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frumvarps til nýrra stjórnskipunarlaga verði á forræði Alþingis.
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Minnisblað

Móttakandi: Karl Björnsson Dags.: 2. desember 2009

Sendandi: Lögfræðísvið sambandslns Máisnr.: 0912002SA
Málalykii!: 320in.Efni: Álit á frumvarpi til laga um stjórnlagaþing, 1>8C mál

Vísað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 24. nóvember, þar sem óskað 
er umsagnar um frumvarp til iaga um stjórnlagaþing, 158. mál.
Sambandið hefur áður íýst afstöðu til stofnunar stjórnlagaþings með umsogn dags. 
20. mars 2009 um frumvarp til stjórnskipunariaga, 385. mál á 136. iöggjafarþingi. 
Eftir því sem við á vísar sambandið til þeirrar afstöðu sem þar var lýst. Það 
frumvarp sem nú hefur verið lagt fram gerir ráð fyrir að stjórnlagaþing verði á allan 
hátt minna í sniðum en upphaflega var lagt til og er jafnframt lagt til að þingið 
verði ráðgefandi en endanieg afgreiðsla frumvarps til nýrra stjórnskipunarlaga 
verði á forræði Alþingis. Með framangreindum breytingum hefur að nokkru verið 
komið tíI móts við ýmsar af meginathugasemdum sambandsins.

1. Skipan stjórnlagaþings
Sambandið ítrekar fyrri ábendingar um að það fyrirkomuiag að feia stjórnlagaþingi 
heildarendurskoðun á stjórnarskrá þjóðar hefur helst tíðkast meðai sambandsríkja 
en er hins vegar óþekkt meðal þjóða sem ísland ber sig helst saman við varðandi 
stjórnskipun og stjórnarfar. í frumvarpinu er lagt til að fuiltrúar á stjórnlagaþingi 
verði persónukjörnir en ekki eru nein fordæmi fyrir þvf fyrirkomuiagi hér á landi 
og ekki er heldur unnt að vísa til reynslu annarra þjóða af slíku fyrirkomuiagi við 
skipan stjórnlagaþings. Það er því með öllu óljóst hvort þessi aðferð við vai á 
fulltrúum muni leiða til þess að hæft fólk sem endurspegiar vilja þjóðarinnar veljist 
til setu á stjórnlagaþinginu. Má jafnvel draga í efa að mikill fjöldi einstaklinga sé 
tilbúínn að leggja í kosningabaráttu með tilheyrandi kostnaðí og óvissu sem felst í 
framboði.
Þótt umfang stjórnlagaþingsins sé allt minna í sniðum samkvæmt frumvarpinu en 
gert var ráð fyrir í upphaflegum tillögum feist enn mikiil kostnaður í stofnun og 
starfrækslu stjórnlagaþings. Er tæpast forsvaranlegt að stofna tii slíks kostnaðar ef 
unnt er að ná fram sömu markmiðum með einfaldari og hagkvæmari leiðum án 
þess þó að víkja frá lýðræðissjónarmiðum sem iiggja að baki hugmyndum um 
stjómlagaþing. Vel má þó taka undir mikilvægi þess að farnar verði nýjar leiðir til 
þess að endurskoða stjórnarskrána. Ekki hefur reynst nægilega vei að fella ábyrgð 
á þeirri vinnu eingöngu á stjórnmáíamenn.
f greinargerð og athugasemdum með frumvarpinu kemur glöggt fram að þvf er 
ætlað að finna jafnvægi milli sjónarmiða um kostnað og skilvirkni annars vegar og 
hins vegar þess að tryggja lýðræðislega breidd í störfum stjórnlagaþingsins.



