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b.t. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar

Vegna frumvarps til stjórnskipunarlaga (þingskjal 510 — 415. mál) vil ég koma eftirfarandi 
athugasemdum á framfæri. Athugasemdir mínar lúta að því að ekki hafi verið tekið nægilegt tillit til 
þeirrar þekkingar sem til er um áhrif stjórnskipulegs fyrirkomulags á pólitískt atferli. Þetta birtist jafnt í 
því að lítið sem ekkert samráð var haft við þá aðila sem rannsaka áhrif stjórnskipulegs fyrirkomulags né 
erlenda sérfræðinga og að þau rök sem flutt hafa verið frumvarpinu til stuðnings bera þess vott að 
flytjendur þekki rannsóknir stjórnmálafræðinga lítið og skilji ekki að nota megi raungögn til að leggja mat 
á áhrif stjórnskipulagsbreytinga. Af þessum sökum eru rök þau sem færð hafa verið fyrir 
stjórnskipulagsbreytingunum fram til þess veik. Stjórnmálafræðin hefur bent á - og sannfært með 
notkun raungagna - að áhrif tiltekinn stjórnskipulagsbreytinga eru oft mun víðtækari en fyrst má ætla og 
stundum eru áhrifin þvert á það sem til stóð.1

Ég geri ráð fyrir að flestir geri sér grein fyrir að ábyrg ákvarðanataka byggir á skipulagðri greiningu á 
mismunandi valkostum og hvaða hugsanleg áhrif, jákvæð og neikvæð, hver valkostur hefur. Áður en 
ákvörðun er tekin er æskilegt að vita hvort líklegt sé að tiltekinn valkostur nái þeim markmiðum sem 
stefnt er að og að honum fylgi ekki önnur ótilætluð óæskileg áhrif.

1 Sjá t.d. Guillaume, F., Maniquet, F. and Morelli, M. (2008) 'Incumbents' interests and gender quotas', American 
Journal of Political Science,52:4, 891-907.



Þetta á sérstaklega við um gerð stjórnarskráa umfram önnur lög. Fyrir það fyrst er tiltölulega auðvelt að 
breyta lögum ef þau reynast illa. Það sama á almennt ekki við um stjórnarskrár -  þeim er erfiðara að 
breyta og það krefst yfirleitt meir en einfalds þingmeirihluta. Stjórnarskrár ákvarða einnig úthlutun valds 
sem gerir það að verkum að ágreiningur um stjórnarskrár -  jafnvel slæmar stjórnarskrár -  er oft mikill 
þar sem að stjórnskipulegar breytingar fela ávalt í sér að vald er tekið frá einhverjum og gefið öðrum. 
Stjórnarskrár hafa líka ákaflega víðtæk áhrif -  t.d. á hagsæld ríkja og dreifingu auðs. Erfiðleikar 
Kaliforníufylkis hafa t.d. oft verið raktir til stjórnarskrár fylkisins og hversu mikið vægi hún gefur 
fylkisatkvæðagreiðslum. Slæmum stjórnarskrám hefur einnig verið kennt um að ganga af lýðræðinu 
dauðu og hafa leitt til einræðis -  og það þó að höfundar stjórnarskránna hafi síður en svo stefnt að því. 
Því hefur t.d. verið haldið fram að þýska stjórnarskráin (Weimarlýðveldið) hafi átt þátt í því að 
þjóðernissósíalistar náðu völdum í Þýskalandi. Þó að ekki megi búast við neinu svipuðu í kjölfar 
samþykktar nýrrar stjórnarskrár á Íslandi er mikilvægt að vanda til verksins og hafa í huga að 
stjórnarskrár hafa ekki alltaf tilætluð áhrif. Höfundar bandarísku stjórnarskránnar t.a.m. ætluðu 
stjórnmálaflokkum ekki stórt hlutverk þó að rauninn hafi orðið önnur.

Það er því mikilvægt að vanda til verksins og byggja á þeim lærdómi sem áratuga rannsóknir á 
stjórnskipulagi hafa fram að færa -  ekki síst vegna þess að stjórnarskráin leggur grundvöllinn að 
stjórnskipulagi okkar og því er mikilvægt að sátt ríki um hana. Það veit yfirleitt ekki á gott ef 
þátttakendurnir í leik stjórnmálanna telja leikreglurnar ósanngjarnar. Til að byggja sátt um 
stjórnarskránna er nauðsynlegt að rök sé færð fyrir innihaldi hennar. Þau rök þurfa að vera studd 
raungögnum og auk þess sýna fram á að annað fyrirkomulag á einstökum þáttum stjórnskipulagsins 
henti ekki eins vel.

