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Efni. Umsögn um frumvarp til stjórnarskipunarlaga, 415. mál

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis hefur með tölvupósti dags. 29. nóvember sl. vakið
athygli Samtaka atvinnulífsins á því að óskað sé eftir umsögnum og erindum um frumvarp til
stjórnarskipunarlaga, 415. mál, þskj. 510.
Samtök atvinnulífsins gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið á þessu stigi og áskilja
sér jafnframt rétt til að koma að frekari athugasemdum í ljósi þess skamma tíma sem gefinn
var til athugasemda við þetta stóra mál.
Krafa um vandaða lagasetningu og mat á áhrifum

Samtök atvinnulífsins fagna nýlegri áréttingu á fyrri stefnumótun forsætisráðuneytisins, sbr.
handbók um undirbúning og gerð lagafrumvarpa frá árinu 2007, um vandaðan undirbúning
lagasetningar, m.a. með áherslu á mat á áhrifum lagafrumvarpa. Það er grundvallaratriði að
þingnefndum verði gert kleift að láta fara fram mat á áhrifum breytingartillagna við
lagafrumvörp áður en þær eru samþykktar, sbr. þingsályktunartillögu forsætisráðherra, 486.
mál. Í athugasemdum með tillögu forsætisráðherra kemur fram að alþjóðlegur samanburður
leiði í ljós að víðast þar sem gæði lagasetningar eru ofarlega á baugi sé rík rækt lögð við að
meta helstu áhrif tillagna áður en þær eru samþykktar. Að mati samtakanna eiga þessar reglur
sérstaklega við þegar um er að ræða stjórnarskipunarlög, en rík áhersla hefur ætíð verið lögð
á að vandað til setningar þeirra.
Samtök atvinnulífsins vænta þess því fastlega að Alþingi horfi til fyrrgreindrar
stefnumörkunar
og
láti
fara
fram
heildarmat
á
langtíma
áhrifum
stjórnarskipunarlagafrumvarpsins, m.a. á efnahags- og atvinnulíf. Þrátt fyrir að í frumvarpinu
séu lagðar til gagngerar breytingar á grunnatriðum í stjórnskipun landsins, svo sem varðandi
kosningakerfi og auðlindanýtingu, er það lagt fram án þess að nokkuð slíkt mat hafi farið
fram, hvorki varðandi áhrif einstakra breytinga eða frumvarpið í heild. Það verður að teljast
ábyrgðarhluti verði ekki úr bætt.
Samtökin telja nauðsynlegt að frumvarpið fái ítarlega umfjöllun á Alþingi að fengnu slíku
mati. Þetta er sagt í ljósi þess að ekki aðeins eru einstök ákvæði frumvarpsins umdeilanleg
heldur skortir skýrleika og ýmsar reglur sem settar eru fram í frumvarpinu eru vanhugsaðar.
Þá ber texti frumvarpsins ekki alltaf með sér þann skilning sem fram kemur í greinargerð. Að
mati Samtaka atvinnulífsins þarf stjórnarskrá að vera hnitmiðuð og skýr.
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SAM TÖK A TVIN N U LÍFSIN S