Ástæða er til þess að skoða sérstakíega hvernig síðastnefnda atriðinu gæti reitt af 
verði frumvarpið að iögum eins og íagt er upp með. í því sambandi er rétt að hafa 
í huga að grunnfulitrúafjöldinn, sem er 25 þingfulitrúar, er senniiega í tæpasta lagi 
til þess að stjórnlagaþing verði taiið endurspegla fjöibreyttan bakgrunn með tiíliti 
til starfa, aidurs og búsetu. Rétt er þó að hafa í huga að viðbótarfjöldi fulltrúa tii 
þess að tryggja kynjahlutföil mun ef á reynir hugsanlega Ijá samkomunni aukna 
breidd í fleira tilliti, enda þótt það sé undir hælinn iagt úr hvaða byggðarlögum 
þessir viðbótarfuíltrúar koma. Aukin áhersla á að virkja þingfulitrúa betur en lagt 
er til í frumvarpinu (sbr. 3. !ið hér að framan) gæti einnig komið til móts við þetta 
sjónarmið.

2. Verkefni stjórnlagaþings og starfsnefndir
Helstu viðfangsefnum stjórnlagaþings er iýst í sex töluiiðum í 3. gr. frv. og eru þar 
samankomin þau atriði sem án efa ríkir samstaða um að eru brýnustu 
úriausnarefnin við endurskoðun stjórnarskrárinnar. Fyrsti, fimmti og sjötti töluiiðir í 
upptalningu ákvæðisins hafa sérstaka skírskotun tií sveitarstjórnarstigsins m.a. í 
krafti svonefndrar náiægðarregiu. Þar er um að ræða endurskoðun ákvæða um 
undirstöður íslenskrar stjórnskipunar og grunnhugtök hennar, kosningar og 
kjördæmaskipan og lýðræðisiega þátttöku almennings.
Tii viðbótar þessum sex atriðum segir í 2. mgr. 3. gr. frv. að stjórnlagaþingið geti 
ákveðið að taka til umfjöilunar fleiri þætti. Hér er um mikiivægt ákvæði að ræða 
enda áríðandi að ramminn um starfsemi stjórnlagaþingsins standi því ekki f vegi 
að máíefnin sjálf stýri umræðunni á vettvangi þess. Sem dæmi má nefna að 
Alþingi hefur samþykkt þingsályktun um íslenska málstefnu þar sem hvatt er til 
þess að við næstu endurskoðun á stjórnskipunarlögum verði sérstaklega hugað að 
því að bæta f stjórnarskrá sérstöku ákvæði um að fslenska sé opinbert mái ríkisins. 
Að áiiti sambandsins endurspeglar starfsnefndaskipan þingsins, sem verður 
lögbundin skv. 17. gr. frv., hvorki til hlítar upptalningu 3. gr. á viðfangsefnum 
þingsins, né gerir hún ráð fyrir að þingið taki af sjálfsdáðum fyrir önnur máiefni en 
talin eru upp í frumvarpinu. Er einsýnt að þessu atriði þarf að breyta í meðförum 
Alþingis.
Ástæða er til þess að staldra við þá skipan, sem frumvarpið gerir ráð fyrir, að tólf 
þingfulitrúar fái sæti í starfsnefndum stjórnlagaþings en aðrir ekki. Vart getur taiist 
heppilegt að útiloka meira en helming þingfulltrúa frá þvf að eiga formiega sæti f 
nefnd, þótt kveðið sé á um það \ 17. gr. frumvarpsins að aliir þingfulitrúar eigi 
seturétt á nefndafundum með málfreisi og tiliögurétt. Hætta er á þvf að tillagan 
stuðli að flokkadráttum við nefndakjör þegar stjórnlagaþing hefur störf. Einnig er 
óæskiiegt að þingfulltrúar séu dregnir f dilka við upphaf stjórnlagaþingsins og rödd 
sumra þannig fyrirfram talin hafa meira vægi en annarra. Virðist það strfða gegn 
þeirri lýðræðishugsun sem er rauði þráðurinn í hugmyndinni um stjórnlagaþing.
Að því marki sem kostnaðarsjónarmið hafa hér áhrif mætti til dæmis fara þá leið 
að þingfulitrúar í nefndum fái greitt samkvæmt fundatíðni utan samkomutímabiia 
þingsins. Formenn og eftir atvikum varaformenn nefnda fái hins greitt fyrir allan 
starfstíma þingsins eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu, annars vegar fyrir störf á 
samkomutíma þingsins sbr. 2. mgr. 19. gr. frv. og hins vegar utan
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samkomutímabiíanna, sbr. 3. mgr. 19. gr. en gera verður ráð fyrir að hugsunin að 
baki greininni sé ekki sú að þingfulltrúar í nefndum njóti tvöfaldra Íauna meðan 
stjórniagaþing situr.

