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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um stjórnlagaþing, 152. mál.

Frumvarp um stjómlagaþing er mikið fagnaðareíni. Verði írumvarpið að lögum er afar 
mikilvægt að vandað sé til verka og umgjörðin verði sem allra lýðræðislegust. Helstu 
athugasemdir mínar við frumvarpið lúta einmitt að því, þ.e. þeim þáttum í frumvarpinu sem 
mættu betur fara til að varðveita sem best þá lýðræðislegu hugmynd sem liggur að baki 
hugmyndinni um stjómlagaþing.

Tillögur mínar og athugasemdir lúta fyrst og fremst að þremur atriðum. í fyrsta lagi þætti mér 
fara vel á því að þingið samþykki fyrst ,drög‘ að frumvarpi sem færi í almenna umræðu meðal 
þjóðarinnar. Þingið kæmi svo saman í fjórða sinn til að samþykkja endanlegt frumvarp að 
nýrri stjómarskrá, að teknu tilliti til undangenginna samfélagsumræðna. Þessi hugmynd á sér 
fyrirmynd frá Suður Afríku. í öðru lagi er í umsögninni vikið að því áhyggjuefiii að gert er ráð 
fyrir því að einungis 11 fulltrúar þingsins starfi að helstu stefiiumótun og hugmyndavinnu 
verkefiiisins. í þriðja lagi eru gerðar athugasemdir við þá tilhögun að samþykkt frumvarp 
stjómlagaþings þurfi sérstaka meðferð á Alþingi. Ekki er þó gerð tillaga um að núgildandi 
stjómarskrá verði sniðgengin heldur eingöngu að Alþingi greiði atkvæði um samþykki eða 
synjun frumvarpsins án sérstakra umræðna. Þetta eru helstu atriðin sem fjallað er um í 
umsögninni en þó er einnig lagt til að frambjóðendum verði hvorki heimilt að taka við 
fjárframlögum vegna framboðsins né veija fé til auglýsinga. Að lokum er mælst til þess að 
ekki verði ráðið í stöður vegna stjómlagaþings nema að undangegninni auglýsingu.

Breytingartillögur og athugasemdir viö einstakar greinar frumvarpsins:

2. gr. Við 3. mgr. bætist 4. töluliður. þar sem gert er ráð fyrir fjórðu starfslotu þingsins. Lotan 
gæti t.d. verið frá 20. maí til 17. júní 2011.

— Á milli 3. og 4. starfslotu færu fram umræður í þjóðfélaginu lun ,drög‘ þingsins að 
nýrri stjómarskrá eins og nánar er lýst í athugasemdum við nýja grein sem gert er ráð 
fyrir að komi á eftir 26. gr.

3. gr. Mætti e.t.v. fella brottt

—  Fulltrúar á stjómlagaþingi munu án vara verða miklir áhugamenn um stjómskipunar- 
mál og ættu sjálfir að geta komið sér saman um helstu viðfangsefni þingsins.
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9. gr. í stað tilvísunar til laga um fjármál stjómmálasamtaka, mætti standa:
Frambjóðendum er óheimilt að taka á móti fjárframlögum og styrkjum vegna framboðsins og 
skulu ekki veija fé til auglýsingar á framboði sínu.

— Rökin fyrir þessu eru fyrst og fremst þau að um persónukjör er að ræða ogallir 
frambjóðendur ættu að standa jafrifætis, og án mismununar á grundvelli efiiahags 
og/eða sambanda og tengsla við stjómmálaflokka, hagsmunahópa og/eða aðra 
fjársterka aðila.

—  Hættan er einnig sú að hagsmunahópar í samfélaginu geti sent ,fulltrúa sína‘ á þingið í 
krafti fjárhagslegra yfirburða. Þegar litið er til undangengina atburða á íslandi og 
viðhorfa meginþorra þjóðarinnar um sérhagsmunavæðingu og óhóflegar styrkveitingar 
úr atvinnulífinu til stjómmálaflokka, yrði þessi tilhögun til þess að auka tiltrú 
þjóðarinnar á störfum stjómlagaþings.

17. gr. Greininni má breyta þannig að gert verði ráð fyrir að þingið ákveði sjálft hvaða nefiidir 
skuli starfa á vegum þingsins og hve margir fulltrúar sitji í þeim, þó þannig að rúmist innan 
fjárhagsramma þess sem þinginu er settur.

