
Genóa, 13. desember, 2012

Nefndasviðs Alþingis,

b/t Stjórnskiunar-og eftirlitsnefndar

Alþingi 
Erindi nr. Þ 141/1108 

komudagur 17.12.2012

Athugasemdir við frumvarp til stjórnskipunarlaga, 415. mál, 

bski. 510.

Hér á eftir verða gerðar nokkrar athugasemdir við frumvarp að nýrri stjórnarskrá hvað varðar 

fyrirkomulag alþingiskosninga, möguleika á þjóðaratkvæðagreiðslum og stöðu sveitarfélaga. 

Þó athugasemdirnar einskorðist við þessa liði, þýðir það ekki að ástæðulaust sé að gera 

athugasemdir við fleiri atriði, en vegna þess að þessi atriði hafa ekki verið áberandi í 

umræðunni þykir rétt að nefna þau sérstaklega. Megin þungi athugasemdanna snýst um það, 

að ef ákvæðin fá að standa óbreytt í stjórnarskrá er líklegt að þau muni leiða til umtalsverðrar 

sundrungar og óvissu í stjórnmálum, auk þess sem veruleg hætta er á að landsbyggðin 

(landsbyggðirnar) beri mjög skarðan hlut frá borði. Átakalínur milli höfuðborgar og annarra 

landshluta muni skerpast verulega og sundra þjóðinni upp í fylkingar. Slíkt væri mjög í 

andstöðu við yfirlýstan tilgang breytinganna sem eru meðal annars að skapa 

grundvallarsáttmála fyrir þjóðina alla, að auka á pólitískt jafnrétti og að jafna vægi atkvæða 

milli landsbyggðar og höfuðborgar.

Hér gefst aðeins tækifæri til að stikla á stóru en vísað er í ítarlegri umræðu þegar þess er

1. Tillaga í gr. 39 um að vægi atkvæða alls staðar á landinu skuli vega jafnt er hugsuð 

sem aðgerð til að auka pólitískt jafnrétti, ef marka má umræðuna um ákvæðið bæði á 

þingi og í umfjöllun fulltrúa úr stjórnlagaráði. Eins og fram kom í greinargerð Birgis 

Guðmundssonar og Grétars Þórs Eyþórssonar í Skýrslu stjórnlaganefndar árið 2011 er 

mjög vafasamt að skoða pólitískt jafnrétti einvörðungu út frá hugsuninni um jafnvægi 

atkvæða einstaklinga.

kostur.



Pólitískt jafnrétti er margslungið hugtak og sérstaklega varasamt að skilgreina það á einfaldan 

og/eða mjög þröngan hátt því pólitískt jafnrétti er í raun lykill að ýmis konar öðru jafnrétti 

sem talið er mikilvægt í lýðræðissamfélagi. Þannig er t.d. ekki sama hvort horft er á þetta 

jafnrétti í ljósi einstaklinga, hópa, eða jafnra möguleika kjósenda til að hafa áhrif á 

samsetningu ríkisstjórna. Ljóst er, m.a. af ofannefndri greinargerð, að nokkuð gott jafnvægi 

er milli fylgis stjórnmálaflokka og fjölda fulltrúa þeirra á Alþingi í núverandi fyrirkomulagi, 

þannig að ekki er hallað á hugmyndafærði eða stefnur. Því er brýnna en ella að fyrir hendi séu 

þung rök fyrir breytingum. Slík rök fyrir auknu pólitísku jafnrétti er því miður ekki að finna í 

greinargerðum eða í umræðunni.

2. Þá er í 39. greininni gerð tillaga um uppstokkun á kjördæmakerfi og að mest 30

þingmenn geti verið kjördæmakjörnir. Miðað við ákvæðið um jafnt vægi atkvæða og 

að það skuli haldast inn í kjördæmin þá er ljóst að þéttbýlið á stór höfuðborgarsvæðinu 

mun fá hátt í 2/3 af þessum kjördæmakjörnu þingmönnum. Fulltrúum sem hafa beina 

kjördæmatengingu við landsbyggðina (landsbyggðirnar) mun því fækka stórlega og 

gjörbreyta því pólitíska landslagi, samskiptahefðum og hagsmunajafnvægi sem verið 

hefur milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar (landsbyggðanna) undanfarna 

áratugi. Slíkt mun nær örugglega hafa víðtæk pólitísk, félagsleg og efnahagsleg áhrif 

sem munu koma fram í óvissu, og vekja upp nýjar (endurvekja) átakavíddir milli 

þéttbýlis og dreifbýlis.