Þetta hefur að mínu mati ekki verið gert á sannfærandi hátt. Tillögur stjórnlagaráðs og skýringarnar sem 
þeim fylgja uppfylla ekki þessi skilyrði. Þær innihalda ekki skipulega greiningu á þeim mismunandi 
valkostum sem standa til boða og hverjir kostir þeirra og gallar eru. Þar fyrir utan eru fá merki um að 
alvarleg greining hafi átt sér stað á þeim stjórnskipulegu þáttum sem finna er í frumvarpinu. Ég útiloka 
þó ekki að slík greining hafi farið fram innan stjórnlagaráðs -  þó eins og bent er á hér að neðan séu ekki 
miklar vísbendingar um að svo hafi verið né að ráðið hafi einfaldlega haft tíma til þess -  en ef svo er þá 
er nauðsynlegt að sú greining sé gerð opinber. Ef sátt á að ríkja um stjórnarskránna -  eða til þess að 
yfirhöfuð sé hægt að taka skynsamlega afstöðu til hennar -  er nauðsynlegt að slík greining liggi fyrir.

Áður en lengra er haldið vil ég taka skýrt fram að ég er ekki andvígur því að stjórnarskránni sé breytt. Ég 
er heldur ekki móti flestum þeim markmiðum sem stjórnlagaráð vill ná fram. Ég er hinsvegar ekki 
sannfærður um að leiðirnar sem stjórnlagaráð hefur valið séu hentugar til að ná þessum markmiðum - 
eða yfirhöfuð að leiðirnar dugi til að ná markmiðunum.2 Hér fyrir neðan greini ég stuttlega frá 
ástæðunum fyrir því rökstuðningurinn við tillögurnar hefur ekki sannfært mig. Annars vegar með því að

2 Ég beini athygli minni fyrst og fremst að verkum stjórnlagaráðs hér af þeirri ástæða að ráðið skrifaði drögin að 
frumvarpinu og rökstuðningur þess með frumvarpinu er ítarlegri - og skiptir meira máli hér - en annar 
rökstuðningur sem komið hefur fram til þessa. Ég legg hinsvegar áherslu á að allir þær nefndir sem komið hafa að 
málinu má gagnrýna á sama máta.



skoða hvar stjórnlagaráð virðist hafa leitað fanga við að semja tillögurnar og þá sérstaklega hvaða gögn 
og heimildir eru notaðar til að rökstyðja tillögurnar. Hins vegar með því að gefa einföld dæmi um 
gloppur í rökstuðningi stjórnlagaráðs sem ég held að flestir stjórnmálafræðingar sem starfa við 
rannsóknir á stjórnskipulagi hefðu rekið augun í.

