeir eiga aðild að áliti nefndar og þeim skal einnig heimilt að gefa út 

sérálit, sbr. 37. gr. 

 

4. gr. 

Kjörtími forseta, varaforseta, nefndaformanna og nefnda. 

 Kosning forseta, varaforseta og formanna nefnda skv. 1. gr. og kosning til nefnda skv. 2. 

gr. gildir fyrir allt tímabilið sem stjórnlagaþingið starfar. Þingið getur þó, hvenær sem er, 

kosið að nýju skv. 1. og 2. gr. ef fyrir liggur beiðni meiri hluta þingfulltrúa þar um og fellur þá 

hin fyrri kosning úr gildi er ný kosning hefur farið fram. 

 

II. STÖRF ÞINGFORSETA, FORSÆTISNEFNDAR OG 

 SKRIFSTOFUSTJÓRA STJÓRNLAGAÞINGS 

5. gr. 

Störf forseta stjórnlagaþings. 

 1. mgr. Forseti ber ábyrgð á rekstri stjórnlagaþings og hefur æðsta vald í stjórnsýslu þess. 

 2. mgr. Forseti tekur við öllum erindum til stjórnlagaþings og annast um afgreiðslu þeirra 

mála er frá þinginu eiga að fara. 

 3. mgr. Forseti stjórnar umræðum á þingfundi og sér um að allt fari fram með góðri reglu. 

Taki forseti þátt í umræðum frekar en forsetastaða hans krefur víkur hann á þingfulltrúabekk 

en varaforseti tekur forsetasæti á meðan. 

 4. mgr. Forseti skal sjá til þess að störf stjórnlagaþingsins séu í samræmi við ákvæði 

starfsreglna þingsins og laga um stjórnlagaþing. 

 

6. gr. 

Hlutverk forsætisnefndar. 

 1. mgr. Forseti, varaforseti og formenn nefnda skipa forsætisnefnd stjórnlagaþings. 

Forseti er formaður forsætisnefndar og stjórnar fundum hennar. 

 2. mgr. Forsætisnefnd stjórnlagaþings skipuleggur þinghaldið og gerir starfsáætlun um 

samkomutíma þess, svo og um skipulag á störfum nefnda, þar á meðal fundartíma þeirra og 

starfsáætlun. 

 3. mgr. Forsætisnefnd stjórnlagaþings skal hafa eftirlit með því að kostnaður við þingið 

rúmist innan ramma fjárlaga. Ákvarðanir nefndarinnar um útgjöld við þingið sjálft, svo sem 

við aðstöðu, starfsfólk eða sérfræðiráðgjöf, skulu teknar í samráði við forsætisnefnd Alþingis. 

 4. mgr. Forsætisnefnd stjórnlagaþings ræður starfsmenn þingsins að tillögu undirbúnings-

nefndar stjórnlagaþings, þar á meðal skrifstofustjóra, og fer um verksvið og ráðningarkjör 

þeirra eftir nánari ákvörðun hennar. Komi til ráðningar starfsmanna eftir að undirbúnings-

nefnd hefur lokið störfum skal skrifstofustjóri stjórnlagaþings gera tillögu til forsætisnefndar 

um ráðningu. 

 



3 

7. gr. 

Störf skrifstofustjóra stjórnlagaþings. 

 Skrifstofustjóri stjórnlagaþings stjórnar skrifstofu þingsins, hefur umsjón með fjárreiðum 

þess og eignum í umboði forsætisnefndar. Skrifstofustjóri situr fundi forsætisnefndar og er 

forseta og nefndinni til aðstoðar í öllu er varðar stjórn þingsins. Þá situr skrifstofustjóri eða 

fulltrúi hans þingfundi og er forsetum til aðstoðar. Skrifstofustjóri skal ásamt forseta sjá um 

að samþykktir þingsins séu skrásettar og rita forsetinn og skrifstofustjórinn undir þær. 

Skrifstofustjóri skal jafnframt annast um að öll erindi sem þinginu berast séu varðveitt, svo og 

önnur skjöl er varða starfsemi stjórnlagaþingsins og rekstur þess. 

 

III. ÞINGMÁL OG MEÐFERÐ ÞEIRRA 

8. gr. 

Þingmál á stjórnlagaþingi. 

