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Ábendingar við greinar um lagasetningarferli o.fl. í frv. til 
stjórnskipunarlaga, 415. mál

I þessu minnisblaði er fjallað um ákvæði III. kafla frumvarps til 
stjórnskipunarlaga, sem lúta að lagasetningu á Alþingi, frumkvæði almennings 
og opinber fjármál, sbr. 57.-72. gr. frumvarpsins. Af þeim greinum telur 
undirritaður einkum ástæðu til að setja fram ábendingar við eftirfarandi atriði:

57. gr. Meðferð lagafrumvarpa.
Lagafrumvarp má ekki samþykkja fyrr en eftir minnsttvær umræður á Alþingi. 
Mat á áhrifum lagasetningar skal fylgja frumvörpum samkvæmt nánari 
ákvæðum í lögum.
Frumvörp sem hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu falla niður við lok kjörtímabils.

Samkvæmt gildandi lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, verður 
frumvarp ekki að lögum fyrr en að loknum þremur umræðum. Þótt aðkoma 
sambandsins og annarra umsagnaraðila að þingmálum eigi sér almennt stað að 
lokinni fyrstu umræðu, yfirleitt með formlegri umsögn til þingnefndar, eru 
einnig allmörg dæmi um að sambandið hafi komið á framfæri athugasemdum 
á milli annarrar og þriðju umræðu. í nokkur skipti hafa slíkar athugasemdir leitt 
til breytinga á þingmálum og er nærtækt að nefna breytingar sem gerðar voru á 
frumvarpi til sveitarstjórnarlaga sem varð að lögum nr. 138/2011. Einnig eru 
dæmi um að þingnefnd hafi óskað eftir afstöðu sambandsins til tiltekinna 
álitaefna sem nefndin hefur tekið til skoðunar fyrir lokaumræðu um frumvarp.

Fækkun umræðna um þingmál þýðir að þessi möguleiki verður ekki lengur til 
staðar og hlýtur undirritaður að vara við því að sú breyting sem lögð er til í 1. 
mgr. 57. gr. geti í einhverjum tilvikum leitt til lakari lagasetningar. Hitt er þó 
einnig Ijóst að þriðja umræða um mál er mjög oft einungis formsatriði og er þá 
spurningin hvort eigi að vera þyngra, skilvirkari afgreiðsla þingmála eða það 
öryggi sem felst í því að hafa það svigrúm, sem nú er til staðar á milli annarrar 
og þriðju umræðu, til að skoða nánar einstök álitaefni í frumvarpi og eftir 
atvikum leggja fram tillögur til nauðsynlegra breytinga. Hvað skilvirkni varðar 
má raunar benda á að líklega verður oft erfiðara að ná sátt um að taka mál úr 
nefnd til annarrar umræðu ef nefnd hefur ekki lengur þann möguleika að 
sammælast um að mál verði tekið til nánari skoðunar fyrir lokaumræðu.

Hvað varðar 2. mgr. 57. gr. hefur nýlega verið lögfest skylda til þess að 
kostnaðarmeta lagafrumvörp sem fyrirsjáanlegt er að hafi áhrif á sveitarfélögin, 
sbr. 129. gr. sveitarstjórnarlaga og studdi sambandið þá lagabreytingu 
eindregið. Jafnframt hefur sambandið lýst jákvæðri afstöðu til þess að fram fari
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almennt mat á áhrifum lagasetningar vegna mikilvægra mála, svo sem mála 
sem haft geta mikil þjóðhagsleg áhrif. Verður að telja að slíkt mat sé 
mikilvægur þáttur í því að vanda lagasetningu hér á landi og mætti oft leggja 
meiri áherslu á að fram fari mat á afleiðingum laga og reglugerða sem sett eru. 
Umrætt ákvæði frumvarpsins hefur þó þann galla að í því felst engin afmörkun 
á því hvað skuli meta og má því segja að ákvæðið hafi afar litla sjálfstæða 
þýðingu í stjórnarskrá. Einnig tekur ákvæðið einungis til lagafrumvarpa en ekki 
reglugerða, öfugt við umrætt ákvæði sveitarstjórnarlaga og virðist rík ástæða til 
að endurskoða þá afmörkun í ákvæðinu. Má sem dæmi nefna að 
byggingarreglugerð er mál sem haft getur víðtæka þýðingu fyrir mjög marga 
aðila í þjóðfélaginu og ætti því að sæta mjög yíðtæku mati á áhrifum.

í 3. mgr. 57. gr. felst sú breyting að frumvörp sem ekki hafa hlotið afgreiðslu 
áður en þingi lýkur falla ekki niður nema ef um er að ræða síðasta þing 
kjörtímabils. Tillagan hefur bæði kosti og galla. Allmörg lagafrumvörp eru lögð 
fram óbreytt þing eftir þing og má segja að ef frumvarp er vel unnið en fellur á 
tíma í meðförum þingsins ætti ekki að vera sérstök þörf á að endurflytja mál. I 
meðförum Alþingis hefur mótast það verklag að ef mál er endurflutt sem þegar 
hefur verið sent út til umsagna eru umsagnir frá fyrra þingi lagðar til 
grundvallar þótt umsagnaraðilum sé stundum gefinn stuttur frestur til að koma 
að frekari athugasemdum. Hefur undirrituðum þótt þetta verklag ágætlega 
skilvirkt.

