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Frumvarp til laga um stjómlagaþing
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Óskað var eftir því að eftirtalin atriði væru tekin til skoðunar

1) Tímasetning kosnlnga til stjórnlagaþings og kostnadur þeim samfara.
Ljöst er að verulegur spamaður næst með því að halda kosningamar samhliða 
sveitastj ómarkosningum sem fram fara 29. maí nk. Samkvæmtmeðfylgjandi kostnaðarmati er 
gert ráð fyrir að þá verði kostnaðmnn af kyxmingu og kjöri fulltrúa um 50 m.kr. Er viðbúið að 
þessi kostnaður muni aukast um allt að 160 m.kr. ef haldnar verða sérstakar kosningar til 
stjómlagaþings. Til að takmarka kostnað sem fellur til á þessu ári kemur til greina, eins og 
stungið hefur verið upp á? að þingið komi einungis einu sinni saman á þessu ári. þ.e. á því 
samkomutímabili sem gert er ráð fyrir að heijist 4. október nk. Sé ætlunin að hafa kjörið 
samhliða sveitarstjómarkosningum er ljóst að hraða verður afgreiðslu frumvarpsins eins og 
kostur er svo að nægur tími gefist til að undirbúa kjörið sem og einstök framboð en 
framboðum á að skila eigi siðar en sex vikum fyrir kjördag.

2) Sá mögulciki að tiltekinn hluti þingfulltrúa verði valdinn með handahöfskenndri 
aðferð ur þjöðskrá?
Beiting blandaðrar aðferðar við val á þingfulltrúum er vissulega möguleg. Ástæða er þó til að 
hafa i huga að tölfræðilega eykst hætta á því, vegna þess hve úrtakið er lítið, að sá hópur sem 
þannig yrði dreginn út verði einsleitur á einhvem hátt. Við því má hins vegar bregðast með 
því skilgreina fyrst markhópa og draga svo einn úr hverjum hóp. Hvemig þessir markhópar 
væru skiigreindir er hins vegar annað og flóknara mál sem þyrfti vafaiaust nokkuð ítarlega 
skoðun.
Þá er bent á að blönduð aðferð við val fulltrúa á borð við þessa getur skapað hættu á því að 
þingið verði með einhverjum hætti tvískipt, þ.e. þeir þjóðkjömu og svo hinir.

3) Að skoðað verði hvernig tryggja megi þinginu næga sérfræðiaðstoð.
Fjailað er um sérfræðiaðstoð til stjómlagaþingsins i 21. gr. frumvarpsins og er þar mælt fyrir



um þá meginreglu að kostnaður vegna þingsins skuli rúmast innan ramma fjárlaga. Á þetta 
jafnt við um kostnað vegna sérfræðiþjónustu sem og annan kostnað við þinghaldið. Það ræðst 
þvi af þeim fjárveitingum sem ákveðnar verða í fjárlögum og fjáraukalögum hversu öflug og 
víðtæk sérfræðiþjónusta þinginu mun standa til boða. í þeim áætlunum sem gerðar hafa verið 
og birtast í kostnaðarmati með frumvarpinu er áætlað að varið verði um 45 millj.kr. til kaupa á 
sérfræðiaðstoð. Er þá ótalin sú sérfræðiaðstoð sem fastir starfsmenn þingsins munu veita auk 
þeirrar stoðþjónustu sem ætla má að stjómlagaþinginu muni standa til boða af hálfu 
Stjómarráðsins og Alþingis eftir atvikum.

4) Að atkvæði verði talin á einum stað og niðurstöður birtar óháð kjördæmum.
Ljóst er að gild rök eru fyrir því að haga talningu með þessum hætti, Mótrökin hafa verið þau 
helst að það er almennt talið auka öryggi tilfallandi kosninga eins og þeirra sem hér um ræðir 
ef notast er við það kosningakerfi sem þegar er til staðar í landinu og menn þekkja og hafa 
reynslu af. Frávik auki hættu á mistökum við framkvæmd kosninganna.

5) Viðfangsefní stjórnlagaþings, sbr. 3. gr.
Nefhdin hefur til skoðunar að bæta við upptalningu verkefna í 3. gr. atriðum sem varða 
samskipti íslands við önnur lönd, auðlindamál og umhverfismál. Breytingatillaga þessa efiiis 
gæti orðast svo:

Við 1. mgr. 3. gr. bætast tveir nýir töluliðir sem orðist svo:
7. Framsal rikisvalds til alþjóðastofnana og meðferð utanríkismála.
8. Um umhverfismálj þar á meðal um eignarhald og nýtingu náttúruauðlinda.