Almennar athugasemdir

Verðmætasköpun sem er forsenda búsetu og velferðar íbúa landsins er ekki gert hátt undir
höfði í frumvarpinu því möguleikar til hennar eru ýmist þrengdir eða beinlínis ráðist gegn
þeim í frumvarpinu.
Breytt kosningakerfi og afar víðtækar heimildir til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslna virðast
stuðla að pólitískum óstöðugleika, óskilvirkum ákvörðunum og miklum beinum og óbeinum
samfélagslegum kostnaði. Áhrifin geta orðið þau að skammtímahagsmunir og viðhorf á
hverjum tíma verði ráðandi á kostnað stefnumörkunar til lengri tíma. Forsendur trausts
efnahags og hagvaxtar eru fjárfestingar í atvinnulífinu en til að þær verði nægjanlegar til að
stuðla að bættum hag landsmanna þarf að ríkja pólitískur og efnahagslegur stöðugleiki og
fyrirsjáanleiki. Breytt kosningakerfi kann þannig að hafa afgerandi áhrif á hag og velferð
þjóðarinnar til frambúðar.
Greinargerðin með frumvarpinu er auk þess meingölluð og ónothæf á köflum þar sem hún er
tyrfin yfirlestrar og hefur ekki að geyma nauðsynlegar skýringar til leiðbeiningar fyrir
notendur og dómstóla. Þar þarf að vanda mun betur til.
Það vekur sérstaka athygli að þótt í greinargerð sé ítrekað vísað til alþjóðasamninga um
mannréttindi sem Ísland hefur fullgilt fer lítið fyrir tilvísunum til Evrópuréttarreglna sem ber
að innleiða hér á landi. Það á við þótt til þess sé ærið tilefni, sbr. t.d. umfjöllun um jafnræði í
6. gr. og jafnrétti kynja í skýringum með 25. gr.
Þá er rétt að benda á að framsetningu ákvæða í mannréttindakafla frumvarpsins er breytt í þá
veru að nú er notað orðalagið „Öllum skal tryggður réttur til" þeirra mannréttinda sem um er
fjallað í viðkomandi grein, sbr. svo dæmi séu nefnd, 8. gr., mannleg reisn, 10. gr, vernd gegn
ofbeldi, 12. gr., umönnun, 22. gr., lífsviðurværi, og 24. gr., menntun. Ekki er skýrt hvort eða
hvaða þýðingu þessi breyting kann að hafa hvað varðar skyldur ríkisins.
Samtök atvinnulífsins ítreka að svo viðamiklar breytingar á grundvallarlögum þjóðarinnar
eins og hér er lagt upp með verði ekki gerðar án vandaðs mats á áhrifum þeirra á stjórnarfar
og atvinnu- og efnahagslíf.
Hvað varðar einstök atriði í frumvarpinu þá gera samtökin alvarlegar athugasemdir við 6. gr.
um jafnræði, 24. gr. um atvinnufrelsi, 34. gr. um náttúruauðlindir og III. kafla um Alþingi auk
athugasemda við 13. gr. um eignarrétt, 32. grein um menningarverðmæti, 20. gr. um
félagafrelsi, 22. gr. um félagsleg réttindi og 32. gr. um náttúru Íslands og umhverfi.
Að öðru leyti vísast til eftirfarandi umfjöllunar um einstakar greinar frumvarpsins.
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Umfjöllun um einstakar greinar
Um 6.gr. Jafnræði

Gerðar eru alvarlegar athugasemdir við 6. grein sem ætlað er að kveða á um almenna
jafnræðisreglu og er verulega breytt frá því sem er í 65. gr. núverandi stjórnarskrár. Í fyrsta
lagi er ekki aðeins um það að ræða að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda
heldur hefur orðunum „án mismununar" verið bætt við án þess að gerð sé grein fyrir því
hvaða áhrif slík breyting hefur þó ætla megi að þau séu veruleg. Í öðru lagi er gildissvið
ákvæðisins mun víðara af þeirri ástæðu að dæmi sem upp eru talin falla ekki öll undir
stjórnarskrárbundin mannréttindi. Kveðið er á um að allir skuli vera jafnir fyrir lögum og
njóta mannréttinda án mismununar, svo sem vegna kynferðis, aldurs, arfgerðar, búsetu,
efnahags, fötlunar, kynhneigðar, kynþáttar, litarháttar, skoðana, stjórnmálatengsla,
trúarbragða, tungumáls, uppruna, ætternis og stöðu að öðru leyti. Undantekning verður því
aðeins gerð að uppfylltum skilyrðum 2. mgr. 9. gr. en þar segir að mannréttindi sem tryggð
eru með stjórnarskránni megi aðeins skerða með lagaheimild í þágu almannahagsmuna eða til
verndar réttindum annarra. Þá skal gæta meðalhófs og þess að ekki sé með takmörkuninni
vegið að kjarna þeirra réttinda sem um ræðir. Umfjöllun í skýringum með ákvæðinu um
möguleg frávik er því illskiljanleg. Þá er vandséð hvernig framsetning ákvæðisins samræmist
tilskipunum Evrópusambandsins nr. 2000/78/EB um almennar reglur um jafna meðferð á
vinnumarkaði og í atvinnulífi og nr. 2000/43/EB um framkvæmd meginreglunnar um jafna
meðferð óháð kynþætti eða þjóðernisuppruna sem unnið er að innleiðingu á hér á landi með
frumvarpi um jafna meðferð á vinnumarkaði, meðal annars á grundvelli aldurs svo dæmi sé
tekið.
Í frumvarpsdrögunum er í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar heimiluð víðtæk en
nauðsynleg frávik frá banninu um mismunun vegna aldurs sem ekki virðast heimil samkvæmt
jafnræðisreglu stjórnarskipunarfrumvarpsins. Það gefur auga leið að í mörgum tilvikum er
nauðsyn á frávikum frá reglum sem þessum umfram það sem 9. gr. frumvarpsins heimilar.
Tungumáli hefur einnig verið bætt við sem mismununarástæðu án gildrar skýringar og vekur
spurningar um það hvort heimilt sé að gera íslenskri tungu hærra undir höfði en öðrum
tungumálum. Samkvæmt skýringum var tilgangur stjórnlagaráðs að útiloka mismunun
gagnvart fólki sem talar annað mál en íslensku.
Um búsetu, sem einnig er bætt við sem mismununarástæðu, segir í skýringum að þörf hafi
verið talin á að banna slíka mismunun þrátt fyrir að heimila verði yfirvöldum ákveðið
svigrúm í ljósi kostnaðarsjónarmiða. Ekki er nefnt á hvaða lagagrundvelli slík undanþága
verði gerð en vandséð er að hún geti fallið undir heimild 2. mgr. 9. gr. frumvarpsins.
Þá eru mismununarástæður fleiri en samkvæmt tilskipununum. Auk tungumáls og búsetu er
arfgerð, efnahag, ætterni og stjórnmálatengslum bætt við. Þá er hugtakanotkun ekki í
samræmi við fyrrgreindar tilskipanir. Benda má á að samkvæmt skýringum með greininni er
það nýlunda, jafnvel á heimsvísu, að arfgerð sé nefnd í stjórnarskrá. Hvað arfgerð merkir er
þó ekki skýrt með fullnægjandi hætti. Sama gildir um hugtakið stjórnmálatengsl. Um það
segir að lögð sé áhersla á að það skuli sæta rúmri túlkun og að til aðgreiningar frá
„skoðunum“, þar með talið stjórnmálaskoðunum, sé hugtakinu ætlað að ná til fleiri tengsla en
byggjast á flokkspólitískum skoðunum. Því sé ekki síður ætlað að ná til vina- og ættartengsla
og þátttöku í margs konar félagsstarfi. Eðli máls samkvæmt sé þó ávallt áskilið að um náin
tengsl við stjórnmálaþátttöku sé að ræða. Þessi skýring er ekki auðskilin.
Ljóst er því að ákvæði 6. gr. þarfnast gagngerrar endurskoðunar.
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Um 2. mgr. 9. gr. Almennt takmörkunarákvæði