3. Kosningarréttur og kynning á frambjóðendum

Af athugasemdum við 5. gr. frv. má ráða að taiið sé eðliiegt að miða 
kosningarréttinn við það sem gildir í alþingiskosningum, enda verði viðfangsefni 
stjórnlagaþings „aila jafna þau sömu og almennt heyra undir verksvið Alþingis". 
Velta má því upp hvort þessi afstaða standist skoðun í Ijósi þess að stjórnlagaþingi 
er ætlað híutverk sem ráðgefandi aðila við endurskoðun stjórnarskrárinnar. Hér er 
um aíveg nýja stofnun að ræða sem ekki er tií staðar samkvæmt núgiídandi 
stjórnskipun. Yfirlýst markmiö frumvarpsins hvað þessu viðkemur er að 
stjórnlagaþing ræki hiutverk sitt með sjálfstæðum hætti og í ákveðinni fjarlægð frá 
iöggjafanum og öðrum handhöfum ríkisvaldsins. Engin sérstök rök standa því til 
þess að um kosningarréttgildi ákvæði iaga um kosningar til Alþingis og hlýtur 
allt eins að koma til álita að kosningarrétt til stjórnlagaþings eigi þeir sem eiga 
kosningarrétt til sveitarstjórna.
Samkvæmt 9. gr. frumvarpsins er landskjörstjórn falið það hlutverk að kynna 
frambjóðendur til stjórnlagaþings. Spyrja má hvort það sé heppilegt fyrirkomulag 
að fela stjórnvaldi þetta hlutverk, auk þess sem verkefnið er í eðli sínu ólíkt því 
hlutverki sem landskjörstjórn hefur annars með höndum. Þekking er því ekki 
nauðsynlega fyrir hendi hjá landskjörstjórn til þess að annast verkefnið, en Ijóst má 
vera að mismunandi skoðanir munu verða uppi um framsetningu og efni 
kynningar. Lykilatriði er að vel takist tíl við kynníngu á stjórnlagaþingi og 
frambjóðendum tií þess að kjörsókn verði ásættanleg. Enda þótt það auki kostnað 
er því lagt til að sérstakri verkefnisstjórn verði falið að annast kynninguna.