 1. mgr. Þingmál fyrir stjórnlagaþingi eru tvenns konar: 

1. Hugmyndir stjórnlaganefndar um breytingar á stjórnarskrá Íslands, sbr. 4. mgr. 

bráðabirgðaákvæðis laga um stjórnlagaþing. Hugmyndir stjórnlaganefndar skulu ræddar við 

tvær umræður, sbr. 9.-10. gr. 

2. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga, sbr. ákvæði 26. gr. laga um stjórnlagaþing. Frumvarpið 

skal samið með lagasniði og skal því fylgja greinargerð og skýringar á einstökum greinum 

þess. Frumvarpið skal rætt við tvær umræður, sbr. 12.-14. gr. 

 2. mgr. Að flutningi frumvarps til stjórnarskipunarlaga, skv. 2. tölul. 1. mgr., getur forseti 

stjórnlagaþings einn staðið, sbr. 26. gr. laga um stjórnlagaþing. 

 3. mgr. Að flutningi breytingartillagna við þingmál geta staðið einstakir þingfulltrúar, 

forsætisnefnd og starfsnefndir þingsins. 

 4. mgr. Til nefnda skal vísa einstökum þáttum þingmála, sbr. 1. mgr., eftir efni þeirra, sbr. 

1. og 4. mgr. 2. gr. 

 

9. gr. 

Meðferð hugmynda stjórnlaganefndar og fyrri umræða um þær. 

 1. mgr. Forseti stjórnlagaþings tekur við hugmyndum stjórnlaganefndar. Hann skal leggja 

þær fyrir þingið og jafnframt skulu þær birtar á vef stjórnlagaþings. 

 2. mgr. Fyrri umræða um hugmyndir stjórnlaganefndar skal fara fram svo fljótt sem verða 

má eftir að þingið kemur saman, en eigi má þó taka þær til umræðu fyrr en liðnir eru tveir 

dagar frá því að þeim var útbýtt.  

 3. mgr. Að lokinni fyrri umræðu skal einstökum þáttum í hugmyndum stjórnlaganefndar 

vísað til nefnda eftir málefnasviði nefndanna, sbr. 1. og 4. mgr. 2. gr. Forseti skal gera tillögu 

um skiptingu þessara þátta á nefndir. Nefndir skulu haga umfjöllun sinni um hugmyndir 

stjórnlaganefndar samkvæmt ákvæðum V. kafla. 

 

10. gr. 

Álit nefnda og síðari umræða um hugmyndir stjórnlaganefndar. 

 1. mgr. Þegar nefndir hafa lokið umfjöllun sinni um hugmyndir stjórnlaganefndar skulu 

þær skila áliti til þingsins, sbr. 2. mgr. Í áliti nefndar skal m.a. koma fram afstaða hennar til 

hugmyndanna. Álit nefndar skal prentað og jafnframt birt á vef stjórnlagaþings. 

 2. mgr. Síðari umræða fer eigi fram fyrr en tveimur dögum eftir útbýtingu á áliti nefnda.   

 3. mgr. Að lokinni síðari umræðu ganga hugmyndir stjórnlaganefndar og álit nefndanna 

um þær til forsætisnefndar, sbr. 11. gr. 
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11. gr. 

Samning frumvarps til stjórnarskipunarlaga og framlagning þess. 

 Forsætisnefnd skal undirbúa frumvarp til stjórnarskipunarlaga, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga 

um stjórnlagaþing. Forseti stjórnlagaþings skal leggja frumvarpið fram innan mánaðar frá því 

að stjórnlagaþing kemur saman nema þingið ákveði annað, sbr. 42. gr. 

 

12. gr. 

Fyrri umræða um frumvarp til stjórnarskipunarlaga. 

 1. mgr. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga má eigi taka til fyrri umræðu fyrr en liðnir eru 

tveir dagar frá því að því var útbýtt. 

 2. mgr. Við fyrri umræðu skal ræða frumvarpið í heild sinni. 

 3. mgr. Að lokinni fyrri umræðu gengur frumvarpið til síðari umræðu og forsætisnefndar. 

 

13. gr. 

Umfjöllun nefnda um frumvarp til stjórnarskipunarlaga. 

 1. mgr. Forsætisnefnd skal leita umsagnar nefnda þingsins um frumvarpið að lokinni fyrri 

umræðu. Einstökum köflum eða greinum frumvarpsins skal vísað til nefnda eftir málefnasviði 

nefndanna. Forseti skal gera tillögu um skiptingu kafla eða greina á nefndir. Forsætisnefnd 

skal ákveða þann tíma sem nefndir hafa til að fjalla um málið. 