Í greininni er að finna nýtt almennt ákvæði um skerðingu eða takmörkun réttinda sem felur í
sér verulega breytingu frá núgildandi stjórnarskrá sem skilgreinir í hverju og einu
réttindaákvæði hvaða markmið geti réttlætt takmarkanir á mannréttindum. Ákvæði 2. mgr. 9.
gr. kveður á um að mannréttindi sem tryggð eru með stjórnarskránni megi aðeins skerða með
lagaheimild í þágu almannahagsmuna eða til verndar réttindum annarra svo sem samrýmist
lýðræðishefðum. Gæta skal meðalhófs og þess að ekki sé með takmörkuninni vegið að kjarna
þeirra réttinda sem um ræðir. Tekur ákvæðið mið af 1. mgr. 52. gr. réttindaskrár
Evrópusambandsins. Í skýringunum segir að tilvísunin til almannahagsmuna eða réttinda
annarra feli í sér að takmörkunin sem um ræðir þurfi að vera raunveruleg nauðsynleg til
verndar mikilvægum hagsmunum af þessum toga. Sé þá einkum vísað til verndar
þjóðaröryggis, almannaheilla, efnahagslegrar farsældar landsins, almannaheilsu, mikilvægra
siðferðilegra gilda og allsherjarreglu. Þá er tekið fram að í engu tilviki myndi ákvæðið
heimila að gengið væri svo nærri kjarna viðkomandi réttinda að þau væru í raun að engu
gerð. Ákvæðið verði túlkað til samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands. Þá segir í
skýringunum að þrátt fyrir framangreint verði ekki vikið frá þeim anda að baki ákvæðinu sem
birtist í skýringum stjórnlagaráðs að í vafatilvikum skuli svarið alltaf vera almenningi í hag.
Hér er vikið frá viðurkenndum túlkunarreglum án rökstuðnings og án þess að eiga sér stoð í
ákvæðinu eins og það er orðað.
Af þessu má ráða að takmörkunarákvæði þetta er þrengra en gefið er til kynna í umfjöllun um
einstök ákvæði mannréttindakaflans, sbr. umfjöllunina í skýringum með jafnræðisreglu 6. gr.,
og því ósamræmi í skýringunum með frumvarpinu.
Um 13. gr. Eignarréttur

