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Umsögn 
forsætisnefndar Alþingis 

um tilteknar greinar í frumvarpi til stjórnarskipunarlaga (415. mál).

Með bréfi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 23. nóv. 2012, var 
þess farið á leit við forsætinefnd að nefndin fjallaði um tilteknar greinar í frumvarpi 
til stjórnarskipunarlaga, 415. mál þingsins, og skilaði umsögn um þær. Þær greinar 
sem tilteknar voru í bréfi stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar voru 37. gr., 43.-49. gr.,
52. gr., 54.-55. gr., 73. gr. og 74.-75. gr.

Forsætisnefnd hélt þrjá fundi um erindið í janúar 2013. Á fund nefndarinnar 
komu af þessu tilefni Þórhallur Vilhjálmsson aðallögfræðingur skrifstofu Alþingis og 
Ingvar Þór Sigurðsson, forstöðumaður þingfundarskrifstofu og ritari þingskapa- 
nefndar.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir sjónarmiðum forsætisnefndar til 
áðurnefndra greina í frumvarpinu og kynntar þær breytingar sem nefndin telur 
nauðsynlegt að gera á þeim. Forsætisnefnd leggur á það áherslu að þær breytingar 
sem varða forseta Íslands eru háðar því hver verður endanlega afgreiðslu Alþingis á 
öðrum ákvæðum frumvarpsins er varða stöðu forseta Íslands. Það er því mikilvægt 
að stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar skoði breytingar forsætisnefndar vandlega í 
samhengi við breytingar sem aðrar greinar frumvarpsins kunna að taka í meðförum 
nefndarinnar.

Varaforsetar úr Sjálfstæðisflokki (RR) og Framsóknarflokki (SIJ) í 
forsætisnefnd eru efnislega sammála þeim breytingum sem lagðar eru til í þessari 
umsögn en hafa almennan fyrirvara um þingmálið og málsmeðferðina á Alþingi.

Um 37. gr.
(Hlutverk Alþingis).

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Alþingi fer  með löggjafarvald og fjárstjórnarvald ríkisins og hefur eftirlit með 

framkvæmdarvaldinu svo sem nánar er mælt fyrir um í stjórnarskrá þessari og öðrum 
lögum."

Kveðið er á um að Alþingi eitt fari með löggjafarvaldið (sbr. 2. gr.), en ekki 
ásamt forseta Íslands líkt og nú er mælt fyrir um í stjórnarskrá.

Það er afstaða forsætisnefndar að í greinina vanti að draga skýrar fram 
margþætt hlutverk Alþingis sem sjálfstæðrar fulltrúasamkundu þjóðarinnar. 
Löggjafarvaldið er í reynd aðeins einn þáttur þess valds sem Alþingi hefur 
samkvæmt stjórnarskrá landsins. Til viðbótar löggjafarhlutverkinu hefur Alþingi 
þannig ýmis önnur mikilvæg hlutverk sem væru í sjálfu sér fullnægjandi til að skapa 
þinginu sjálfstæðan tilverugrundvöll. Í reynd má segja að Alþingi hafi ætíð verið
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fyrst og fremst fulltrúasamkunda þjóðarinnar. Líta má á fulltrúarhlutverkið sem 
grundvallarhlutverk Alþingis og að innan þess ramma hafi önnur hlutverk eða 
verkefni þingsins þróast. Það er því eðlilegt að þessi meginhlutverk þingsins komi 
skýrt fram í lagagreininni, en þau má einkum telja löggjafarhlutverkið, 
fjárstjórnarhlutverkið, eftirlitshlutverkið, umræðuhlutverkið og 
landsstjórnarhlutverkið.

Með hliðjón af þessum sjónarmiðum er lagt til að greinin orðist svo:
„Alþingi er þjóðþing Íslendinga og vettvangur til að fjalla um málefni er varða 

þjóðina. Alþingi fer í umboði þjóðarinnar með löggjafarvald og fjárstjórnarvald. Æðstu 
handhafar framkvæmdarvalds starfa í umboði Alþingis, sbr. 1. gr. og skal Alþingi hafa eftirlit 
með störfum þeirra og stjórnsýslu er undir þá heyrir/'

Um 43. gr.
(Gildi kosninga).

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Alþingi kýs landskjörstjórn til þess að úrskurða um gildi forsetakosningar, kosninga 

til Alþingis svo og þjóðaratkvæðagreiðslna.
Landskjörstjórn gefur út kjörbréf forseta og alþingismanna og úrskurðar hvort 

þingmaður hafi misst kjörgengi. Um störf landskjörstjórnar fer  eftir nánari fyrirmælum í 
lögum.