Eftir því sem ég kemst næst er upplýsingar um störf stjórnlagaráðs helst að finna á heimasíðu ráðsins -  
þ.m.t. fundargerðir ráðsins og nefnda þess, umræður ráðsins auk tillaganna sjálfra og rökstuðning 
ráðsins með þeim. Í stjórnlagaráðstíðindum kemur ekki mikið fram um hvaða heimildir stjórnlagaráð 
studdist við eða hvaða gögn var notast við þannig að rökstuðningur stjórnlagaráðs við tillögurnar eru 
helstu heimildirnar hér. Í rökstuðningnum er vísað í 105 heimildir. Af þeim heimildum var höfunda getið 
í 65 tilvikum (aðrar heimildir voru skýrslur, samningar, stjórnarskrár, frumvörp, o.s.frv.). Einungis 18.5% 
af þeim höfundum voru stjórnmálafræðingar á meðan 73.4% voru lögfræðingar.3 Þessi samsetning 
gefur vísbendingu um að stjórnlagaráð hafi fyrst og fremst álitið samningu stjórnarskrár vera 
lagatæknilegt atriði. Það er vissulega rétt að mikilvægt er að hafa lögfræði og lögfræðinga með í ráðum. 
Hinsvegar er nokkur munur, þó að undantekningar megi finna, á nálgun lögfræðinga og 
stjórnmálafræðinga. Lögfræðingar eru t.d. yfirleitt betur í stakk búnir að takast á við lagatæknileg atriði, 
t.d. að skoða hvernig einstakar greinar fara saman og samræmi stjórnarskránnar við skuldbindingar 
þjóðarinnar skv. alþjóðasamningu o.s.frv. Stjórnmálafræðingar hinsvegar hafa löngum beint augum 
sínum að hvernig stjórnskipulag hefur áhrif á atferli þátttakenda í stjórnmálum, hvort sem um er að 
ræða stjórnmálamenn, kjósendur eða aðra aðila. Eitt af meginviðfangsefnum stjórnmálafræðinga er að 
skoða hvort að tiltekin form stjórnskipulags nái fram lýðræðislegum sjónarmiðum -  í grófum dráttum 
hvort að vilji almennings birtist í aðgerðum stjórnvalda. Það er ekki einföld spurning. Stjórnskipulegt 
fyrirkomulag hefur oft ótilætlaðar afleiðingar af þeirri einföldu ástæðu að leikendur í stjórnmálum leita 
sífellt leiða til að hámarka áhrif sín. Í Bandaríkjunum höfðu t.d. tilraunir til að stemma stigu við 
útgjöldum frambjóðenda í kosningabaráttu í raun þveröfug áhrif -  nýafstaðnar forsetakosningar 
reyndust feikilega dýrar þar sem frambjóðendur og stuðningsaðilar nýttu sér „political action 
committees" í auknu mæli til að komast fram hjá skorðum á útgjöldum. Stjórnmálafræðingar hafa 
rannsakað flest, ef ekki öll, þau stjórnskipulegu atriði sem fram koma í stjórnarskrárfrumvarpinu á 
skipulegan hátt með notkun raungagna byggðum jafnt á reynslu einstakra þjóða og í  alþjóðlegum 
samanburði en svo virðist sem að nánast ekkert tillit hafi verið tekið til þeirra rannsókna. Vera má að 
einstakir aðilar innan stjórnlagaráðs hafi kynnt sér eitthvað af þessum rannsóknum en þess sér þó vart 
að merki hvort sem litið er á heimildaskránna eða rökstuðninginn sjálfan. Það er einnig athyglisvert að 
það er nánast algerlega horft fram hjá rannsóknum erlendra fræðimanna eða áhrif stjórnskipulags skoðu 
í alþjóðlegu samhengi. Stjórnskipulag Íslands hefur ekki tekið miklum breytingum á lýðræðistímanum og 
því er einungis hægt að draga takmarkaðan lærdóm af íslenskri reynslu. Í stað þess að byggja á 
rannsóknum á reynslu annarra þjóða virðist stjórnlagaráð hafa verið nánast staðráðið í því að finna hjólið 
upp að nýju og það mestmegnis á grundvelli eigin tilfinninga um hver áhrif stjórnskipulagsbreytinganna 
munu vera. Ég hef hér beint augum mínum að stjórnlagaráði. En því má halda fram að nálgun þess eða 
röksemdafærsla hafi e.t.v. verið óheppileg en í sjálfu sér ekki skaðleg ef að ferlið hefði síðan verið slíkt að

3 Ef fleiri en einn höfundur var að tiltekinni heimild þá var hver höfundur talinn hlutfallslega, þ.e. ef að heimild er 
samin af lögfræðingi og stjórnmálafræðingi var hvor talinn sem hálfur.



tillögur ráðsins hefðu verið teknar til ítarlegs og faglegs mats með aukinni aðkomu stjórnmálafræðinga. 
Enn sem komið er eru engin merki um að svo sé. Ef farið er yfir nefndarmeðlimi þeirra nefnda sem um 
frumvarpið hafa fjallað og þá aðila sem beðnir hafa verið um álit á frumvarpinu eða hluta þess þá er um 
sömu slagsíðuna að ræða. Á meðal þeirra eru nær engir stjórnmálafræðingar og nánast engir erlendir 
fræðimenn.

