
Nd. 315. Frumvarp til stjórnarskipunarlaga [256. mál]
um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33 17. júní 1944.

Flm.: Guðmundur Einarsson.

1. gr.
39. gr. orðist svo:
Hvor þingdeild getur skipað nefndir innandeildarþingmanna til að rannsaka mikilvæg

mál er almenning varða. Fastanefndir Alþingis hafa eftirlit með framkvæmd laga.
Nefndir Alþingis hafa rétt til að krefjast hvers konar skýrslna bæði af embættismönnum

og einstaklingum. Fundi nefnda Alþingis skal halda í heyranda hljóði.

2. gr.
2. mgr. 48. gr. orðist svo:
Alþingismenn setja lög og hafa eftirlit með framkvæmd laga en er óheimilt að vinna

umboðs störf í þágu framkvæmdarvalds og stofnana þess.

3. gr.
51. gr. orðist svo:
Ráðherrar eiga samkvæmt embættisstöðu sinni sæti á Alþingi en eiga þar ekki

atkvæðisrétt.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Flutningsmaður telur að mörg helstu vandræði þjóðarinnar megi rekja til skerðingar á

löggjafarhlutverki Alþingis og óeðlilegra tengsla hinna ólíku valdþátta þjóðfélagsins. Tillaga
sú til breytinga á stjórnarskipunarlögum, sem hér er flutt, tekur til starfshátta og tilhögunar
á Alþingi. Þessar breytingar mundu að mati flutningsmanns styrkja löggjafarstarfsemi
þingsins, gera það virkt í eftirliti með framkvæmd laga og auka sjálfstæði þess með því að
banna þingmönnum umboðsstörf í þágu framkvæmdarvaldsins.

Alþingi hefur, að mati flutningsmanns , orðið að eins konar afgreiðslustofnun ríkis-
stjórna og af þeim sökum sett ofan, ekki einungis í augum þjóðarinnar, heldur og í raun.
Framangreindar breytingar mundu auka traust fólksins í landinu á Alþingi og þeim störfum
sem þar eru unnin.

Til þess að þingmenn geti rækt þau störf, sem þeir eru kosnir til af þjóðinni, er þeim
nauðsynlegt að geta leitað upplýsinga hjá þeim aðilum sem gerst þekkja til mála sem fjallað



er um hverju sinni. Slík ráðgjöf á að stuðla að frumkvæði þingsins sjálfs tillöggjafarstarfa. I
því sérfræðingaþjóðfélagi, sem við nú lifum í, er stór hluti lagasmíðar hins vegar kominn úr
höndum þingmanna og til sérfræðinga. Þannig setja embættismenn og ráðgjafar í mörgum
tilfellum sjálfum sér lög.

Nauðsynlegt er að snúa þessum hlutverkum við og skapa þingmönnum og þingnefndum
aðstöðu til sjálfstæðra vinnubragða. .

Til að löggjafarstarfið haldist í hendur við breytingar í þjóðfélaginu er Alþingi
nauðsynlegt að vera í lifandi tengslum við umhverfi sitt. Alþingi verður að vita hvenær þörf
er laganýmæla og lagabreytinga. Alþingi verður einnig að vita hvort lögum þess og vilja er í
raun framfylgt. Misbrestur getur verið á slíku vegna aðgerðarleysis framkvæmdarvalds eða
dómstóla.

Þetta samband þings og þjóðlífs fæst að hluta með eðlilegum samskiptum þingmanna og
almennings í landinu. Ýmis verkefni geta hins vegar verið erfið viðfangs. Svo dæmi séu
tekin: Er tryggingakerfið misnotað? Hvernig er háttað útlánastarfsemi ríkisbankanna?
Hvernig er framkvæmd tollgæslu? Hvernig nýtist fjárstuðningur ríkisins við flóabáta og
flugfélög? Í tilfellum sem þessum ættu fastanefndir þingsins eða þingnefndir sérskipaðar til
tiltekinna verkefna að inna eftirlitið af hendi.

Eftirlitið með lagaframkvæmdinni er svo mikilvægt að mati flutningsmanns, að lagt er
til að kveðið sé á um eftirlitsskyldu þingnefnda og þingmanna í stjórnarskrá, sbr. 1. og 2. gr.
frumvarps þessa. Einnig er ítrekaður rétturinn til að krefjast skýrslna af embættismönnum
og einstaklingum enda er hann forsenda þess að virkt eftirlit geti átt sér stað.

Í fyrstu grein er einnig kveðið á um að nefndafundi skuli halda í heyranda hljóði.
Þau mál, sem Alþingi fjallar um, eru mál þjóðarinnar allrar. því eru það sjálfsögð

réttindi fólksins í landinu að fá að fylgjast með nefndafundum á sama hátt og fundum
þingdeilda .

Nú verður vikið að þátttöku þingmanna í störfum framkvæmdarvaldsins.
Hlutverk Alþingis á að vera að setja almennar leikreglur fyrir þjóðina, en framkvæmd-

arvaldsins að framkvæma og taka sértækar ákvarðanir. Samband þessara tveggja ólíku þátta
ríkisvaldsins, eins og því er nú háttað, hefur leitt þjóðina út í alvarleg efnahagsvandræði sem
ekki munu leysast fyrr en um þessi nánu tengsl verður losað. Nægir í því efni að nefna vanda
þann er blasir við þjóðinni í orku-, sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum.

Til að forðast óeðlilegt samkrull hinna ólíku þátta ríkisvaldsins verður það að vera ein af
grundvallarreglum stjórnskipulagsins að sami maðurinn megi ekki gegna áhrifastöðum í
tveim eða þrem ólíkum valdþáttum á sama tíma. Mannlegt eðli leyfir ekki að menn skipti um
ham kl. 14.00 þegar þingfundir hefjast. Maður sem tekur sértækar ákvarðanir á morgnana er
ekki hæfur til að setja almennar leikreglur eftir hádegi. Til að koma í veg fyrir þetta er lagt til
að bundið verði í stjórnarskrá að alþingismenn megi ekki gegna umboðsstörfum í þágu
framkvæmdarvaldsins. Er með því átt við að allir þeir sem hafa á einhvern hátt vald eða
heimild til að taka ákvarðanir í umboði framkvæmdarvalds, ráða menn til vinnu eða hafa
áhrif á stjórn banka eða ríkisstofnana eða fyrirtækja O.S.frv. verði að láta af slíkum störfum
hljóti þeir kosningu til Alþingis eða öfugt. Æðstu menn framkvæmdarvaldsins eru
ráðherrar. Stöðu sinnar vegna hljóta þeir að eiga sæti á Alþingi og vera tengiliður löggjafans
og framkvæmdarvaldsins. Hins vegar hlýtur það að teljast óeðlilegt að þeir geti haft áhrif á
störf löggjafans með atkvæði sínu. Ráðherravöldin ættu að nægja.

Í 2. og 3. gr. þessa frumvarps eru ákvæði um þessi atriði.