— I frumvarpinu er gert ráð fyrir að einungis þriðjungur þingfulltrúa sinni mest mótandi 
starfi þingsins, sem er alltof lágt hlutfall í jafii mikilvægu starfi og því sem stjómlaga- 
þingi er falið. Hér er þó líklega horft til þess þrönga fjárhagsramma sem þinginu er 
veittur. Mikilvægt er þó að reyna að finna lausn með það fyrir augum að allir fulltrúar 
þingsins fái að koma jafht að stefnumótun verkefiiisins. Þá má einnig gera ráð fyrir því 
að ekki sjái sér allir fært að vera í fullu starfi sem stjómlagaþingsfulltrúar á starfstíma 
þingsins. En mikilvægt er að allir sem vilja og geta, fái að taka fullan þátt, en hafi ekki 
eingöngu ,málfrelsi og tillögurétt‘ á nefhdarfundum.

21. gr. Við þessa grein mætti bæta ákvæði um að stöður starfsmanna þingsins skuli auglýstar.

— Er þessi tillaga í anda þjóðfélagsumræðu um opnari og gegnsærri stjómsýslu.

26. gr. Með vísan til næstu greinar og myndi frumvarpið heita 'drög að frumvarpi'

— Rökstuðning fyrir þessari breytingartillögu má sjá í næstu grein.

Nýtt ákvæði: Á eftir 26. gr. mætti koma nýtt ákvæði svohljóðandi:
Þegar stjómlagaþing hefur samþykkt 'drög' að frumvarpi til stjómskipunarlaga, skulu fulltrúar 
þingsins kynna drögin fyrir þjóðinni með sem víðtækustum hætti. Skal það gert á 
borgarafundum um land allt, í fjölmiðlum, í skólum o.s.frv. Þá skal og leita skal eftir 
umsögnum um drögin með sama hætti og sbr. 20. gr.
Forsætisnefiid þingsins skal veita móttöku umsögnum, tillögum og ábendingum sem fram 
koma við kynningu draga að frumvarpi skv. 1. mgr. Forsætisnefnd getur vísað málum til 
nefnda þingsins eftir atvikum. Að íhuguðum umsögnum, tillögum og ábendingum, leggur 
forsætisnefhd fram frumvarp til stjómskipunarlaga við upphaf fjórða starfstímabils þingsins 
með sama hætti og kveðið er á um í 26. gr.

— Eg tel að það fari vel á því að þjóðin upplifi þetta verkefni sem samvinnuverkefhi sem 
allir taki þátt í að móta og gengið verði eins langt og mögulegt er til að þjóðin fái að 
taka í þessu verkefni. Fulltrúar þingsins sem færu um landið til að kynna drögin gætu
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skilað fundargerðum sínurn og/eða tillögum og athugasemdum sem fram kæmu á 
borgarafundum, til forsætisnefhdar þingsins.

27. gr. Greininni mætti breyta þannig að hún segði: Samþykkt frumvarp til stjómskipunarlaga 
skal sent Alþingi til samþykktar eða synjunar.

— Ekki fer vel á því að Alþingi taki frumvarpið til efhislegrar umræðu, þegar fulltrúar 
hafa verið valdir af þjóðinni í persónukjöri til þessara verka.

—  í kafla 7.2 í athugasemdum með frumvarpinu kemur m.a. fram að með því að 
þjóðkjömir fulltrúar setji stjómlög landsins sé undirstrikað að allt vald spretti frá 
þjóðinni. í sama kafla er þess getið að meginástæða þess að sérstakt stjómlagaþing 
starfi við hlið Alþingis sé „að skapa nýjan vettvang fyrir endurskoðun stjómar- 
skrárinnar í ákveðinni fjarlægð frá stjómmálaflokkum og fulltrúum þeirra á Alþingi.“ 
Það er mín trú að mikil sátt myndi ríkja um það í samfélaginu að Alþingi kæmi sem 
allra minnst að þessu máli.

—  Með þessari breytingartillögu er þó ekki mælst til þess að löggjafarvaldi Alþingis 
verði vikið til hliðar enda er það bundið í núgildandi stjómarskrá. Skv. tillögunni er 
Alþingi þannig velkomið að synja frumvarpinu. Breytingartillagan gerir einfaldlega 
ráð fyrir því að um leið og Alþingi er sent frumvarpið skuli gengið til atkvæða um það 
(án umræðna).

w r

Akvæði til bráðabirgða: 1 ákvæðinu ætti að koma fram að framkvæmdastjóri verði ráðin að 
undangegninni auglýsingu um stöðuna.

—  Sbr. rökstuðning við 21. gr.

Um leið og ég þakka fyrir að hafa fengið boð um að veita umsögn um frumvarpið, sem var á 
margan hátt fræðandi lesning, óska ég þess að þau sjónarmið sem rakin eru í umsögninni 
hljóti hljómgrunn meðal þingmanna, eða verði í það minnsta skoðuð vandlega.

Virðingarfyllst

Aðalheiður Ámundadóttir 
Meistaranemi í lögfræði við Háskólann á Akureyri
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