Það er rétt að benda á að á stöku stað í rökstuðning stjórnlagaráðs er fjallað um reynslu annarra þjóða -  
t.d. er bent á að nokkur önnur lönd noti svipað kosningakerfi og tillögurnar gera ráð fyrir. Umfjöllunin 
um kosningakerfið er vísir að því sem æskilegt hefði verið fyrir tillögurnar í heild sinni. Þar er t.d. fjallað 
um hugsanleg áhrif kosningakerfisins á minni sveiflur í fylgi flokkanna og um möguleikann á að kerfið sé 
of flókið. Síðara atriðinu er svarað með vísun í niðurstöður rannsóknar á atferli kjósenda í Hamborg og 
Bremen. Þessi rökstuðningur er að mörgu leyti ágætur. Eini gallinn er að hann gengur alls ekki nægilega 
langt. Fyrir það fyrsta er ekki endilega víst að niðurstöðurnar um landsþingskosningar í Hamborg og 
Bremen séu yfirfæranlegar á Alþingiskosningar á Íslandi -  þær eru vissulega vísbending um að kjósendur 
eigi ekki í sérstökum vandræðum með að átta sig á kosningakerfum sem eru ekki ósvipuð því sem 
frumvarpið gerir ráð fyrir en spyrja má hversvegna var ekki leitað víða eftir svipuðum upplýsingum. Ef 
sýnt er fram á að reynslan sé svipuð, t.d. óháð stjórnstigum og landsvæðum, má leggja meira traust á að 
reynslan hér muni verða sambærileg. Þar að auki voru kosningakerfin í bæði Hamborg og Bremen 
tiltölulega ný og lítil reynsla komin á þau. Það er eðlilegt að kjósendur fagni auknu vali og þeim líki vel 
við kosningakerfið í fyrstu. Spurningin er hinsvegar hvort kerfið hefur raunverulega tilætluð áhrif og 
eykur tengsl kjósenda og þingmann á æskilegan máta. Slíkt kemur ekki í ljós fyrr en reynsla er komin á 
kerfið. Á Írlandi, þar sem notuð er önnur útgáfa af persónukjöri, hafa kjósendur á stundum kvartað yfir 
of miklum ágangi frambjóðenda sem sækja t.d. jarðarfarir í því skyni að vinna sjálfum sér stuðning og 
einstaka þingmaður hefur gengið svo langt að kyssa kjúklinga þegar ungabörn eru ekki við höndina.4

Í öðru lagi er ekki gengið nægilega langt í greiningunni því að þau atriði sem fjallað er um eru einungis 
lítill hluti af þeim atriðum sem máli skipta þegar kosningakerfi eru valin. Kosningakerfi hafa þannig t.d. 
líka áhrif á endurnýjun á þingi og forskot sitjandi þingmanna, fjármál flokka og frambjóðenda, þekkingu 
kjósenda á stefnu flokka og frambjóðenda, útgjöld til tiltekinna málaflokka, ríkisútgjöld, samheldni á 
þingi, kosningaþátttöku, og svo mætti lengi telja. Þessi áhrif hafa stjórnmálafræðingar rannsakað en 
einhverra hluta vegna hefur ekki verið fjallað um þessi áhrif eða ekki þótt ástæða til að greina frá 
væntanlegum áhrifum. Það er sérstaklega athyglisvert að ekki hafi verið fjallað um tengsl persónukjörs 
og spillingar (s.s. fyrirgreiðslu eða patronage) en það er efni sem hefur verið mikið rannsakað. Ýmsir 
stjórnmálafræðingar benda á að með persónukjöri aukist samkeppni í stjórnmálum -  stjórnmálamenn 
eru ekki lengur bara í samkeppni við stjórnmálamenn í öðrum stjórnmálaflokkum heldur einnig við 
flokksfélaga sína þar sem þeim nægir ekki lengur að kjósendur greiði flokknum atkvæði heldur verða þeir 
að vera sá frambjóðandi flokksins sem hlýtur atkvæðið. Þetta eykur hvata frambjóðenda og þingmanna 
til að efla tengsl sín við kjósendur og þjónusta þá sem þeir best geta. Hættan er þá sú að of langt sé 
gengið og að afleiðingin verði óeðlilega fyrirgreiðsla, spilling og pólitískar ráðningar. Stjórnmálamenn í 
slíkum kerfum hafa orðið uppvísir af mikilli snilli -  einn frambjóðandi í Brasilíu tók t.d. uppá því að kaupa 
sér atkvæði með því að gefa hugsanlegum kjósendum hrísgrjónasuðuvélar fyrir kosningarnar en hélt þó