Eignarréttarákvæðið er óbreytt frá því sem er í 1. mgr. 72. gr. núgildandi stjórnarskrár og að
því er virðist gert ráð fyrir að það verði túlkað með sama hætti. Með frumvarpinu er þó gerð
sú meginbreyting að fyrrgreint takmörkunarákvæði 2. mgr. 9. gr. tekur einnig til
eignarréttarins. Þannig hefur það ekki verið áður þótt viðurkennt væri að eignarrétturinn gæti
sætt vissum takmörkunum á grundvelli 2. gr. stjórnarskrárinnar um almennar valdheimildir
stjórnarskrárgjafans. Engu að síður hafa Samtök atvinnulífsins efasemdir um þessa
grundvallarbreytingu á reglum stjórnarskrár um skerðingu mannréttinda og taka undir þá
gagnrýni sem fram kemur í umsögn Bjargar Thorarensen prófessors hvað þetta varðar.
Samtök atvinnulífsins leggja því áherslu á að eignarréttarákvæðið verði áfram óbreytt eins og
að var stefnt. Það sæti ekki skerðingu á grundvelli 2. mgr. 9. gr.
Þá felst veruleg breyting í því að 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar sem heimilar löggjafanum
að takmarka heimild erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér
á landi er felld niður sem virðist byggjast á misskilningi og því liggja engin skýr markmið að
baki.
Eins og fram kemur í fyrrgreindri umsögn Bjargar Thorarensen er það mikilvægur þáttur í
fullveldi hvers ríkis að setja sérreglur um fjárfestingar útlendinga og slík ákvæði er að finna í
stjórnarskrám margra Evrópuríkja, m.a. þeirri dönsku, sem er fyrirmynd núgildandi
stjórnarákvæðis. Óráðlegt er að fella heimildina til að takmarka fjárfestingar útlendinga niður
þar sem ekki liggur ljóst fyrir hvaða afleiðingar það kann að hafa.
Þá gera Samtök atvinnulífsins athugasemdir við þá breytingu að skattaákvæði 77. greinar
gildandi stjórnarskrár, sem mælir fyrir um að skattamálum skuli skipað með lögum og bannar
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afturvirkni skatta, sé flutt úr mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Hætt er við að breytingin
dragi úr þeirri vernd sem ákvæðið veitir borgurunum og tengslum þess við
eignarréttarákvæðið.
Er því lagt til að ákvæðið standi óbreytt í mannréttindakafla stjórnarskrárinnar og sæti ekki
skerðingu á grundvelli 2. mgr. 9. gr.
Um 32. gr. Menningarverðmæti

Hér er um nýtt ákvæði að ræða þess efnis að menningarverðmæti megi hvorki eyðileggja né
afhenda til eignar eða varanlegra afnota, selja eða veðsetja. Ákvæði þetta fjallar um
almannahagsmuni sem geta skert einstaklingsbundin eignar- eða afnotaréttindi. Setja má
spurningarmerki við þörfina fyrir slíka reglu en fram kemur í greinargerð að samsvarandi
ákvæði er ekki í stjórnarskrám annarra Norðurlandaríkja og leitað hafi verið til Grikklands og
Portúgal að fyrirmynd. Verndarandlagið er íslenskur menningararfur, þ.m.t. fornminjar og
fornhandrit svo og menningarminjar, þ.e. ummerki um sögu þjóðarinnar sem geta verið af
ýmsu tagi, jafnvel land eða hús. Í greinargerð segir að ákvæðið skilgreini dýrmæta hluta
menningararfsins sem þjóðareign. Svo virðist því sem í ákvæðinu felist opin heimild til
takmörkunar á eignarréttindum sem þegar kunna að vera til staðar. Tekið er fram í
greinargerðinni að ákvæðið feli í sér skyldu til lagasetningar til að tryggja vernd dýrmætra
þátta þjóðararfsins en ekki sé skilgreint hvað teljist til dýrmætra þjóðareigna en meginreglur
um mat á því geti löggjafinn og stjórnvöld leitt af þeim dæmum sem nefnd eru í skýringum.
Afar óljóst er því hvaða áhrif ákvæðið hefur á þau verðmæti sem kunna að verða skilgreind
sem þjóðareign. Eins og þetta er sett fram heimilar ákvæðið sviptingu á ráðstöfunarrétti og
jafngildir því eignarnámsheimild án þess að tekið sé fram að fullt verð komi fyrir.