 2. mgr. Þegar nefnd hefur lokið umfjöllun um þann þátt frumvarps til stjórnarskipunar-

laga sem til hennar var vísað skal hún skila áliti til forsætisnefndar. Í álitinu skal m.a. koma 

fram afstaða nefndar til þessa þáttar frumvarpsins og breytingartillögur ef einhverjar eru. Álit 

nefndar skal prentað og jafnframt birt á vef stjórnlagaþings. 

 

14. gr. 

Álit forsætisnefndar og síðari umræða um frumvarp til stjórnarskipunarlaga. 

 1. mgr. Þegar forsætisnefnd hefur fjallað um umsagnir nefnda um frumvarp til stjórnar-

skipunarlaga skal hún gefa út álit sitt. Í áliti forsætisnefndar skal gerð grein fyrir þeim breyt-

ingum sem nefndin kann að leggja til á frumvarpinu. 

 2. mgr. Síðari umræða fer eigi fram fyrr en tveimur dögum eftir útbýtingu álits 

forsætisnefndar. 

 3. mgr. Við síðari umræðu skal ræða greinar frumvarpsins og breytingartillögur við þær. 

Við lok umræðu skal greiða atkvæði um hverja grein frumvarpsins og breytingartillögur þær 

sem fram hafa komið, svo og um einstök atriði er þingfulltrúar beiðast. Loks skal greiða 

atkvæði um frumvarpið í heild sinni með áorðnum breytingum ef einhverjar eru. Séu engar 

breytingartillögur má bera frumvarpið upp í heild. 

 

15. gr. 

Breytingartillögur einstakra þingfulltrúa við frumvarp til stjórnarskipunarlaga. 

 1. mgr. Breytingartillögu þingfulltrúa við frumvarp til stjórnarskipunarlaga skal prenta og 

henni útbýtt eigi síðar en tveimur dögum áður en hún kemur til umræðu. Breytingartillögu 

skal fylgja stutt greinargerð. 

 2. mgr. Breytingartillögu við breytingartillögu má þingfulltrúi bera upp við upphaf þess 

fundar er hún skal tekin til umræðu. Þó skal þá vera búið að útbýta henni. Sama regla gildir 

um breytingartillögu nefndar við frumvarpið.  

 

16. gr. 

Frumvarp stjórnlagaþings til Alþingis. 

 Þá er frumvarp til stjórnarskipunarlaga hefur þannig verið samþykkt við tvær umræður á 

stjórnlagaþingi afhendir forseti stjórnlagaþings það Alþingi til meðferðar. 
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IV. FUNDARSKÖP ÞINGFUNDA 

17. gr. 

Boðun þingfundar og dagskrá. 

 1. mgr. Forseti boðar þingfundi og ákveður dagskrá hvers fundar. Dagskrá og fundarboð 

skal senda þingfulltrúum með tölvupósti eigi síðar en degi fyrir fund. Jafnframt skal dagskrá 

þingfundar vera aðgengileg á vef stjórnlagaþings. 

 2. mgr. Forseti getur breytt röð þeirra mála sem eru á dagskrá og einnig tekið mál út af 

dagskrá. 

 3. mgr. Forseti getur gert hlé á fundum þingsins, í samræmi við starfsáætlun þess, en þó 

er honum skylt að boða til fundar ef skrifleg beiðni berst um það, undirrituð af a.m.k. 

þriðjungi þingfulltrúa og skal forseti taka á dagskrá það málefni sem tilgreint er. 

 

18. gr. 

Fundarsókn. 

 Skylt er þingfulltrúa að sækja alla þingfundi nema lögmæt forföll banni. 

 

19. gr. 

Tilkynningar og útbýting. 

 Þegar fundur er settur skýrir forseti frá erindum þeim sem honum hafa borist eða þing-

skjölum sem útbýtt hefur verið. Á milli þingfunda má birta þingskjöl á heimasíðu þingsins og 

telst sú birting jafngilda útbýtingu á þingfundi. 

20. gr. 

Ræðustóll. 

 Þingfulltrúi, sem hefur óskað að taka til máls og fengið leyfi til þess, skal mæla úr ræðu-

stól. Þó getur forseti heimilað ræðumanni að tala úr sæti sínu ef nauðsyn krefur. 

 

21. gr. 

Ræðutími. 