Úrskurðum landskjörstjórnar um gildi forsetakosningar og kosninga til Alþingis er 
heimilt að skjóta til Hæstaréttar Íslands eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum. Öðrum 
úrskurðum landskjörstjórnar verður skotið til dómstóla eftir almennum reglum.“

43. gr. frumvarpsins felur í sér þá grundvallarbreytingu að Alþingi úrskurðar 
ekki lengur um gildi kosninga eins og verið hefur. Þess í stað er lagt til að 
landskjörstjórn úrskurði um gildi kosninga til Alþingis og einnig um gildi kjörs 
forseta Íslands og þjóðaratkvæðagreiðslna.

Forsætisnefnd gerir ekki athugasemd við það að úrskurðarvald um gildi 
alþingiskosninga verði fært annað. Með því er komið í veg fyrir að alþingismenn 
úrskurði sjálfir um gildi kosninga og stuðlað er að aukinni tiltrú almennings á 
meðferð slíkra mála. Að mati forsætisnefndar er það hins vegar sérstakt 
athugunarefni hvort rétt sé að fela landskjörstjórn að úrskurða um gildi kosninga 
með þeim hætti sem lagt er til í greininni. Landskjörstjórn er ein af stofnunum 
þingsins. Kemur hún að undirbúningi kosninga til Alþingis, úthlutar þingsætum og 
gefur út kjörbréf. Í umsögn landskjörstjórnar, dags. 13. desember sl., er bent á að með 
þessu sé verið að fela landskjörstjórn tvíþætt hlutverk sem ekki sé samrýmanlegt; þ.e. 
stjórnsýsla við undirbúning kosninga og úrskurðarvald um þau málefni.

Forsætisnefnd leggur til að hlutverk landskjörstjórnar verði óbreytt eins og 
það er skv. gildandi lögum, þe. að ekki verði farin sú leið sem gert er ráð fyrir í
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frumvarpinu. Telur nefndin heppilegra að hægt verði að skjóta ágreiningi um úrslit 
alþingiskosninga og um kjörgengi þingmanna til sérstakrar úrskurðarnefndar eða til 
dómstóla. Að öðru leyti verði fjallað um hlutverk landskjörstjórnar í lögum um 
kosningar til Alþingis og eftir atvikum í sérlögum, eins og t.d. er gert í lögum um 
framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna.

Verði öðrum aðila en Alþingi falið að úrskurða um gildi alþingiskosninga er 
að mati forsætisnefndar nauðsynlegt, með hliðsjón af 44. gr. frumvarpsins um 
samkomutíma Alþingis, að kveðið verði á um umboð alþingismanna, hafi kosning 
verið kærð, t.d. með því að taka fram að: „Þingmenn halda umboði sínu þótt kosning hafi 
verið kærð. Missi þingmaður umboð sitt tekur nýr fulltrúi við kjöri um leið og það hefur verið 
auglýst. Sama gildir um varamenn."

Um 44.-46. gr. 
(Starfstími, þingsetning og samkomustaður).

Frumvarpsgreinarnar hljóða svo:
44. gr. (starfstími).

„Alþingi kemur saman eigi síðar en tveimur vikum eftir hverjar 
alþingiskosningar. “

Í  lögum skal kveðið á um samkomudag reglulegs Alþingis og skiptingu 
starfstíma þess í löggjafarþing.
45. gr. (samkomustaður).

„Alþingi kemur að jafnaði saman í Reykjavík en getur þó ákveðið að koma 
saman á öðrum stað. “
46. gr. (þingsetning).

„Forseti Íslands stefnir saman Alþingi að loknum alþingiskosningum og setur 
reglulegt Alþingi ár hvert.

Forseti stefnir einnig saman og setur Alþingi að tillögu forseta þess eða 
fjórðungs þingmanna. “

Í þessum greinum er kveðið á um ýmis atriði er varða skipulag þingsins 
Það er afstaða forsætisnefndar að mikilvægt sé að ákvæðin takmarki ekki 

möguleika Alþingis til að setja sér með þingskapalögum það skipulag sem það telur 
best henta á hverjum tíma.