Ákvæðið skapar því óásættanlega réttaróvissu. Nauðsynlegt er að tekið verði fram að það taki
einungis til dýrmætra þjóðareigna sem tilheyra íslenskum menningararfi og eru í ríkiseign.
Um 20. gr. Félagafrelsi

Félagafrelsisákvæðið er í meginatriðum óbreytt frá 74. gr. núverandi stjórnarskrár og verndar
bæði það sem kallað er jákvætt félagafrelsi, það er réttinn til að stofna og taka þátt í félögum,
og svokallað neikvætt félagafrelsi sem er rétturinn til að standa utan félaga. Sá þáttur hefur
fengið aukið vægi á síðari árum, sbr. umfjöllun í greinargerð, og þá einkum með dómi
Mannréttindadóms Evrópu 2006 í máli Rasmussen og Sörensen gegn Danmörku. Þar kemur
fram að dómstóllinn gerir ekki greinarmun á aðildarskyldu að stéttarfélagi og ákvæðum
kjarasamninga um forgangsrétt félagsmanna að vinnu og telur forgangsréttinn brjóta gegn 11.
gr. mannréttindasáttmálans þurfi einstaklingur gegn vilja sínum og sannfæringu að vera í eða
greiða til tiltekins stéttarfélags til að fá vinnu eða halda henni.
Í lögskýringargögnum með 2. mgr. 74. gr. núverandi stjórnarskrár er á hinn bóginn ekki talið
að um sé að ræða sambærilegar skyldur. Samkvæmt áliti stjórnskipunarnefndar leiða
forgangsréttarákvæði kjarasamninga þegar samið er um að félagsmenn viðkomandi
stéttarfélags skuli hafa forgang til vinnu á félagssvæði þess ekki af sér félagsskyldu sem þeim
toga sem 2. mgr. 74. gr. bannar.
Á þetta ákvæði hefur reynt í nokkrum málum fyrir Félagsdómi sem hefur talið
forgangsréttarákvæðin standast lög og hafnað því að fyrrgreindur dómur
Mannréttindadómstólsins hafi fordæmisgildi hvað það varðar, sbr. mál nr. 7/2006 frá 23.
janúar 2007. Taldi dómurinn að engar breytingar varðandi túlkun í þessum efnum hafi orðið
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með dómi Mannréttindadómstóls Evrópu frá 11. janúar 2006, enda reyndi þar á þýðingu
aðildarskyldu og atvik því ekki hliðstæð.
Um 22. gr. Félagsleg réttindi

Frumvarpið kveður á um að öllum skuli með lögum tryggður réttur til lífsviðurværis og
félagslegs öryggis sem er veruleg breyting frá núverandi ákvæði 76. gr. stjórnarskrárinnar
sem tryggir öllum sem þess þurfa rétt til aðstoðar. Samkvæmt greinargerð er markmiðið að
tryggja almenningi mannsæmandi lífsskilyrði. Án þess að það sé rökstutt frekar er vísað til
ummæla í skýringum stjórnlagaráðs um að alþjóðasamningar og fræðasamfélagið sé búið að
skilgreina ítarlega hvað felist í réttinum til lífsviðurværis og hvernig megi skilgreina
félagslegt öryggi og því sé ástæða til að uppfæra núgildandi ákvæði í samræmi við það. Það
er síðan nánar útfært í greinargerð. Ekki sé nóg að grunnnauðsynjar séu fyrir hendi til að
njóta viðunandi lífsafkomu, einnig þurfi að tryggja fólki möguleika til fullrar þátttöku í
samfélaginu. Ríkið sé skyldugt til að stefna stöðugt að því að hver einstaklingur geti notið
þeirra grundvallarþátta sem nauðsynlegir séu til að lifa sómasamlegu lífi í því samfélagi sem
hann er hluti af.
Hvað þetta þýðir er erfitt að ráða í en af breyttu orðalagi og skýringum má ráða að stefnt sé
að aukinni réttarvernd. Staðhæfing um að ekki sé um efnisbreytingu að ræða er ekki
trúverðug. Engin tilraun er gerð til að meta áhrif og kostnað vegna þessarar breytingar.

25. gr. Atvinnufrelsi
Um 1. mgr.

Ákvæðið er samhljóða 1. málslið 1. mgr. 75. gr. núgildandi stjórnarskrár. Sú breyting er þó
gerð að í stað þess að nú er einungis heimilt að setja atvinnufrelsinu skorður krefjist
almannahagsmunir þess, sbr. 2. málslið þeirrar greinar sem er felldur niður, verður skerðing
vegna hagsmuna annarra einnig heimil á grundvelli 2. mgr. 9. gr. Frekar en endranær er
ekkert mat lagt á það að hvaða marki þessi breyting kann að leiða til takmörkunar á
atvinnuréttindum manna. Samtök atvinnulífsins leggja áherslu á að ákvæðið verði áfram
óbreytt eins og að var stefnt.
Um 2. mgr.