 1. mgr. Í umræðu um þingmál skv. 8. gr. getur hver þingfulltrúi tekið til máls eins oft og 

hann kýs, í fyrsta skipti þó eigi lengur en í 15 mínútur og síðan í 10 mínútur í hvert skipti. 

 2. mgr. Ef forseti telur að umræður hafi dregist úr hófi fram getur hann lagt til að ræðu-

tími hvers þingfulltrúa skuli ekki fara fram úr ákveðinni tímalengd eða að umræðum um mál 

skuli lokið að liðnum ákveðnum tíma. Tillaga forseta skal borin undir atkvæði umræðulaust 

og ræður afl atkvæða úrslitum. Með sama hætti geta fimm þingfulltrúar lagt fram skriflega 

tillögu þess efnis að greidd séu atkvæði um það umræðulaust hvort umræðutími eða ræðutími 

hvers þingfulltrúa skuli takmarkaður. 

 3. mgr. Nú hefur verið samþykktur takmarkaður umræðutími eða ákveðinn ræðutími 

hvers þingfulltrúa og skal þá forseti skipta umræðutímanum í heild sem jafnast á milli fylgis-

manna og andstæðinga þess málefnis sem er til umræðu, án þess að hann sé bundinn við í 

hvaða röð þingfulltrúar hafa kvatt sér hljóðs. 

 4. mgr. Jafnan er heimilt að gera athugasemd um atkvæðagreiðslu, um fundarstjórn 

forseta, um störf þingsins og til þess að bera af sér sakir. Enginn má þó tala lengur samkvæmt 

þessari málsgrein en eina mínútu í senn og ekki oftar en tvisvar um hvert atriði. 
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22. gr. 

Mælendaskrá. 

 1. mgr. Forseti gefur þingfulltrúum venjulega færi á að taka til máls í þeirri röð er þeir 

beiðast þess þá er dagskrárefnið er tekið fyrir. Þó getur hann vikið frá þeirri reglu til þess að 

ræður með og móti málefni skiptist á. 

 2. mgr. Ekki má setja þingfulltrúa á mælendaskrá áður en forseti tekur málið fyrir. 

 3. mgr. Ef þingfulltrúi á mælendskrá er ekki viðstaddur þegar kemur að honum, og ekki 

næst til hans, er hann færður til á mælendaskránni. Sé hann einn eftir á mælendaskrá fellur 

hann af skránni og er mælendaskrá þar með tæmd og umræðu lokið. 

 

23. gr. 

Regla á þingfundi. 

 Skylt er þingfulltrúa að lúta valdi forseta í hvívetna er að því lýtur að gætt sé góðrar 

reglu.  

 

24. gr. 

Lögmæt atkvæðagreiðsla. 

 1. mgr. Eigi má gera neina samþykkt nema meira en helmingur þingfulltrúa sé á fundi og 

taki þátt í atkvæðagreiðslunni. Þingfulltrúi sem er á fundi en greiðir ekki atkvæði við nafna-

kall telst taka þátt í atkvæðagreiðslunni. 

 2. mgr. Skylt er þingfulltrúa að vera viðstaddur og taka þátt í atkvæðagreiðslu nema hann 

hafi lögmæt forföll. 

 

25. gr. 

Framkvæmd atkvæðagreiðslu. 

 1. mgr. Forseti ræður því hvernig atkvæðagreiðslu er skipt og hvernig hún fer fram. Þó 

getur þingið, að skriflegri tillögu fimm þingfulltrúa, breytt ákvörðun forseta. 

 2. mgr. Atkvæðagreiðsla skal fara fram á þann hátt að hver þingfulltrúi réttir upp hægri 

hönd þegar forseti leitar atkvæða með eða móti máli. Forseti lætur telja atkvæðin, svo og þá 

sem greiða ekki atkvæði, og skýrir frá úrslitum. Forseta er heimilt að láta atkvæðagreiðslu 

fara fram með nafnakalli. Komi fram ósk um nafnakall skal við henni orðið. Við nafnakall 

skal farið eftir tölusettri nafnaskrá í stafrófsröð og hlutað um í hvert sinn á hverri raðtölunni 

skuli byrja nafnakallið. Við nafnakall greiðir forseti atkvæði síðastur. 

 3. mgr. Við atkvæðagreiðslu getur þingfulltrúi gert grein fyrir atkvæði sínu. Enginn má 

þó í slíkri atkvæðaskýringu tala lengur en í eina mínútu. 

