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Þingskj. 168 -152.mál -  Frumvarp til laga um stjórnlagaþing.

Umsögn Borgarahreyfingarinnar

lnngangur -  almennt álit:

Fyrst er það til að taka að Borgarahreyfingin er ákaflega hlvnnt stiórnlagabingi og nvrri 
stiórnarskrá. Fáum dylst að núgildandi stjórnarskrá er algjörlega úr takti við tímann og á 
engan hátt boðleg sem grundvöllur lýðræðisríkis á 21. öldinni.

Afar mikilvægt er að vinna við nýja stjómarskrá endurspegli þarfir og vilja þjóðarinnar og að 
eingöngu verði unnið með hagsmuni hennar og almennings að leiðarljósi en ekki stofnana, 
hagsmunasamtaka og stjórnmálaflokka. Því teljum við algjört skilyrði að stjómlagaþing sé 
skipað óháðum fulltrúum þjóðarinnar og að aðkoma almennings sé sem mest og að 
skilyrðislaust sé unnið fyrir opnum tjöldum og upplýsingar aðgengilegar öllum landsmönnum.

Einnig höfnum við aifarið beirri túlkun að stiórnlagabing skuli vera ráðgefandi og að
Alþingi taki sér vald til að túlka og breyta niðurstöðum stjónlagaþings. Hlutverk nýrrar 
stjómarskrár er m.a. að lýsa því stjómkerfi og fyrírkomulagi sem þjóðin treystir best til 
réttlátrar og skilvirkrar umsýslu. Einungis þjóðin sjálf er dómbær um það hvort að tillaga að 
nýrri stjómarskrá sé ásættanleg og greiðir um það atkvæði til fullnustu eða synjunar í sérstakri 
þjóðaratkvæðagreiðslu. Alþingismenn hljóta að koma auga á eigin vanhæfni í að fjalla um sín 
eigin mál, völd, ábyrgð og öryggi.

Umsögn Borgarahreyflngarinnar (BH) er í tvennu lagi. Annars vegar er um að rœða 
sjálfstæðar tillögur BH um þaö hvernig best hefði þótt að haga málum varðandi 
stjörnlagaþing (sem hægt vœri að nota við umrœður í allsherjarnefnd) og hins vegar 
athugasemdir BH varðandi núverandi frumvarp og einstakar greinar.



Tillögur BH:

• Forseti stjómlagaþings verði kjörinn samhliða sveitastjómarkosningum í vor. Allir ísl. 
ríkisborgarar séu í framboði nema alþingismenn, ráðherrar, dómarar, forsetinn, 
forsvarsmenn stjómmálaflokka, trúfélaga og stórra hagsmunasamtaka. Kosið verði 
aftur á milli tveggja efstu ef enginn fær hreinan meirihluta til að tryggja stuðning og 
traust sem flestra. Þessi forseti fylgir málinu frá upphafí til enda og sver eið að því að 
vinna einungis með hagsmuni almennings og þjóðar að leiðarljósi.

• Ráðnir verði 4-6 sérfræðingar með mismunandi sérfræðiþekkingu á ströngum 
faglegum forsendum til að vinna að gerð nýrrar stjórnarskrár. Þeir myndu starfa eins 
lengi og þörf krefur og fá greidd sanngjöm laun fyrir. Hlutverk þeirra væri m.a. að 
kynna sér útvaldar stjórnarskrár annarra þjóða. Jafnt skal vera með kynjum í þessum 
hóp.

• 1500 fulltrúar þjóðarinnar (0,5%) yrðu valdir með slembiúrtaki til að taka þátt í 
Þjóðþingi sem kæmi tvisvar saman, eina helgi í hvort sinn með 15-20 vikna millibili. 
Þessir fulitrúar þæðu engin iaun en fengju kostnað greiddan. Tilvalið væri að nýta 
skipulagsreynslu og tölvuþekkingu frá nýafstöðnum Þjóðfundi,

• Þjóðþingið kysi sér 4-6 fulltrúa af þinginu txl að fylgja eftir niðurstöðum þess og 
væntingum. Þeir fulltrúar fengju greidd sanngjörn laun fyrir sína vinnu eftir 
vinnuframlagi og viðveru. Jafnt skal vera með kynjum.

• Þessi 9-13 manna hópur (forseti+sérfræðingar+fulltrúar sem öll eru eiðsvarin) kæmi 
með tillögur að nýrri stjórnarskrá. Þjóðþingið hittist í annað sinn til að fara yfir drög, 
gagnrýna og koma með breytingartillögur.

• Framgangur verksins yrði sem mest fyrir opnum tjöldum (fundir, ítarefni og tillögur) 
og öllum heimilt að senda inn ábendingar og athugasemdir.

• Endanleg tillaga að nýrrí stjómarskrá yrði sett í þjóðaratkvæðagreiðslu eftir mjög 
ítarlega kynningu. Gerð yrði krafa um aukinn meirihluta (2/3) til fullnustu hennar. Að 
öðrum kosti yrði Þjóðþingið kallað saman að nýju.