4 Sjá hér: http://politicalreform.ie/2011/02/20/how-can-we-stop-our-politicians-kissing-chickens/

http://politicalreform.ie/2011/02/20/how-can-we-stop-our-politicians-kissing-chickens/


lokinu af suðuvélunum eftir en lofaði að afhenda þau eftir að hann hefði verið kosinn til að tryggja að 
kjósendurnir myndu skila sér. Í ljósi þess að á Íslandi er löng hefð fyrir fyrirgreiðslustjórnmálum er 
sérstakt að ekki hafi verið fjallað um þessa hættu eða færð rök fyrir því hvers vegna það er óþarfi að hafa 
áhyggjur af þessum áhrifum.5 Þegar verk stjórnmálafræðingar eru skoðuð kemur fljótt í ljós að einn 
þáttur virðist hafa nokkur skýr áhrif á hvort persónukjör hefur þessi neikvæðu áhrif eða ekki en það er 
stærð kjördæmanna. Atriði sem stjórnlagaráð ákvað að láta þinginu eftir að ákveða.

Stjórnlagaráð virðist einnig einfaldlega gefa sér að persónukjör hafi öll þau jákvæðu áhrif sem vonast er 
til, t.d. auki sjálfstæði þingmanna og geri þá ábyrgari gagnvart kjósendum. Það kann að virðast augljóst 
að aukið val kjósenda á þennan hátt gefur þeim aukið færri á að verðlauna þá þingmenn sem þeim þykir 
hafa staðið sig vel og að refsa þeim sem standa sig illa. Til að það gangi eftir þurfa hins vegar ákveðnar 
forsendur að vera til staðar. Kjósendur þurfa að hafa ákveðnar upplýsingar til að það gangi eftir -  þeir 
þurfa að geta lagt mat á frammistöðu þingmanna en það krefst umtalsverðs tíma og fyrirhafnar. Það er 
öllu meira verk að fylgjast með frammistöðu 63 þingmanna heldur en 4-6 stjórnmálaflokka. Sjálfsagt má 
gera ráð fyrir því að þingmenn muni leggja meira á sig að auglýsa verk sín en kjósendur þurfa engu að 
síður að vega og meta orð fjölda þingmanna. Í mínum huga er ekki augljóst að kjósendur séu reiðubúnir 
til að leggja á sig mikið erfiði í þessum tilgangi og eru e.t.v. líklegir til að kjósa einfaldlega forystumenn 
flokkanna. Aukið persónukjör kann þannig að hafa harla lítil áhrif á hverji sitja á þingi á sama tíma og 
þingmenn eyða auknum kröftum í atkvæðaveiðar í stað þess að einbeitta sér að starfi sínu á þjóðþinginu. 
En þetta eru náttúrulega bara getgátur -  en vissulega væri æskilegt að skoða hvaða rannsóknir hafa 
verið framkvæmdar á þessu sviði og hvort þær gefa vísbendingar um að þetta sé alvarlegt vandamál eða 
ekki.

Annað atriði sem ekki hefur verið skoðað í tengslum við persónukjör er að kjósendur geta ekki alltaf séð 
fyrir hvaða áhrif atkvæði þeirra hefur. Þetta er best skýrt með einföldu dæmi þar sem einungis einn 
þingmaður er kjörinn. Gefum okkur að það sé tveir flokkar: Hægri og Vinstri. Til viðbótar stefnu í 
efnahagsmálum er ágreiningur um Evrópumál. Segjum að tíu kjósendur vilji alls ekki ganga í 
Evrópusambandið -  en þeir eru líka vinstrisinnaðir. Þannig vilja þeir helst frambjóðanda sem er 
Evrópuandstæðingur og vinstrimaður, næstskársti kosturinn er hægrisinnaður Evrópuandstæðingur og 
síðan koma vinstrisinnaðir Evrópusinnar og loks hægrisinnaðir Evrópusinnar. Segjum að hvor flokkur um 
sig stillir upp sex frambjóðendum. Allir frambjóðendur hægri flokksins eru Evrópuandstæðingar. 
Frambjóðendur vinstri flokksins skiptast hinsvegar jafnt í frambjóðendur sem eru Evrópuandstæðingur 
og Evrópusinnar. Setjum sem svo að alls séu 205 kjósendur og að atkvæðin falli eins og sýnt er hér að 
neðan. Hér er gert ráð fyrir að kjósendurnir 10 kjósi samkvæmt sannfæringu sinni og greiði fimmta 
manni á lista vinstri flokksins atkvæði sín. Í (flestum) persónukjörskerfum styðja atkvæði greidd 
frambjóðanda einnig flokk hans -  í raun má segja að kjósandinn greiði bæði tilteknum frambjóðanda og 
flokki hans atkvæði um leið (einfalt yfirfæranlegt atkvæði, eða STV, er dæmi um undantekningu frá 
þessu fyrirkomulagi). Samtals eru atkvæði vinstri frambjóðandanna 110 og það er því atkvæðatala 
vinstri flokksins. Á sama hátt er atkvæðatala hægri flokksins 95. Vinstri flokkurinn vinnur þannig sætið