Samtök atvinnulífsins gera alvarlegar athugasemdir við fyrirhugaðar breytingar sem felast í 2.
mgr. 25. gr.
Í 2. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar segir að í lögum skuli „kveða á um rétt manna til að semja
um starfskjör sín og önnur réttindi tengd vinnu.“ Í stað þess segir í frumvarpinu að í lögum
skuli kveða á um „rétt til mannsæmandi vinnuskilyrða, svo sem hvíldar, orlofs og frítíma.
Einnig að öllum skuli tryggður réttur til sanngjarnra launa og til að semja um starfskjör og
önnur réttindi tengd vinnu. “ Lagt er því til að gildishlaðin viðmið úr alþjóðasamþykktum
verði lögfest í stjórnarskipunarlögum sem vekur óhjákvæmilega upp spurningar um hvað felst
í hugtökunum „mannsæmandi vinnuskilyrði“ og „sanngjörn laun“. Við hvaða mælikvarða
ber að miða og hver ákveður það?
Samkvæmt greinargerð er stefnt að því að
alþjóðasamningum. Þau rök duga skammt þar sem
gagnvart þeim alþjóðasamningum sem nefndir
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar 1995. Vísast

færa umrætt ákvæði til samræmis
tekið var tillit til skuldbindinga Íslands
eru í greinargerð við breytinguna á
í því efni til fyrrgreindrar umsagnar
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Bjargar Thorarensen en eins og þar kemur fram var markmiðið með ákvæðinu að mæla fyrir
um þá skyldu löggjafans að réttindum á þessu sviði sé markaður rammi með lögum. Í
lögskýringargögnum með núverandi 2. mgr. 75. gr. er bent á að löggjafanum beri að setja
fyrirmæli um öll þau atriði, þar á meðal rétt til orlofs, lágmarkshvíldartíma frá vinnu,
nauðsynlegt öryggi og hollustuhætti á vinnustað, rétt til að semja um laun og vinnuskilyrði og
hvernig megi beita verkfalli og verkbanni í vinnudeilum auk annarra dæma sem þar eru
nefnd. Í greinargerð er ekki gerð tilraun til að meta hvernig þessi skírskotun til réttinda
samkvæmt alþjóðasamningum hefur til tekist í framkvæmd. Í því sambandi er rétt að benda á
dóm Hæstaréttar í máli nr. 167/2002 (Hrd. 2002, bls. 3686) þar sem staðfest var með tilvísan
til 2. mgr. 75. gr. og gildandi alþjóðaskuldbindinga að verkfallsrétturinn nyti verndar
samkvæmt stjórnarskrá.
Þá er þess að geta að í samræmi við alþjóðasamninga og skyldur Íslands samkvæmt
samningnum um Evrópska efnahagssvæðið hafa verðið lögfest ákvæði um orlof, vinnu- og
hvíldartíma, aðbúnað og hollustuhætti og önnur atriði sem lúta að vinnuskilyrðum. Auk launa
er einnig samið um fyrrgreind atriði í kjarasamningum aðila vinnumarkaðarins sem hafa
lagagildi samkvæmt lögum um starfskjör launafólks nr. 55/1980 þannig að þeir ákvarða
lágmarks kjör á því svæði sem samningurinn tekur til. Stéttarfélög og vinnuveitendur hafa
auk þess lögboðið umboð til gerðar kjarasamninga, sbr. 5. gr. laga um stéttarfélög og
vinnudeilur, nr. 80/1938.
Skýringar í greinargerð vekja furðu. Sú fullyrðing að um sé að ræða sambærilegan rétt og
samkvæmt núgildandi ákvæði er órökstudd og vandskilin þar sem undirstrikað er að það
nýmæli sé tekið upp að öllum sé tryggður réttur til sanngjarnra launa og kveða skuli á um rétt
til mannsæmandi kjara í lögum. Alvarlegra er að hugtakið „sanngjörn laun“ er skýrt þannig í
greinargerð að í því felist „einkum bann við mismunun og krafa um að lágmarkslaun dugi til
sómasamlegrar lífsafkomu. Lágmarksviðmið sómasamlegrar lífsafkomu eru sambærileg við
lágmarksviðmið réttarins til lífsviðurværis í 22. gr. og eru ákvæðinþví nátengd“
Þessu til viðbótar segir í greinargerðinni að skyldur samkvæmt 25. gr. leggist bæði á
einkaaðila og hið opinbera sem vinnuveitanda en auk þess beri „ríkið jákvæða skyldu til að
tryggja með lögum og öðrum aðgerðum að einkaaðilar virði þau réttindi sem kveðið er á um í
greininni." Þessi skýring, sem ekki er að finna í greinargerð stjórnlagaráðs, er í beinni
andstöðu við gildandi lög og hefðbundið fyrirkomulag bæði hér á landi og á öðrum
Norðurlöndum þar sem lágmarkslaun eru ákveðin af aðilum vinnumarkaðarins í
kjarasamningum í samræmi við getu atvinnuveganna hverju sinni en ekki með pólitískri
ákvörðun stjórnvalda. Þá tryggja áður tilvitnuð lög, nr. 55/1980, að allt launafólk, einnig þeir
sem starfa hjá fyrirtækjum sem ekki eru í samtökum atvinnurekenda, fái notið þeirra
lágmarkskjara sem kveðið er á um í kjarasamningum.
Sérfræðingahópurinn rökstyður ekki hvers vegna lágmarkslaun eru sérstaklega tiltekin né
skýrir tenginguna við 22. gr. frumvarpsins og lágmarksviðmið um hvað duga skuli til
lífsviðurværis. Það er að mati Samtaka atvinnulífsins annað mál og óskylt ákvörðunum um
laun fyrir vinnuframlag starfsmanna.
Eins og fram kemur í umsögn ASÍ til velferðarnefndar Alþingis verður ofangreind skýring
sérfræðinganefndarinnar vart skilin öðru vísi en að lágmarkslaun hér á landi skuli eftir
samþykkt frumvarpsins ákveðin með löggjöf. Slíkt fæli í sér grundvallar breytingu á
fyrirkomulagi kjarasamninga á Íslandi sem ekki var stefnt að af hálfu Stjórnlagaráðs.
Skýringar í greinargerð eru því afar misvísandi.
Eins og rakið hefur verið hér að framan vekur framsetning og orðalag 2. mgr. 25. gr.
spurningar um hvort ákvæðið skerði réttinn til frjálsra kjarasamninga og hvort samningsaðilar
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hafi óskorað forræði á samningum sínum, sbr. einnig ofangreindar bollaleggingar í
greinargerð sérfræðinganefndarinnar. Hætt er við að það verði dómstóla að skera úr um það
ágreiningsefni verði ákvæðið óbreytt.
Breytingin hefur því þau áhrif að skapa réttaróvissu um launaákvarðanir í kjarasamningum
og lögbundið samningsumboð stéttarfélaga og vinnuveitenda. Greinargerðin er ónothæf og
síst til hjálpar hvað þetta varðar. Samtök atvinnulífsins gera því kröfu um að fallið verði frá
breytingum á núgildandi ákvæði.
Um 33. gr. Náttúra Íslands og umhverfi