4. Athugasemdir við einstakar greinar

a. Röðun frambjóðenda á kjörseðli, sbr. 11. gr.
Með því fyrirkomulagi atkvæðagreiðslu sem kveðið er á um í 11. gr. frumvarpsins 
er lögð áhersla á að kjósandi taki ítarlega afstöðu tii frambjóðenda til 
stjórnlagaþings. Er þannig mælt fyrir um það í 2. mgr. 11. gr. að kjósandi skuli að 
lágmarki raða átta frambjóðendum. í næsta málslið er hins vegar dregið úr þessu 
og sagt að atkvæði sé gilt þótt færri frambjóðendur en átta séu valdir, væntanlega í 
þeim tilgangi að lágmarka fjölda ógildra atkvæðaseðla. Misvísandi ákvæði af 
þessum toga eru ekki til framdráttar skilvirkri kosningu. Pá er vandséð hvernig 
þetta fyrirkomulag um skyldu (en þó ekki skyldu) til þess að Ijá lágmarksfjölda 
frambjóðenda atkvæði fær samrýmst lýðræðislegu frelsi kjósenda. Er því lagt til að 
þessi skylda verði felld út úr lagaákvæðinu en að hvatt verði til þess í 
kynningargögnum að kjósandi merki við og raði öilum þeim frambjóðendum sem 
hann treystir til setu á stjórnlagaþingi.
Varðandi áhrif rofinnar talnaraðar við atkvæðagreiðsiu, sbr. 1. tölui. 1. mgr, 14. gr. 
frv. má spyrja hvort það viðmið sé of strangt að líta svo á að röðun kjósanda nái 
einungis til eyðunnar, þótt aðrar leiðir bjóði ef tií viií heim hættu á ósamræmi í
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úrskurðun vafaatkvæða. Öil lýðræðisieg kosningalögpjöf grundvalíast á því að 
virða beri þá afstöðu sem fram kemur á kjörseðli. I aðdraganda kosningar er 
eðlilegt að hvetja kjósendur til þess að nýta kosningarréttinn vel, þ.e. að merkja 
við fjölda frambjóðanda og helst alla 25 sem fyrirkomulagið gefur færi á. Á hinn 
bóginn er rétt að líta til þess að kjósendum kann að veitast það nokkuð örðugt að 
halda utan um það, að röð tuttugu og fimm nafna sé í senn órofin og raðtala 
hvergi tvftekin. Áf þessari ástæðu kann að vera ástæða til að fara yfir það hvort 
milda megi reglur um það hvaða áhrif rofin tainaröð og tvítekning raðtölu hafi við 
kjörið.
b. Sætishlutur, sbr. 14. gr.
Samkvæmt frumvarpinu mun niðurstaða kosningar til stjórnlagaþings og úthlutun 
þingsæta ráðast af beitingu svonefndrar forgangsröðunaraðferðar (e. SingJe 
Transferable Vote), Lykilatriði aðferðarinnar er skilgreining á sætishlut samkvæmt 
reiknireglu sem kennd er við Droops. Droops-hlutur er minnsta stærðin sem lýsa 
má þannig að hún felí í sér meðaítal atkvæða að baki sæta ef sætin væru einu fleiri 
en raunin er. Samkvæmt 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. frv. er sætishlutur við kosningu til 
stjórnlagaþings ákvarðaður með því að deiía tölu giídra atkvæða með 26, sem er 
einum meira en lágmarksfjöldí fuíltrúa á stjórnlagaþingi, skv. 1. mgr. 2. gr. frv.
TÍÍ þess er hins vegar að líta að fjöldi fulitrúa á þinginu getur orðið 31 fyrir tilstilli 
sérstakrar reglu um hlutfall kynja í fuíítrúabópnum, sbr. 3. mgr. 14. gr. frv. Ganga 
verður úr skugga um það hvort úthfutun þessara viðbótarsæta geti taiist hafa áhrif 
á sætishlut og skekkt niðurstöðu kosningarinnar. Þetta virðist geta verið mikilvægt 
atriði í Ijósi þess að útreikningur sætishlutar hefur bein réttaráhrif við kjörið. Rétt er 
einnig að taka fram í sjálfum lagatextanum hvort sætishlutur er heil tala eða 
reiknaður til tiltekins fjölda aukastafa.
c. Setning starfsreglna, sbr. 28. gr.
Gert er ráð fyrir að forsætisráðherra setji þinginu starfsreglur, en að þingið sjálft 
geti lagt til breytingar á þeim og að þær skuli þá staðfestar af ráðherra. Sú skipan 
að þingið taki til starfa á grundvelli starfsreglna sem þá þegar liggi fyrir, er eðlileg 
og ekki ástæða til athugasemda við að það sé forsætisráðherra sem annist setningu 
þeirra. Það er á hinn bóginn umdeiíanlegt að stjórnlagaþingið hafi það ekki í 
hendi sér, eftir að það kemur saman, að breyta starfsreglunum ef þörf krefur.
Frumvarpið gerir ráð fyrir að í einhverju tilliti verði stjórnlagaþing bundið af lögum 
um þingsköp Alþingis, sbr. 3. mgr. 26. gr. Taka þarf afstöðu til þess hvort þau lög 
gangi framar starfsreglum þingsins ef á reynir.
d. Aðrar ábendingar
Forsetningu vantar f niðurlag 2. mgr. 12. gr. og orðalag í lokamálsgrein 17. gr. (í 
heyranda hljóða) þarfnast endurskoðunar.