Hitt er þó líklega jafn algengt að frumvarp sem lagt er fram á Alþingi er 
endurflutt með breytingum, sem oftast verður að ætla að séu til bóta, og er þá 
að jafnaði haft samráð við sveitarfélög og hagsmunaaðila um þær breytingar 
eftir því sem tilefni er til. Myndi breytingin í 3. mgr. 57. gr. væntanlega virka 
letjandi á ráðuneyti að leggja fram breytt frumvörp enda felst í því allnokkur 
vinna og kostnaður að endurflytja frumvarp sem áður hefur verið lagt fram á 
Alþingi. í flestum tilvikum myndu ráðuneytin því velja þann kost að láta 
frumvarp standa óbreytt og leggja það í hendur Alþingis að gera nauðsynlegar 
breytingar á frumvörpum en breytt verklag hvað þetta varðar er líklegt til að 
draga úr samráði um efnisatriði mála.

Undirritaður hefur ekki mjög sterka skoðun á ákvæði 3. mgr. 57. gr., þótt hún 
sé líklega ekki til mikilla bóta, en vill hins vegar benda á að alltof algengt er að 
endurflutt þingmál eru ekki lögð fram nægilega snemma af viðkomandi 
ráðuneytum. Eru þannig mörg dæmi um að slík þingmál eru ekki lögð fram fyrr 
en í nóvember án þess að nokkur sjáanleg ástæða sé fyrir slíkum töfum.

Jafnframt vill undirritaður vekja athygli á að í 2. mgr. 58. gr. er lagt til að 
tillögur til þingsályktana falli niður við lok löggjafarþings. Er ekki auðvelt að sjá 
rök fyrir þessum tillögum í frumvarpinu um mismunandi málsmeðferð 
þingmála.

62. gr. Lögrétta.
Alþingi kýs í Lögréttu fimm menn til fimm ára.
Þingnefnd eða fjórðungur alþingismanna getur óskað eftir áliti Lögréttu um 
hvort frumvarp til laga samrýmist stjórnarskrá og þjóðréttarlegum 
skuldbindingum ríkisins. Ekki má afgreiða frumvarpið fyrr en álit Lögréttu 
liggur fyrir.
Um Lögréttu skal nánar mæltfyrir í lögum.
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Eins og vikið er að í umsögn sambandsins frá 21. desember 2012 um 
stjórnskipulega stöðu sveitarfélaga í frumvarpinu hefur sérfræðinganefnd frá 
Evrópuráðinu gert athugasemd við að sveitarfélögin hafa takmarkaða 
möguleika á því að fá skorið úr stjórnskipulegu gildi laga, í samræmi við 11. gr. 
Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga. Frumvarpið bætir á engan hátt úr 
þessum ágalla en í umsögninni er bent á að það gæti verið til bóta ef Samband 
íslenskra sveitarfélaga ætti möguleika á að nýta sér það nýmæli sem felst í 62. 
gr. frumvarpsins, með því að óska eftir áliti Lögréttu um hvort frumvarp 
fullnægir ákvæðum stjórnarskrárinnar eða umræddum sáttmála. Er þessi 
ábending hér með ítrekuð.

65. gr. Málskot til þjóðarinnar.
Tíu af hundraði kjósenda geta krafist þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur 
samþykkt.
Kröfuna ber að leggja fram innan þriggja mánaða frá samþykkt laganna. Lögin 
falla úr gildi ef kjósendur hafna þeim en annars halda þau gildi sínu. Alþingi 
getur þó ákveðið að fella lögin úr gildi áður en til þjóðaratkvæðis kemur. 
Þjóðaratkvæðagreiðslan skal fara fram innan árs frá því að krafa kjósenda var 
lögð fram.

66. gr. Þingmál að frumkvæði kjósenda.
Tveir af hundraði kjósenda geta lagt fram frumvarp til laga eða tillögu til 
þingsályktunar á Alþingi.
Tíu af hundraði kjósenda geta lagt frumvarp til laga fyrir Alþingi. Alþingi getur 
lagt fram gagntillögu í formi annars frumvarps. Hafi frumvarp kjósenda ekki 
verið dregið til baka skal bera það undir þjóðaratkvæði, svo og frumvarp 
Alþingis komi það fram. Alþingi getur ákveðið að þjóðaratkvæðagreiðslan skuli 
vera bindandi.
Atkvæðagreiðsla um frumvarp að tillögu kjósenda skal fara fram innan tveggja 
ára frá því að málið hefur verið afhent Alþingi.