 

26 gr. 

Afl atkvæða. 

 Afl atkvæða ræður um úrslit mála og málsatriða, sbr. þó 41. gr. Skal þá telja atkvæði með 

og móti máli. 

 

27. gr. 

Opnir þingfundir. 

 Þingfundir skulu haldnir í heyranda hljóði og vera öllum opnir eftir því sem húsrúm 

leyfir. Áheyrendur eru skyldir til að vera kyrrir og hljóðir. Brjóti nokkur móti því getur forseti 

látið vísa honum á braut og, ef nauðsyn krefur, öllum áheyrendum. Forseti getur sett nánari 

reglur um aðgang almennings að þingfundum. 
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28. gr. 

Útsending frá þingfundi og birting á vef. 

 1. mgr. Þingfundir skulu sendir beint út á vef stjórnlagaþings. Upptaka af þingfundi skal 

einnig vera aðgengileg á vef þingsins. 

 2. mgr. Umræður á þingfundum skulu hljóðritaðar og texti þeirra birtur á vef þingsins.  

 

V. VINNUREGLUR NEFNDA 

29. gr. 

Fundarboðun. 

 1. mgr. Formaður boðar til fundar í nefnd. 

 2. mgr. Hver nefnd skal hafa fasta fundartíma, samkvæmt nánari ákvörðun 

forsætisnefndar, sbr. 2. mgr. 6. gr. Nefnd getur einnig haldið aukafundi utan reglulegra 

fundartíma. Formanni nefndar er skylt að boða til fundar ef skrifleg beiðni berst um það frá 

a.m.k. þriðjungi þeirra þingfulltrúa sem fast sæti eiga í nefndinni skv. 2. og 3. gr. og taka á 

dagskrá þau mál sem tilgreind eru. 

 

30. gr. 

Dagskrá nefndarfundar. 

 1. mgr. Formaður ákveður dagskrá hvers fundar. Dagskrá nefndarfundar skal send öllum 

þingfulltrúum. Á dagskrá skal greina dagskrárliði í þeirri röð sem ætlunin er að ræða mál á 

fundi. 

 2. mgr. Dagskrá og fundarboð skal senda þingfulltrúum með tölvupósti tímanlega og eigi 

síðar en degi fyrir fund. Heimilt er þó að boða til fundar með styttri fyrirvara ef allir sem fast 

sæti eiga í nefnd, sbr. 2. og 3. gr. sammælast um slíkt. Jafnframt skal dagskrá allra 

nefndafunda vera aðgengileg á vef stjórnlagaþings síðdegis daginn fyrir fund. 

 

31. gr. 

Stjórn nefndafunda. 

 1. mgr. Formaður stýrir fundum nefndar. Ef formaður er forfallaður skal sá þingfulltrúi 

sem formaður tilnefnir gegna formennsku tímabundið. 

 2. mgr. Formanni er heimilt að setja nefndarfund ef til hans hefur verið boðað með 

dagskrá, sbr. 30. gr. Fundurinn er þó því aðeins ályktunarbær að meiri hluti kjörinna nefndar-

manna sé staddur á fundi og er það skilyrði fyrir því að teknar séu bindandi ákvarðanir eða 

mál afgreidd frá nefnd. 

 3. mgr. Formaður getur breytt röð dagskrárliða og einnig tekið mál út af dagskrá, sbr. þó 

2. mgr. 29. gr. Formanni er einnig heimilt, að eigin frumkvæði eða samkvæmt ósk nefndar-

manna eða annarra þeirra þingfulltrúa sem sitja fundinn, að taka upp hvert það mál sem er á 

málefnasviði nefndarinnar undir liðnum „önnur mál“. Beri formaður eða einhver nefndar-

manna fram mótmæli gegn því að tiltekið mál verði rætt undir þessum lið skal það borið undir 

atkvæði og ræður vilji meiri hluta nefndarinnar. 

 

32. gr. 

Fundarsókn. 

 Skylt er nefndarmönnum, og þeim þingfulltrúum sem starfa með nefndinni, sbr. 3. gr., að 

sækja alla nefndarfundi nema lögmæt forföll banni. 

 

33. gr. 

Málsmeðferð. 