Ákvæðið er nýmæli með það að markmiði að auka vernd náttúrunnar, kveða á um meginreglu
sjálfbærrar þróunar og tryggja rétt almennings til ákveðinna umhverfislegra gæða, sbr.
greinargerð. Þýðing 1. mgr. 33. gr. er þar sögð vera að skilgreina þann efnislega ramma sem
öll löggjöf á sviði umhverfismála þarf að rúmast innan og veita stjórnvöldum og almenna
löggjafanum þannig leiðarljós við mótun stefnu, lagasetningu og lagaframkvæmd á sviði
umhverfisréttar. Sé horft til orðalags 1. mgr. virðist hún ekki veita svigrúm fyrir athafnir
atvinnulífsins. Verndarsjónarmiðið er ráðandi. Af hálfu Stjórnlagaráðs kemur þó fram að
krafan um algjörlega óspillta náttúru sé óraunhæf. Skilja beri ákvæðið þannig að hver maður
eigi rétt til þess að hluti náttúrunnar sé skilinn eftir eins óspilltur og aðgengilegur almenningi
og verða má. Ekki sé með þessu girt fyrir að hróflað sé við náttúrunni og mannvirki séu reist
eða að gæði náttúrunnar séu hagnýtt innan eðlilegra marka.
Samtök atvinnulífsins leggja áherslu á að jafnvægið milli kröfunnar um heilnæm lífsskilyrði
annars vegar og verndar eignarréttar og atvinnufrelsis hins vegar sem einnig er vikið að í
greinargerðinni verði virt á þann veg að ekki hamli atvinnu- og verðmætasköpun í landinu.
33. gr. frumvarpsins verði endurskoðuð með tilliti til þessa. Minnt er á að því meiri
takmarkanir sem lagðar eru á nýtingu náttúruauðlinda því erfiðara verður að tryggja
sómasamlega lífsafkomu.
Um 34. gr. Náttúruauðlindir