5 Að vissu leyti hefur persónukjör verið notað á Íslandi í gegnum prófkjör flokkanna -  og um leið er ekki augljóst 
hvaða vanda persónukjör leysir sem prófkjör leysa ekki.



og sá þingmaður vinstri flokksins sem flest atkvæði hlaut hlýtur sætið -  sætið fer hér því hér til 
vinstrisinnaðs Evrópusinna sem var versti valkosturinn sem stóð kjósendunum tíu til boða

Það má hinsvegar sjá að atkvæðin 10 höfðu úrslitaáhrif. Ef kjósendurnir 10 hefðu greitt hægrimanni 
atkvæði sín hefði hægri flokkurinn unnið sætið með 105 atkvæðum gegn 100 -  í því tilfelli fá 
kjósendurnir 10 næst best kost sinn kjörinn. Með öðrum orðum, með því að kjósa samkvæmt 
sannfæringu sinni verða kjósendurnir 10 þess valdandi að frambjóðandinn sem þeim líkar verst nær 
kjöri. Þetta getur vart talist æskilegur eiginleiki kosningakerfa -  og þessi galli er vel þekktur á meðal 
stjórnmálafræðinga sem rannsaka kosningakerfi.

Vmstri Hægri

Atkv. Frambjóðandi Atkv. Frambjóðandi
Evrópusinni 

100 Evrópusinni 
Evrópusinni 
Evrópuandstæðingur 

10 Evrópuandstæðingur 
______ Evrópuandstæðingur

15 Evrópuandstæðingur
15 Evrópuandstæðingur
15 Evrópuandstæðingur
15 Evrópuandstæðingur
15 Evrópuandstæðingur
20 Evrópuandstæðingur

Atkv. flokks: 110 95

Segjum sem svo að kjósendurnir 10 átti sig á þessum möguleika og kjósi taktískt -  þ.e. þeir kjósa 
frambjóðanda í hægri flokknum og niðurstöðurnar eru hér að neðan. Hægri flokkur vinnur þá þingsætið 
og sá þingmaður þess sem hlaut flest atkvæði nær kjöri af lista hægri flokksins -  það er fimmti maðurinn 
á lista hægri flokksins en hann hlaut 25 atkvæði. Hér er athyglisvert að frambjóðandi vinstri flokksins 
hlaut 100 atkvæði -  fjórum sinnum fleiri atkvæði en sá frambjóðandi sem náði kjöri. Er það sanngjarnt? 
Þeirri spurningu er ekki hægt að svara með vissu. Til þess að gera það þurfum við frekari upplýsingar um 
afstöðu kjósenda hægri flokksins -  ef þeir eru (nánast) allir sammála um að sigurvegari kosningarinnar sé 
skárri valkostur en vinstrisinnaði Evrópusinninn er ekki mikið hægt að setja út á úrslitin. En undir hvaða 
kringumstæðum væri það satt? Jú, þegar stjórnmálaflokkar skipta meiri máli en einstaklingar. Það er 
svolítið öfugsnúið -  persónukjörinu er ætlað að auka val kjósenda um frambjóðendur en það getur leitt 
til ósanngjarnar niðurstöðu ef frambjóðendur skipta virkilega máli.

Vinstri Hægri

Atkv. Frambjóðandi Atkv. Frambjóðandi
Evrópusinni 15 Evrópuandstæðingur

100 Evrópusinni 15 Evrópuandstæðingur
Evrópusinni 15 Evrópuandstæðingur
Evrópuandstæðingur 15 Evrópuandstæðingur
Evrópuandstæðingur 25 Evrópuandstæðingur
Evrópuandstæðingur 20 Evrópuandstæðingur

Atkv. flokks: 100 105



Þetta dæmi sýnir glöggt að það geta verið alvarlegir vankantar á framkvæmd persónukjörs sem ekki 
virðast hafa verið skoðaðir. Þetta eru þó ekki ný vísindi -  þau eiga rætur sínar að rekja til verka Kenneth 
Arrow sem hlaut Nóbelsverðlaunin árið 1972 fyrir að benda á það að ákvarðanir skynsamra einstaklinga 
leiða ekki alltaf til skynsamlegra niðurstaðna þegar sameiginlegar ákvarðanir (eins og í kosningum) eru 
teknar.

