
Nd. 29. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga [26. mál]
um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 17. júní 1944.

Plm.: Gunnlaugur Stefánsson.

1. gr.
48. gr. stj órnarskrárinnar orðist svo:
Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína og eigi við neinar

reglur frá kjósendum sínum.
Embættismenn þeir, sem kosnir verða til Alþingis, þurfa ekki leyfi stjórnar-

innar til þess að þiggja kosninguna, en skyldir eru þeir til, án kostnaðar fyrir
ríkissjóð, að annast um að embættisstörfum þeirra verði gegnt á þann hátt sem
stjórnin telur nægja.

Alþingismaður, sem ekki er jafnframt ráðherra, má ekki hafa með höndum
launuð störf í þágu opinberra stofnana,einkaatvinnufyrirtækja eða fyrir einstakl-
inga á meðan Alþingi stendur yfir utan laun fyrir alþingis störf úr ríkissjóði.

Lög þessi öðlast þegar gildi.
2. gr.

Greinargerð.
Þetta frumvarp felur í sér að þingmaður þiggi ekki önnur laun en fyrir störf

sem eru unnin á Alþingi.
Það hefur tíðkast að margir þingmenn hafa haft með höndum önnur störf, sem

þeir hafa þegið laun fyrir, samhliða þingstörfum, bæði hjá opinberum stofnunum,
einkaatvinnufyrirtækjum eða einstaklingum. Ef til vill var þetta ekki óeðlilegt áður
fyrr, þegar laun fyrir þingstörf voru tiltölulega lág og beinlínis gert ráð fyrir að
þingmenn hefðu önnur launuð störf á hendi. Þá voru þingstörf að einhverju leyti
viðaminni en nú er, þannig að ekki kom að sök þó þingmenn ynnu önnur störf.
En með tilliti til þess, að stjórnkerfið verður æ flóknara, hafa þingstörf án efa
aukist. Nú eru greidd að minnsta kosti rúmlega mannsæmandi laun til þingmanna
fyrir þingstörf, þannig að ekki ætti að vera fyrir hendi fjárhagsleg þörf fyrir þá
að sinna öðrum störfum, miðað við það sem áður var.

Ætla má að ein afleiðing þess, að margir þingmenn hafa oft verið uppteknir
af öðrum störfum samhliða þingstörfum, sé sú, að dregið hafi úr afköstum Al-
þingis hin seinni ár, miðað við nútímakröfur um virkni Alþingis. Telja verður að
starf þingmanns sé fullt starf, enda virðist það mat ráða að minnsta kosti þegar
laun fyrir þingstörf hafa verið ákveðin hin seinni ár.

Samkvæmt stjórnarskránni eru tveir aðilar kjörnir beinum kosningum. Er þar
átt við forseta og alþingismenn. Í 9. gr. stjórnarskrárinnar eru ákvæði er meina
forseta að hafa með höndum launuð störf Í þágu opinberra stofnana eða einka-
fyrirtækja. Með þessu ákvæði Í stjórnarskránni þykir ástæða til að styrkja stöðu
forsetans þannig að hann verði fjárhagslega sjálfstæður og óháður ytri skilyrðum,
en gera hann hæfari til starfa án utanaðkomandi þrýstings. Telja verður að þessi
sjónarmið eigi einnig við um þingmenn. Hliðstæð hætta er fyrir hendi á utanað-
komandi áhrifum, en nauðsyn ber til þess að þingmenn séu efnahagslega sjálfstæðir
þannig að þeir þurfi ekki að vera öðrum háðir um fjárhagslega afkomu sína. Til
móts við þetta sjónarmið hefur verið komið, þó það hafi ekki dugað til þess að
allir þingmenn hætti öðrum launuð um störfum á meðan Alþingi stendur yfir, þrátt
fyrir að þingstörf hafi seinni ár verið fremur vel launuð heldur en hitt.

Ekki er að finna ákvæði í stjórnarskránni um það að þingmönnum beri laun
fyrir þingstörf sín. Á sama hátt og stjórnarskráin tryggir forseta fjárhagslegt sjálf-



stæði með ákvæðum Í 9. gr. um greiðslur til hans af ríkisfé, er eðlilegt að sam-
svarandi ákvæði séu um þingmenn í stjórnarskránni.

Þegar rætt er um laun fyrir önnur störf en þingstörf er m. a. átt við föst laun
fyrir auka- eða aðalstörf á vegum opinberra stofnana, einkaatvinnufyrirtækja eða
einstaklinga, greiðslur frá sömu aðilum vegna nefndarstarfa eða stjórnunarstarfa,
ráðgjöf og aðstoð.

Ef frumvarp þetta verður að lögum ná ákvæði þess eingöngu yfir þann tíma
sem Alþingi stendur, þ. e. frá hausti fram á vor. Ekki þykir rétt að hefta þingmenn
frá þátttöku í atvinnulífinu þegar þingstörf hamla ekki, heldur ætti þvert á móti
að setja hvetjandi ákvæði í lög eða reglugerðir um að þingmenn efldu tengsl sín
við fólkið með því að gerast virkari á vinnumarkaðinum á sumrin heldur en nú er.
Kæmi vel til álita að draga úr launum þingmanna eða hætta launagreiðslum alveg
á meðan Alþingi starfar ekki, þ. e. yfir sumarmánuðina. Þetta frumvarp gefur svigrúm
til slíkrar skipunar, þó ekki sé ástæða til að binda slík ákvæði í stjórnarskrá.

Þetta frumvarp, ef að lögum verður, miðar að því að þingmenn geti ekki þegið
önnur laun eða greiðslur fyrir störf en fyrir alþingisstörf úr ríkissjóði. Hér er um
mikilvægt atriði að ræða vegna nýrra viðhorfa, nýrra krafna til þingmanna og
síðast en ekki síst með skírskotun til siðferðilegra raka. Það viðgengst almennt
ekki á vinnumarkaðnum, að launþegar fái greidd góð laun fyrir störf sem hægt er
að hlaupa úr í tíma og ótíma vegna annarra starfa, sem gefa jafnvel jafnmiklar
tekjur og launin fyrir aðalstarfið. Við slík siðferðileg sjónarmið verður Alþingi
m. a. að samræma starfshætti sína og starfsskipan.