Hér er um nýmæli að ræða þar sem stefnt er að því að setja ákvæði í stjórnarskrá um
eignarhald á náttúruauðlindum og nýtingu þeirra. Í 1. mgr. eru auðlindir í náttúru Íslands sem
ekki eru háðar einkaeignarrétti lýstar sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Erfitt er að
átta sig á inntaki og þýðingu ákvæðisins á grundvelli greinargerðarinnar. Eins og fram kemur
í skilabréfi sérfræðingahópsins verður að gera þá kröfu að áhrif þeirra breytinga sem felst í
34. gr. verði metin vandlega. Skýra þarf betur hvað felst í þjóðareign og til hvaða
náttúrugæða hún tekur.
Leyfi til afnota eða hagnýtingar má einungis veita gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs
tíma í senn. Fyrirmyndin að gjaldaákvörðuninni er sótti í eignarréttarákvæði 13. gr.
frumvarpsins. Það gjald er þó ekki hliðstætt þar sem um er að ræða bætur fyrir eign en ekki
afnotaréttindi. Hvað telst fullt gjald í þessu samhengi er auk þess óljóst. Er því lagt til að í
stað orðanna „fullt gjald“ komi “gjald“. Sú breyting veitir löggjafanum nauðsynlegan
sveigjanleika við ákvörðun gjaldsins. Þá er gerð athugasemd við að slík leyfi fáist einungis til
hóflegs tíma í senn. Slík takmörkun torveldar fjárfestingar þar sem gerð er krafa um öruggt
og stöðugt umhverfi til lengri tíma. Skilyrðið getur því jafngilt banni við fjárfestingum og
dregið úr verðmætasköpun fyrir þjóðarbúið. Lengd nýtingartímans skiptir einnig miklu um
rekstraröryggi fyrirtækja og atvinnuöryggi starfsfólks. Hver áhrifin verða á eignarréttindi á
náttúruauðlindum eða afnotarétti þeirra samkvæmt núverandi reglum er ekki ljóst. Auk þessa
er gerð krafa um að við nýtingu auðlinda skuli hafa sjálfbærni og almannahag að leiðarljósi

8

SAM TÖK A TVIN N U LÍFSIN S

sem veldur erfiðleikum ef auðlindin er óendurnýjanleg, svo sem er um olíulindir og aðrar
námur.
Ákvæði 34. gr. þarf því að endurskoða með tilliti til ofangreindra athugasemda auk þess sem
taka verður tillit til efnahagslegra afleiðinga fyrir fyrirtæki, almenning og þjóðarbúið í heild.
Endurskrifa þarf greinargerðina.
Um III. kafla. Alþingi.

Erfitt er að átta sig á því kosningakerfi sem tillaga er gerð um. Tillögurnar virðast fengnar
sínar úr hverri áttinni án fullnægjandi rökstuðnings um hvaða þörf sé á slíkum
grundvallarbreytingum eða rannsóknar á því hver séu líkleg áhrif þeirra til skemmri og lengri
tíma litið. Þá er lögð til róttæk útgáfa af persónukjöri sem mun ekki eiga sér nokkra hliðstæðu
og hefur aldrei reynt á. Engir þröskuldar eru settir við úthlutun þingsæta sem gera erfiðara að
mynda ríkisstjórnir sem njóta stuðnings stöðugs meirihluta.
Auk þess er gert er ráð fyrir víðtækum heimildum til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu. Í
skýringum með frumvarpinu er vísað til þess að með því að tíu af hundraði kjósenda geti
krafist þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur samþykkt og tveir af hundraði kjósenda lagt
fram þingmál á Alþingi verði Ísland meðal þeirra þjóða heims sem tryggi best rétt almennings
til þátttöku í opinberum ákvörðunum.
Þótt fyrir liggi að lítil sem engin reynsla sé af slíku fyrirkomulagi er engin tilraun gerð til að
meta áhrif þessa á ákvarðanatöku og stjórnarfar eins og gera verður kröfu til og mælt er með í
skilabréfi sérfræðingahópsins. Hætt er við að slíkt kerfi sé ekki til þess fallið að stuðla að
pólitískum og efnahagslegum stöðugleika og fyrirsjáanleika og kunni þannig að hafa neikvæð
áhrif á hag og velferð þjóðarinnar til frambúðar.

F. h. Samtaka atvinnulífsins
Hrafnhildur Stefánsdóttir, yfirlögfræðingur
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