Þessar ábendingar um ákvæði frumvarpsins um persónukjör ber ekki að túlka á þann máta að ég leggist 
gegn persónukjöri. Hér er einfaldlega um að ræða dæmi um gagnrýni á persónukjörstillögurnar sem 
setja má fram. Færa má fram frekari rök, studd rannsóknum, fyrir því að persónukjör hafi neikvæð áhrif. 
Að sama skapi má einnig benda á fleiri ástæður fyrir því að persónukjör hafi jákvæð áhrif. Það sem ekki 
hefur verið gert er að gera tilraun til að nálgast öll hugsanleg jákvæð og neikvæð áhrif á skipulegan 
máta, né að tilraun hafi verið gerð til að meta hlutfallslegt mikilvægi þessara áhrifa á grundvelli þeirra 
gagna og rannsókna sem til eru. Áður en slíkt mat liggur fyrir er ekki hægt að taka skynsamlega afstöðu 
til tillögunnar um persónukjörsfyrirkomulagið né tillögur frumvarpsins um aðrar breytingar á 
stjórnskipulagi Íslands.

Það er í sjálfu sér ekki hægt að kenna stjórnlagaráði um að taka ekki á öllum þeim atriðum sem 
nauðsynlegt er að skoða -  gerð stjórnarskrár er flókið verk og það er einfaldlega ekki hægt að gera ráð 
fyrir að fjórir mánuðir sé nægilegur tími til að gera ítarlega greiningu á öllum þeim stjórnskipulegu 
þáttum sem endurskoðun stjórnarskrárinnar nær til. Það er mikilvægt að það sé vandað til verksins -  til 
lengri tíma litið er líklegt að stjórnarskráin hafi meira að segja um framtíð landsins heldur en nokkur 
önnur löggjöf sem Alþingi hefur komið að. Það hvílir mikil ábyrgð á herðum þingmanna og það er 
nauðsynlegt að þeir taki upplýsta ákvörðun í þessu máli. Það verður ekki gert nema með ítarlegri 
greiningu á væntanlegum áhrifum stjórnarskrárinnar og ég skora á Alþingi að sjá til þess að svo verði.
Slík greining þarf ennfremur að vera í höndum sérfræðinga um áhrif stjórnskipulags og æskilegt er að 
hluti þeirra a.m.k. séu erlendir fræðimenn. Að ganga til atkvæða um frumvarpið án frekari greiningar -  
eða með skemmri skýrn stofnana eins og Feneyjarnefndarinnar (sem, enn og aftur, er nánast eingöngu 
skipuð lögfræðingum) -  er að mínu mati ábyrgðarleysi og lýsir alvarlegu skilningsleysi á þýðingu 
vísindalegra vinnubragða.
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Til fróðleiks læt ég hér fylgja stuttan leslista sem gefur vísbendingu um hvað 
stjórnmálafræðingar (og reyndar einhverjir hagfræðingar inná milli) hafa rannsakað. 
Listinn er fjarri því að vera tæmandi - þetta er einungis smá sýnishorn af því efni 
sem ég tel að mikilvægt sé að kynna sér í þeim tilgangi að hugsa gagnrýnið um 
kosti og galla stjórnarskrár. Ég geri ekki ráð fyrir að margir hafi tíma til að lesa 
öll þessi verk en ég hvet nefndarmenn eindregið til að skoða allavega tvær eða þr- 
jár greinar í þeim tilgangi að gera sér betur grein fyrir hvernig stjórnmálafræðin- 
gar rannsaka stjórnskipulega þætti. Ég verð iðuleg var við það á Íslandi að fólk, 
þar á meðal ýmsir stjórnmálamenn, hefur ákveðnar ranghugmyndir um stjórn- 
málafræði sem án efa hefur átt sinn þátt í því að ekki hefur verið horft í ríkara 
mæli til rannsókna í stjórnmálafræði. Góða skemmtun!
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