65. og 66. gr. gefa ekki tilefni til ítarlegra athugasemda af hálfu sambandsins. 
Undirritaður vill þó benda á að í þessum ákvæðum er gengið mjög langt í átt 
til þátttökulýðræðis kjósenda. Til samanburðar má benda á að 
sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 þykja töluvert framsækin hvað varðar samráð 
við íbúa og þátttöku þeirra í ákvörðunum. í þeim lögum er þó gengið mun 
skemra en lagtertil í frumvarpi til stjórnskipunarlaga, svo sem varðandi hlutfall 
kjósenda sem þarf til að knýja fram atkvæðagreiðslu um einstök málefni. Rétt 
er þó að benda á að sú takmörkun sem fram kemur \ 1. mgr. 67. gr. dregur 
umtalsvert úr möguleikum kjósenda til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu og á 
sú takmörkun sér samsvörun í 108. gr. sveitarstjórnarlaga. Samkvæmt 
umræddri frumvarpsgrein skal mál, sem er borið undir þjóðaratkvæði að kröfu 
eða frumkvæði kjósenda samkvæmt ákvæðum 65. og 66. gr., varða 
almannahag. Er jafnframt tekið fram að á grundvelli þessara frumvarpsgreina 
er hvorki hægt að krefjast atkvæðagreiðslu um fjárlög, fjáraukalög, lög sem eru 
sett til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum né heldur um skattamálefni eða 
ríkisborgararétt. Þess skal jafnframt gætt að frumvarp að tillögu kjósenda 
samrýmist stjórnarskrá. Rísi ágreiningur um hvort mál uppfylli framangreind 
skilyrði skera dómstólar þar úr. Þrátt fyrir þær takmarkanir sem leiða af 1. mgr.
67. gr. hljóta umræddar frumvarpsgreinar að fela í sér umtalsverða ógn við 
stöðu og hlutverk Alþingis við setningu laga og hefur undirritaður verulegar 
efasemdir um ágæti þessara tillagna.
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68. gr. Frumvarp til fjáriaga.
Fyrir hvert reglulegt Alþingi skal, þegar það er saman komið, leggja frumvarp 
til fjárlaga fyrir það fjárhagsár sem í hönd fer. Skal í frumvarpinu vera fólgin 
greinargerð um tekjur ríkisins og gjöld eftir því sem nánar er ákveðið í lögum.

Undirritaður telur ástæðu til að benda á að í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 
er kveðið á um að fjárhagsáætlanir sveitarfélaga skuli afgreiddar fyrir 15. 
desember ár hvert. Við undirbúning þeirrar lagasetningar var mikið rætt um 
nauðsyn þess að forsendur fjárhagsáætlana sveitarfélaga liggi tímanlega fyrir, 
svo sem áætlanir um framlög til sveitarfélaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, 
skatthIutfalI tryggingagjalds og fleiri atriði sem haft geta veruleg áhrif á fjárhag 
sveitarfélaga. Til að tryggja það að forsendur fjárhagsáætlana séu traustar er 
mikilvægt að fjárlög liggi fyrir eins fljótt og mögulegt er og alls ekki síðar en 1. 
desember ár hvert. Undirritaður telur umdeilanlegt hvort rétt sé að binda slíka 
dagetningu í stjórnarskrá en slíkt verður þó tæpast talið fráleitt.

71. gr. Skattar.
Skattamálum skal skipað með lögum. Engan skatt má leggja á né breyta né taka 
af nema með lögum.
Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta 
honum eða afnema hann.
Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum 
þegar þau atvik urðu sem ráða skattskyldu.

Ákvæðið felur ekki í sér neina efnislega breytingu frá 77. gr. gildandi 
stjórnarskrár og hefur ákvæðið ekki valdið neinum sérstökum vandamálum 
gagnvart sveitarfélögum. Einkum skiptir máli að það svigrúm sem 
sveitarstjórnum er veitt til þess að ákveða útsvarshlutfall og fasteignaskatt innan 
tiltekins ramma, sem kveðið er á um í lögum um tekjustofna sveitarfélaga nr. 
4/1995, verið talið samrýmast umræddu stjórnarskrárákvæði. Engin breyting 
verður á því svigrúmi ef frumvarpið verður að lögum og sér undirritaður því 
enga þörf á athugasemdum við frumvarpsgreinina.

72. gr.
Eignir og skuldbindingar ríkisins.
Ekki má taka lán eða undirgangast ábyrgðir sem skuldbinda ríkið nema með 
lögum.
Stjórnvöldum er óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila. 
Með lögum má þó kveða á um slíka ríkisábyrgð vegna almannahagsmuna.
Ekki má selja eða láta með öðru móti af hendi fasteignir ríkisins né afnotarétt 
þeirra nema samkvæmt heimild í lögum. Um ráðstöfun annarra eigna ríkisins 
fer að lögum.

í umsögn sambandsins frá 21. desember 2012 er gerð veruleg athugasemd við 
ákvæði 2. mgr. 72. gr. Er full ástæða til þess að ítreka að sérstakar reglur gilda 
samkvæmt sveitarstjórnarlögum um ábyrgðarveitingar sveitarfélaga, sbr. 69. gr. 
laga nr. 138/2011. Er augljóst að þrengja þarf orðalag 2. mgr. 72. gr. þannig að 
ákvæðið nái eingöngu til stofnana ríkisins.
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