Með ofangreindum tillögum telur BH að best sé tryggt ítrustu sanngirni og réttlœtis við 
skipan þingsins, Eins ogfram kemur í inngangi er nauðsynlegt að þingið sé skipað óháðum 
fulltrúum þjóðarinnar en ekki fulltrúum ákveðinna hagsmunaafla eða stjórnmálaflokka líkt og 
núverandi frumvarp býður upp á.



Athugasemdir BH við núverandi frumvarpi:

2. gr. Stjórnlagaþingi er áætlaður of stuttur tími. Við greinina þarf að bætast eitt tímabil sem 
stjóralagaþing kemur saman. Má vera þremur mánuðum eftir síðustu törn en helst þyrfti lengri 
timi að líða. Ástæðan er ekki sú að þingið þurfi lengri tíma, heldur þurfa drög að frumvarpi að 
fara í víðtæka þjóðfélagsumræðu áður en stjómlagaþing kemur saman í síðasta sinn og 
afgreiðir endanlegt fmmvarp. Þetta skýrist betur í 20. gr. og nýju ákvæði sem þarf að koma á 
eftir því.

9. gr. í stað tilvísunar til laga um fjármál stjómmálasamtaka, ætti að koma: Frambjóðendum 
er óheimilt að taka á móti fjárframlögum og styrkjum vegna framboðsins og skulu ekki verja 
fé til auglýsingar á framboði sínu.

Rökin fyrir þessu eru fyrst og fremst þau að um persónukjör er að ræða og að allar persónur 
verða að standa jafnfætis án mismununar á grundvelli efnahags, eða sambanda og tengsla við 
stjórnmálaflokka og hagsmunahópa

17. gr. Þingið ætti sjálft að ákveða hvaða nefndir em skipaðar. Þá sitja of fáir í nefndum, 
einungis 11 manns að forsætisnefnd meðtalinni. Þannig er gert ráð fyrir að einungis 
þriðjungur þingfulltrúa sinni mest mótandi starfi þingsins sem er alltof lágt hlutfall í jafn 
mikilvægu máli.

20. gr. Ný málsgrein bætist við. 4. mgr. Þegar stjónlagaþing 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 flölmiðlum, í skólum 
o.s.frv. Þá skal og leita eftir umsögnum um drögin.

Þetta er gríðarlega míkilvægt ákvæði til þess að tryggja fullkomið gagnsæi og tengsl 
stjómlagavinnunar við fólkið sem hún á við þ.e. almenning.

21. gr. Stöður starfsmanna þingsins skulu auglýstar.

Hér er einnig um grundvallarskilyrði að ræða, af augljósum ástæðum.

26. gr. í þessu ákvæði skal frumvarpið heita „drög að frumvarpi“.

Á eftir 26. gr. skal koma nýtt ákvæði svohljóðandi: Þegar stjónlagaþing hefur samþykkt 
„drög“ að frumvarpi til stj ómskipunarlaga, skulu fulltrúar þingsins kynna drögin fyrir 
þjóðinni með sem víðtækustum hætti. Skal það gert á borgarafundum um land allt, í 
ijölmiðlum, í skólum o.s.frv. Þá skal og leita eftir umsögnum um drögin. Að tilsettum tíma 
liðnum (3. mán/6 mán/1 ár) kemur stjómlagaþing saman í síðasta sinn, ræðir umsagnir og 
fengnar tillögur úr samfélaginu, fjallar um og samþykkir endanlegt frumvarp til 
stj ómskipunarlaga.

27. gr. Samþykkt fmmvarp til stjómskipunarlaga skal sent Alþingi til samþykktar eða 
synjunar.



Rökstuðningur: Alþingi þarf ekki að taka málið til efnislegrar umræðu, þegar fulltrúar hafa 
verið valdir í persónukjöri til þessara verka og eftir alla þjóðfélagsumræðunna. í 
athugasemdum með frumvarpinu eru athugasemdir um allt þess efnis að Alþingi sé ekki vel til 
þess fallið að flalla efnislega um málið og má vísa í það til stuðnings þessari breytingartillögu. 
Ekki er heldur verið að taka löggjafarvald Alþingis af því þar sem því er 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). Sumir þingmenn sjá e.t.v. kost í 
því að ef frumvarpið verður samþykkt þarf að rjúfa þing strax og boða til kosninga skv. 78. gr. 
núgildandi stjómarskrár.

Ákvæði til bráðabirgða: Ráðið skal í stöðu framkvæmdastjóra að undangenginni auglýsingu.

Hér er um gríðarlega mikilvægt atriði að ræða til að gagnsæi og trúverðugleiki einkenni 
stjómarslcrárvinnuna frá upphafí til enda.

Sem áður segir lýsir BH ánœgju sinni með tilkomu frumvarps um stjórnlagaþing og ítrekar þá  
skoðun sína að brýnt sé að hefja slíka vinnu eftir þau áföll sem þjóðin hefur mátt þola.

Megi þinginu vegna vel í vinnu sinni að þessu fmmvarpi

Borgarahreyfíngin