 1. mgr. Þegar þætti þingmáls, sbr. 4. mgr. 8. gr., hefur verið vísað til nefndar tekur hún 

ákvörðun um málsmeðferð. Skal nefndin m.a. gera áætlun um fundafjölda, umsagnaraðila, 
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gesti og væntanlega afgreiðslu málsins. Áætlun þessi skal unnin í samráði við forsætisnefnd 

stjórnlagaþings, sbr. 2. mgr. 6. gr. 

 2. mgr. Nefnd er heimilt að afla sér sérfræðilegrar aðstoðar við athugun máls að fengu 

samþykki forsætisnefndar. 

 3. mgr. Nefnd er heimilt að vísa til annarrar nefndar einstökum þáttum í hugmyndum 

stjórnlaganefndar eða úr frumvarpi til stjórnarskipunarlaga telji hún við nánari athugun að 

málið eigi frekar heima í þeirri nefnd. Áður skal þó liggja fyrir samþykki þeirrar nefndar sem 

málinu er vísað til. 

 4. mgr. Nefndir þingsins geta óskað eftir því við forsætisnefnd að efnt verði til sameigin-

legs fundar nefndanna. Fallist forsætisnefnd á slíkt skal þingforseti stýra sameiginlegum fundi 

nefndanna. 

 

34. gr. 

Fundargerð. 

 1. mgr. Nefndir skulu halda fundargerð um það sem fram fer á fundum. Starfsmaður 

nefndar ritar fundargerð. 

 2. mgr. Í fundargerð skulu eftirfrandi atriði koma fram: fundardagur og fundarstaður; 

fundartími, þ.e. upphaf fundar og lok hans; nöfn nefndarmanna og viðstaddra þingfulltrúa; 

nöfn gesta sem koma á fund nefndarinnar, starfsheiti þeirra og fyrir hverja þeir eru fulltrúar; 

mál sem tekin eru fyrir á fundi; ákvarðanir um meðferð máls, þar með taldar ákvarðanir um 

boðun gesta á fundi og útsendingu máls til umsagnar; ákvarðanir um afgreiðslu máls og skal 

þá m.a. tilgreina ef nefnd er ekki einhuga um afgreiðslu máls; bókanir sem einstakir nefndar-

menn og þingfulltrúar óska að gera um meðferð máls eða afgreiðslu þess; undirritun 

nefndarformanns og nefndarritara. 

 3. mgr. Fundargerð nefndar skal birta á vef stjórnlagaþings. Fundargerðin skal birt eins 

skjótt og við verður komið. 

 

35. gr. 

Aðgangur að nefndafundum. 

 Nefnd getur ákveðið að halda fund í heyranda hljóði og opna öllum eftir því sem húsrúm 

leyfir. 

 

36. gr. 

Umsagnir og gestir. 

 1. mgr. Nefnd getur við umfjöllun máls óskað umsagna um það frá stofnunum, félaga-

samtökum og einstaklingum utan þingsins. Veita skal þeim aðilum hæfilegan frest til að senda 

inn umsagnir. Á sama hátt geta þeir er mál varðar komið athugasemdum á framfæri við nefnd 

að eigin frumkvæði. Umsagnir og erindi skal að jafnaði senda rafrænt á netfang stjórnlaga-

þings, en einnig er heimilt að senda slík gögn skriflega. Umsagnir og erindi skal birta á vef 

stjórnlagaþings. 

 2. mgr. Þá getur nefnd samþykkt að taka á móti gestum og hlýða á mál þeirra. Á sama 

hátt geta fulltrúar stofnana, félagasamtaka og einstaklinga óskað eftir því að fá að koma á 

fund nefndar. Formaður skal að jafnaði gefa gestum kost á að hafa stutta framsögu um álit sitt 

á máli sem til umræðu er. Þá geta gestir einnig dreift gögnum til nefndarmanna um málið. Að 

því loknu gefst nefndarmönnum, og þeim þingfulltrúum sem starfa með nefndinni, kostur á að 

bera fram spurningar til gesta. 

 3. mgr. Forsætisnefnd stjórnlagaþings getur sett nánari reglur um meðferð erinda og 

umsagna sem berast nefndum. 
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37. gr. 

Afgreiðsla mála úr nefnd. 

 1. mgr. Þegar formaður telur að efnislegri umfjöllun um mál sé lokið leggur hann til að 

málið verði afgreitt frá nefndinni. Ef ágreiningur er meðal kjörinna nefndarmanna um hvort 

umfjöllun um mál í nefnd sé lokið og hvort skila skuli áliti hennar skal formaður láta greiða 

atkvæði um slíkt. 

