
Alþingi 
Erindi nr. Þ 140/1628 
komudagur 24.3.2012

From: Sigurdur Sigurdsson rmailto:hrellir@amail.com1 
Sent: 24. mars 2012 14:12 ^
To: Valgerður Bjarnadóttir; Álfheiður Ingadóttir; Róbert Marshall; Jónína Rós Guðmundsdóttir; Lúðvík 
Geirsson; Magnús Orri Schram; Margrét Tryggvadóttir; Birgir Ármannsson; Ólöf Nordal; Vigdís 
Hauksdóttir; Elín Valdís Þorsteinsdóttir
Subject: Athugasemdir til stjórnskipunar- eftirlitsnefndar vegna þingskjals nr. 1019 

Til þingmanna og ritara í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.

Ég undirritaður vil koma á framfæri athugasemdum og tillögum vegna spurninga 
þeirra sem áformað er að spyrja kjósendur í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu 30. 
júní nk. Þó vil ég taka það skýrt fram að með því móti er ég á engan hátt að mæla 
gegn þeim áformum meirihluta nefndarmanna að leita álits þjóðarinnar á tillögum 
stjórnlagaráðs samhliða forsetakjöri og er þeim áformum reyndar mjög fylgjandi.

Athugasemdirnar hér að neðan taka einungis til 2. greinar þingsályktunarinnar sem varða efnislegar 
spurningar.

Vaðandi spurningu 1: Er ástæða til að hafa áhyggjur af því að ekki er gerður greinarmunur á 
náttúruauðlindum sem nú þegar eru í einkaeigu og náttúruauðlindum almennt?

Varðandi spurningu 2: Ég teldi réttara að orða spurninguna á skýrari hátt til að fyrirbyggja misskilning, 
t.d.: "Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá Íslands verði ákvæði um þjóðkirkju Íslendinga óbreytt frá því sem 
núgildandi stjórnarskrá mælir fyrir um?" - eða enn betra - "Vilt þú að í nýrri stjórnarskrá Íslands verði 
ákvæði um þjóðkirkju Íslendinga fellt brott?"

Varðandi spurningu 3: Ég velti því fyrir mér hvort að hér ætti að bæta við ítarlegu vali líkt og í 5. 
spurningu þar sem fólk merkti við a) innan eins og sama framboðslista, eða b) þvert á framboðslista. 
Það kosningakerfi sem nú er við lýði heimilar raunar persónukjör og/eða óraðaða lista þó svo að 
útreikningur atkvæða kunni að gera einstaka frambjóðendum mis hátt undir höfði, sbr. XVI. kafla laga 
um kosningar til Alþingis nr. 24/2000.

Varðandi spurningu 5: Mér finnst hæpið að hafa þessa þrjá valmöguleika í undirvali og hefði heldur 
lagt til að valið stæði einungis á milli 10% og 15% hlutfalls kosningabærra manna. Það er 
rökstuðningur fyrir þessu í greinargerð stjórnlagaráðs (65. gr.) sem valdi 10% frekar en 15% sem var 
hins vegar tillaga stjórnlaganefndar, sjá fyrra bindi. Það er hins vegar enginn rökstuðningur fyrir 
því að það þurfi 20% hlutfall þó svo að fólki sem ekki hefur kynnt sér þetta sérstaklega gæti 
fundist það tiltölulega lágt hlutfall. Í greinargerð stjórnlagaráðs er nefnt að á Ítalíu og í Sviss dugi að 
1-2% kjósenda krefjist sambærilegrar atkvæðagreiðslu. Því væri nær að hafa lægri viðmið í boði ef 
fleiri valmöguleikar en tveir eiga að vera um þetta atriði.

Að lokum hefði ég talið það gráupplagt að kanna sömuleiðis skoðun þjóðarinnar á málskotsrétti forseta 
Íslands, eins umdeilt og það ákvæði nú er. Einnig hefði mátt spyrja fólk hvort það teldi að þriðjungur 
þingmanna ætti að ráða yfir sambærilegu úrræði.

Með von um að þetta verði tekið til umræðu og skoðunar á fundi nefndarinnar n.k. mánudag.

Með kærri kveðju, 

Sigurður Hr. Sigurðsson. 

Kt. 201062-5009.
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