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Efni: Frumvarp til laga um breytingar á þingsköpum

Þann 6. desember vísaði Alþingi frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, 293. mál, til 
allsherjarnefndar. Málið var ekki sent út til umsagnar en Félag stafsmanna Alþingis vill með bréfi þessu senda 
allsherjarnefnd umsögn sína um málið enda varðar það hagsmuni félagsmanna.

í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að það sé afrakstur starfs þar sem unnið var ,,..að því að móta ný 
vinnubrögð þingsins þannig að þau séu meira í samræmi við tíðaranda og tæknibreytingar síðustu ára". 
Jafnframt kemurfram að meginmarkmið frumvarpsins séu:

1. Að lengja reglulegan starfstíma Alþingis
2. Að efla eftirlitshlutverk þingsins
3. Að draga úr kvöld- og næturfundum
4. Að ráðherrar komi oftar á fundi þingnefnda
5. Að gera umræður markvissari og styttri en verið hefur með nýjum reglum um ræðutíma

FSA gerir ekki athugasemdir við meginmarkmiðin sem slík. Hins vegar hefðu þau þurft að vera mælanlegri 
þannig að hægt væri meta á hlutlægan hátt hvort þau náist.

Hagsmunir starfsmanna Alþingis liggja í því að vinnutími þeirra verði mannsæmandi og fjölskylduvænni. FSA 
hefur einkum áhyggjur af 1. og 5. grein frumvarpsins. Vissulega má segja að það að lengja starfstímann og 
dreifa þannig álaginu yfir lengri tíma og draga úr kvöld- og næturfundum stuðli að betri og fjölskylduvænni 
vinnutíma. í frumvarpinu er hins vegar engin trygging fyrir því að svo verði.

September önn
í 1. grein frumvarpsins er kveðið á um að starfsáætlun skiptist í fjórar annir. Þingið standi út maí og komi 
aftur saman í september. Rétt er að benda á tvennt í þessu samhengi. Annars vegar hefst undirbúningur fyrir 
haustþing þegar í september og hins vegar er sumarorlofstímabil samkvæmt kjarasamningi FSA og forseta 
Alþingis frá 1. maí til 15. september. Sé það vilji Alþingis að klára mál í september verður það því að sætta sig 
við að hætta sé á að undirbúningur nýrra mála frá ráðherrum og þingmönnum fari seinna af stað en verið 
hefur undanfarin ár og þeim verði útbýtt seinna á nýju þingi en ella. Að auki vekur FSA athygli á að ef þing 
stendur út maímánuð verður almennt ekki búið að ganga frá lögum í prentun fyrr en um miðjan júní. Ef 
þingstörf hefjast að fullu í byrjun september þurfa margir starfsmenn að vera komnir til vinnu í byrjun ágúst, 
sömu starfsmenn og eru að ganga frá lögum fram í miðjan júní. Þetta getur haft í för með sér að aðeins 6 
vikna tímabil skapist til að koma þessum starfsmönnum í 4-6 vikna sumarorlof.



Lengd þingfunda
í 1. grein er jafnframt kveðið á um hversu lengi reglulegir þingfundir geti staðið. Reglan verður sú að 
þingfundir standi fram til kl. 19, en þó verði hægt að Ijúka ræðu og andsvörum fram til kl. 20 ef slíkt hentar.
Er þetta til mikilla bóta frá því sem nú er ef þetta verður almenna reglan. í greininni er þó gefin möguleiki á 

fráviki. Ályktunarbær þingfundur getur samþykkt að halda áfram umræðu eftir kl. 20 og forseti reyndar sjálfur 
ákveðið að þingfundur standi til miðnættis á þriðjudagskvöldum. í báðum tilfellum virðist ekki þurfa nokkurn 
fyrirvara á lengingu þingfunda með þessum hætti. Þetta þýðir í reynd að starfsmenn geti ekki gengið að því 
sem vísu í upphafi dags að þingfundir verði búnir eigi síðar en kl. 20. Versti ókosturinn við núverandi 
fyrirkomulag er einmitt að starfsmenn vita ekki í upphafi vinnudags hve lengi þingfundur muni standa og gerir 
það starfsfólki erfitt fyrir við að samræma vinnu og fjölskylduábyrgð. FSA telur rétt að vekja athygli á að 
almennt er gerð krafa um að þjónusta á nær öllum sviðum sé til staðar frá kl. 8 á morgnana. Það að 
skipuleggja vinnu fram til kl. 19 sem almenna reglu þýðir í reynd að verið er að teygja vinnudaga fram um 
a.m.k. tvær klst. Spurningin er sú hvort ekki væri rétt að hefja þingfundi fyrr og miða almennt við að 
þingfundi lyki kl. 17 dag hvern. Það kallar að sjálfsögðu á styrkari stjórn þingfunda og ögun á ræðutíma. Ef 
það væri unnt mætti betur gera mögulegt að uppfylla fjölskyldustefnu Alþingis, draga úr vinnutíma, auka 
starfsánægju og úthald í starfi og draga úr kostnaði við rekstur þingsins.

Nefndfíalli um mál að nýju
í 5. grein er kveðið á um að þingmaður eða ráðherra geti óskað þess að mál gangi aftur til nefndar milli 2. og
3. umræðu. Með því gefst nefnd tækifæri til að fara yfir frumvarpstextann eins og hann lítur út með 
samþykktum breytingum. Um erað ræða svonefnt stöðuskjal (frv. eftir 2. umr.). Hérvill FSA koma því á 
framfæri að í stórum málum með flóknum breytingatillögum þarf viðkomandi nefnd að gefa starfsmönnum 

Alþingis þann tíma sem þörf er á við að undirbúa stöðuskjalið. Þessi málsmeðferð leiðir til vandaðri 
laeasetninear og er þannig til bóta en Alþingi þarf að átta sig á að þetta ferli mun taka meiri tíma og gefa þarf 
starfsfólki eðlilegt svigrúm til að ganga frá málunum.

Bráðabirgðaákvæði
í frumvarpinu er gert ráð fyrir að verði það að lögum skuli lögin endurskoðuð innan þriggja ára. FSA leggur 
mikla áherslu á að starfsmenn verði hafðir með ráðum við slíka endurskoðun og að frá upphafi verði 
sérstaklega fylgst með áhrifum þeirra á vinnutíma starfsmanna og vinnuskilyrði.

Pólitískir aðstoðarmenn
FSA hefur efasemdir um að sú útfærsla að pólitískir aðstoðarmenn þingmanna og formanna 
stjórnarandstöðuflokka verði starfsmenn skrifstofu Albineis gangi upp, m.a. vegna ákvæða starfsmannalaga, 
siðareglna skrifstofu Alþingis, húsbóndavalds, kjarasamnings FSA o.fl. atriða. Beturfæri að þeir væru 
starfsmenn þingflokkanna. Mun FSA beina sérstöku erindi til forseta Alþingis vegna þessa.
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