 2. mgr. Nefnd skal skila áliti sínu í einu skjali en ef nefndarmenn og þeir þingfulltrúar er 

starfa með nefndinni eru ekki einhuga skal formaður gefa hverjum hluta nefndarinnar hæfileg-

an frest, að jafnaði eigi skemmri en tveggja daga, til að ganga frá sínu áliti og breytingartillög-

um áður en nefndaráliti er skilað. 

 3. mgr. Álit nefndar skal prentað og því útbýtt meðal þingfulltrúa á þingfundi. Álit 

nefndar skal jafnframt birta á vef stjórnlagaþings. 

 4. mgr. Í nefndaráliti skal greint frá störfum nefndarinnar, niðurstöðum hennar og 

hugsanlegum breytingartillögum. Þá skal tilgreina hverjir komu á fund nefndarinnar og hvaða 

umsagnir nefndinni bárust. Forsætisnefnd getur sett nánari reglur um frágang nefndarálita, 

m.a. um hvað koma skuli fram í þeim, og um prentun fylgiskjala. 

 

38. gr. 

Starfsmenn nefnda. 

 Fyrir hverja nefnd skal starfa nefndarritari og er hann starfsmaður skrifstofu stjórnlaga-

þings. Nefndarritari aðstoðar formann við að skipuleggja vinnu nefndarinnar, situr alla fundi 

nefndar og ritar fundargerðir. Nefndarritari annast samskipti nefndar við stofnanir, 

félagasamtök og einstaklinga, aflar upplýsinga er nefnd óskar eftir og samhæfir störf sem 

unnin eru á vegum nefndarinnar. Nefndarritari aðstoðar við gerð nefndarálits og 

breytingartillagna. Þá hefur hann á hendi önnur þau verkefni sem nefnd ákveður. 

 

VI. ÝMISLEG ÁKVÆÐI 

39. gr. 

 Þingskjöl og erindi er stjórnlagaþingi berast skal birta á vef stjórnlagaþings. Þau skulu 

birt eins skjótt og við verður komið. 

 

40. gr. 

 Að loknu stjórnlagaþingi skulu rafræn gögn þingsins, m.a. umræður, þingskjöl og erindi, 

varðveitt og vera aðgengileg á vef Alþingis. Auk þess skal prenta út umræður og þingskjöl og 

þau bundin inn í þremur eintökum og eitt eintak varðveitt hjá hverri eftirtalinna stofnana: Al-

þingi, Þjóðskjalasafni og Landsbókasafni. Hin útprentuðu eintök skulu merkt heitinu Stjórn-

lagaþingstíðindi. Skrifstofa stjórnlagaþings skal annast framkvæmd þeirra fyrirmæla sem í 

greininni felast. 

 

41. gr. 

 1. mgr. Komi fram tillaga um að starfstími stjórnlagaþingsins verði framlengdur, sbr. 3. 

mgr. 2. gr. laga um stjórnlagaþing, skal slík tillaga lögð fyrir stjórnlagaþing og afgreidd a.m.k. 

tveimur vikum áður en þinglok eru fyrirhuguð skv. ákvæði 2. mgr. 2. gr. laga um stjórnlaga-

þing. 

 2. mgr. Tillaga um lengingu á starfstíma stjórnlagaþins skal rædd og afgreidd við eina 

umræðu eftir reglum 21. gr. 
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42. gr. 

 Eftir uppástungu forseta stjórnlagaþings eða fimm þingfulltrúa má bregða út af 

starfsreglum þessum hvað varðar tímafresti, aðra en varða starfstíma þingsins, sbr. 41. gr., ef 

tveir þriðju hlutar þeirra þingfulltrúa er um það greiða atkvæði samþykkja. 

 

43. gr. 

 1. mgr. Reglur þessar eru settar samkvæmt fyrri málsgrein 28. gr. laga um stjórnlagaþing. 

 2. mgr. Komi fram tillaga á stjórnlagaþingi um að leggja til breytingar á reglunum skal 

slík tillaga rædd og afgreidd við eina umræðu eftir reglum 21. gr. Breytingar á reglum þessum 

öðlast gildi þegar forsætisnefnd Alþingis hefur staðfest þær, sbr. síðari málsgrein 28. gr. laga 

um stjórnlagaþing. 

 

 

(Samþykkt á fundi forsætisnefndar Alþingis 29. nóvember 2010.) 