Þetta er sýnu líklegra sem ákvæði um styrkingu sveitarstjórnarstigsins, sem m.a. má finna í 

greinum 105 og 106, eru háð ákvörðunum löggjafans hverju sinni, en ekki er kveðið skýrt á 

um girðingar og valdmörk í stjórnrnarskránni. Líklegt er að hér sé hugmyndin að jafna vægi 

atkvæða frá því sem nú er milli þéttbýlis og dreifbýlis sem vissulega yrði raunin ef núverandi 

kjördæmi eru t.d. skilgreind sem landsbyggðarkjördæmi annars vegar og þéttbýliskjkördæmi 

hins vegar. E f aftur á móti er liðið á núverandi kjördæmaskipan þannig að verið sé að blanda 

saman ólíkum landfræilegum hagsmunum í stór kjördæmi horfir málið öðru vísi við. Þannig 

eru sum núverandi kjördæma vissulega hrein þéttbýlis- eða höfuðborgarsvæðiskjördæmi, en 

hins vegar er í raun ekkert kjördæmanna hreint landsbyggðarkjördæmi. Hvorki 

Norðvesturkjördæmi né Suðurkjördæmi geta þannig flokkast sem hrein 

landsbyggðarkjördæmi og jafnvel ekki Norðausturkjördæmi með Akureyri sem 

þéttbýlismiðju. E f skilgreiningum á þéttbýli er breytt og þær færðar nær því sem tíðkast t.d. í 

Evrópusambandinu, þá kemur í ljós að misvægi atkvæða milli þéttbýlis og dreifbýlis er í raun



ekki mikið -  og mjög langt frá því sem haldið hefur verið fram. (Sjá einnig greinargerð Birgis 

Guðmundssonar og Grétars Þórs Eyþórssonar, í Skýrslu stjórnlaganefndar 2011)

3. Kosningafyrirkomulagið sjálft, þ.e. persónukjör þar sem rúmur helmingu þingmanna 

að minnsta kosti er kosinn af landslista, minnkar enn möguleika landsbyggðarinnar. 

Þetta stafar af því að yfirburðir fjöldans á höfuðborgarsvæðinu skapa margfeldisáhrif 

sem vinna gegn áhrifum kjósenda af landsbyggðinni (landsbyggðunum). Landslisti 

gerir landið í raun að einu kjördæmi án nokkurra skilrúma fyrir meirihluta Alþingis, 

þannig mun þungamiðjan óhjákvæmilega verða hjá meirihlutanum á 

höfuðborgarsvæðinu. Sá möguleiki, sem þetta kosningakerfi kallar fram, að einsleitir 

hagsmunir hóps eða hópa á höfuðborgarsvæðinu í meirihlutastöðu verði knúnir fram 

jafnvel á kostnað stórra minnihlutaphópa eins og landsbyggðarinnar 

(landsbyggðanna), eru enn magnaðir upp með ákvæðinu um þjóðaratkvæðagreiðslur í 

65. grein frumvarpsins. Þar er gert ráð fyrir að 10% kjósenda geti kallað eftir 

þjóðaratkvæði um tiltekin lagafrumvörp, sem er lágt hlutfall. Slíkt gefur 

hagsmunasamtökum og hópum, sem eðli máls eru fjölmennastir í þéttbýlinu, 

möguleika á miklum áhrifum, annað hvort með því að knýja fram þjóðaratkvæði eða 

hótunum um að knýja fram slíka atkvæðagreiðslu. Eru þá ótalin önnur varasöm áhrif 

þessa á stjórnarfar, sem ekki verða gerða að umræðuefni hér.

Þó það sé vissulega grundvallaratriði í lýðræðiskerfi að meirihlutinn ráði, er það jafn 

mikilvægt að tryggja aðkomu og áhrif minnihlutans og þannig koma í veg fyrir harðræði 

meirihlutans. Það er og hefur þótt algert grundvallaratriði að tryggja slíkar girðingar í 

stjórnarskrá. Nægir í því sambandi að vísa til James Madison og annarra feðra bandarísku 

stjórnarskrárinnar, sem höfðu miklar áhyggjur af þessu strax á 18.öld og fræðimenn allt frá 

Alexis de Tocqueville á 19. öld til Robets Dahl í samtímanum hafa gert þetta að umtalsefni. 

Kosningafyrirkomulagið mun því enn auka á þau áhrif sem jöfnun atkvæðavægis einstaklinga 

mun hafa varðandi átök og þann mun sem er milli höfuðborgarsvæðis annars vegar og 

landsbyggðar (landsbyggða) hins vegar. Þetta er líklegt til að auka frekar á sundrungu meðal 

þjóðarinnar en efla samstöðu og sameiningu.

Þau atriði sem hér hafa verið nefnd kalla á mjög miklar og róttækar breytingar á íslenskum 

stjórnmálum og stjórnmálaumhverfi og veruleg óvissa hlýtur að vera því samfara að innleiða 

þær allar á sama tíma. Fullyrða má að þær skapi hættu á umtalsverðri sundrungu og veki upp 

ný átök milli landshluta. Í ljósi þess að rökin fyrir breytingunum eru að búa á til



sameiginlegan sáttmála fyrir þjóðina alla, auka pólitískt jafnrétti og leiðrétta mun í 

atkvæðavægi milli þéttbýlis og dreifbýlis er ástæða til að staldra við. Ólíklegt er að tillögurnar 

muni stuðla að sátt, pólitískt jafnrétti eykst ekki nema þá í mjög þröngum og frumstæðum 

skilningi, og misvægi atkvæða milli dreibýlis og þéttbýlis er í raun varla til og fyrst og fremst 

spurning um skilgreiningar á landsvæðum. Hér virðast því “úrbætur” vera langt umfram það 

sem meintir gallar á kjördæma- og kosningakerfi gefa tilefni til.

Virðingafyllst,

Birgir Guðmundsson, dósent 

Háskólanum á Akureyri