5. Aðrar mögulegar leiðir við endurskoðun stjórnarskrárinnar
Ástæða er til þess að skoða þann möguleika að endurskoðunarvinnan verði í 
höndum Alþingis en lögð verði meiri áhersla á það en áður að virkja almenning til 
þátttöku. í því sambandi mætti skoða að skipa fjölmennari nefnd en til þessa hefur 
tíðkast til að annast meginþunga vinnunnar. Auk fuíltrúa allra þingflokka og
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fuiltrúa sveitarfélaga gætu átt sæti í slíkri nefnd fuiltrúar ýmissa helstu 
hagsmunahópa. Má þar nefna samtök launþega og atvinnurekenda, landeigenda, 
trúfélaga, náttúruverndarsamtaka, neytenda, ungs fólks, aldraðra, fatlaðra, 
innflytjenda og annarra grasrótarsamtaka. Nefndin þyrfti að hafa sérfræðinga sér til 
aðstoðar. Nefndarmenn myndu fá greiddan ferðakostnað og eðiilega þóknun fyrir 
nefndarsetu en sá kostnaður myndi þó að iíkindum ávailt verða minni en 
kostnaður við sérstakt stjórniagaþing.
Ef ofangreind leið yrði farin ætti einnig að hafa víðtækt samráð við almenning um 
endurskoðunina. Þar yrði að sjálfsögðu reynt að nýta upplýsingatækni til hins 
ýtrasta. Einnig yrðu haldin allmörg málþing um einstök málefni auk þess sem 
halda mætti stærri samráðssamkomur þar sem ölium almenningi eða a.m.k. þeim 
sem hafa sett fram ábendingar eða umsagnir, yrði heimií þátttaka. Hafa mætti 
hliðsjón af fyrirkomulagi sem tíðkast hefur á íbúaþingum sveitarfélaga til að tryggja 
skiivirkni siíkrar samkomu.
Síðasta endurskoðunarnefnd um stjórnarskrána leitaðist raunar eftir samráði við 
almenning með því að opna sérstaka vefsíðu. Erindi sem nefndinni bárust frá 
almenningi og hagsmunasamtökum voru ekki mörg, aðeins fáeinir tugir. Með því 
að veita meira fé til samráðsins hlýtur að vera unnt að ná fram öflugri aðkomu 
almennings að endurskoðunarvinnunni nú,
í heiíd má gera ráð fyrir að kostnaður af endurskoðuninni miðað við það verklag 
sem hér er lýst verði meiri en dæmi eru um hér á landi við sambærileg verkefni. 
Líklega næmi kostnaður á tveggja ára tímabiii hundruðum miiljóna króna. 
Hugsaníegt er að á móti megi spara rfkissjóði kostnað með því að fresta öðrum 
verkefnum.
6. Kostnaður við kosningu tií stjórnlagaþings
í fyrirliggjandi kostnaðaráætlun vegna þingsins, sem birt er í fylgiskjali með 
frumvarpinu er talið að kostnaður vegna kynningar og kjörs fulltrúa á 
stjórnlagaþing samhliða sveitarstjórnarkosningum muni nema um 50 mkr.
Lögð er áhersia á að hér er um tvær aðskildar kosningar að ræða og að kjörskrá 
verður ekki hin sama ef um kosningarrétt tií stjórnlagaþings fer samkvæmt lögum 
um kosningar til Alþingis. Mikilvægt er að áætiaður kostnaður vegna kosninga til 
stjórnlagaþings verði sundurliðaður þannig að fyrirfram megi henda reiður á því 
hve mikið fuiltrúakosningin muni auka við þau útgjöld sem fyrirsjáanlega verður 
stofnað til vegna kosninganna tii sveitarstjórna. Um leíð og tekið er undir að 
skynsamlegt geti verið að nýta möguleika til þess að halda kosningarnar samhliða 
er Ijóst að lögum samkvæmt ber að endurgreiða sveitarfélögunum þann kostnað 
sem fellur á þau vegna stjórnlagaþingskosninga. í Ijósi fenginnar reynslu af 
uppgjöri vegna alþingiskosninga er hlýtur sambandið að gera þá kröfu fyrir hönd 
sveitarfélaga að samið verði fyrirfram um uppgjör þar að lútandi.
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