Nefndin telur að heppilegt sé að fella 44.-46. gr. saman í eina grein. Samhliða 
því er nauðsynlegt að gera breytingar á 44. og 46. gr. Þau atriði sem breyta þarf eru 
eftirtalin:

1. Koma þarf fram að starfstími Alþingis sé frá upphafi kjötímabils til loka 
þess. Á starfstímabilinu skiptist þingtíminn í starfslotur (þing) sem miðist við 
almannaksárið og verði nánar kveðið á um það fyrirkomulag í þingsköpum. Formleg 
þingsetning verður því aðeins þegar þing kemur saman í fyrsta skipti að loknum
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kosningum. Núverandi fyrirkomulag verður að telja tímaskekkju og arf frá þeim 
stjórnarháttum er ríktu á 19. öld.

2. Í ljósi fullveldis þingsins og þess að forseti Íslands á ekki lengur, skv. 
frumvarpinu, aðild að löggjafarhlutverkinu verður að telja óeðlilegt að hann stefni 
Alþingi saman að loknum kosningum. Eðlilegt gæti hins vegar verið að forseti 
Íslands væri viðstaddur þingsetningu við upphaf kjörtímabils og ávarpaði 
þjóðþingið. Það er skoðun forsætisnefndar að heppilegast sé að starfandi forseti 
Alþingis kalli þingið saman að loknum kosningum. Ef kalla þyrfti þingið saman fyrr 
en tveimur vikum eftir kosningar mundi hann hafa samráð við forustu 
stjórnmálaflokkanna.

3. Síðari málsgrein 46. gr. falli brott enda óþörf þar sem Alþingi situr allt
árið.

Með hliðjón af þessum sjónarmiðum er lagt til að hin nýja grein orðist svo:
„Alþingi kemur saman eigi síðar en tveimur vikum eftir hverjar alþingiskosningar. 

Starfandi forseti Alþingis kallar nýkjörið þing saman til fyrsta fundar.
Í  lögum skal kveðið á um samkomudag reglulegs Alþingis og skiptingu starfstíma þess 

í löggjafarþing.
Alþingi kemur að jafnaði saman í Reykjavík en getur þó ákveðið að koma saman á 

öðrum stað.“

Um 47. gr. 
(Eiðstafur alþingismanna).

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Sérhver nýr alþingismaður undirritar eiðstaf að stjórnarskránni þegar kosning hans 

hefur verið tekin gild.“

Um er að ræða orðalagsbreytingu frá gildandi ákvæði og kemur orðið 
„eiðurstaður" í stað „drengskapar", en forsætisnefnd telur enga ástæðu til þeirrar 
breytingar. Hins vegar er nauðsynlegt að fella brott lokaorð málsliðarins þar sem 
Alþingi sker ekki lengur úr um gildi kosningar eftir þá breytingu sem felst í 43. gr.

Forsætisnefnd leggur því til eftirfarandi breytingu á greininni:
Orðin „þegar kosning hans hefur verið tekin gild“ falli brott.

Um 48. gr. 
(Sjálfstæði alþingismanna).

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína, en ekki við nein 

fyrirmæli frá  öðrum."
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Greinin er að mestu samhljóða gildandi ákvæði og telur forsætisnefnd að sú 

orðlagsbreyting sem gerð hefur verið á ákvæðinu í frumvarpinu sé til bóta.

Um 49. gr. 
(Friðhelgi alþingismanna).

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Ekki má setja alþingismann í gæsluvarðhald eða höfða sakamál á hendur honum án 

samþykkis þingsins nema hann sé staðinn að glæp.

Hvorki alþingismaður né ráðherra verður krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það 

sem hann hefur sagt í þinginu nema Alþingi leyfi.

Alþingismanni og ráðherra er heimilt að afsala sér friðhelgi skv. 1. og 2. mgr.“

Forsætisnefnd gerir eftirfarandi athugasemdir við greinina:
1. Gera þarf breytingu á 2. mgr. sem leiðir af breyttri stöðu þingforseta, en 

samkvæmt 52. gr. frumvarpsins lætur hann af þingmennsku þegar hann hefur verið 
kjörinn og því nauðsynlegt að tryggja honum sömu friðhelgi og ráðherrum og 
þingmönnum ef 52. gr. verður samþykkt óbreytt.

2. 3. mgr. greinarinnar er nýmæli sem forsætisnefnd getur ekki fallist á. 
Gildandi ákvæði er sett með hagsmuni þingsins í huga, en með þeirri breytingu sem 
felst í 3. mgr. er þeirri hættu boðið heim að þingmaður verði beittur þrýstingi til að 
afsala sér friðhelgi. Breytingin gengur því gegn þeirri hugsun er liggur til 
grundvallar gildandi ákvæði um friðhelgi og getur orðið til að takmarka málfrelsi 
alþingismanna.

3. Verði 3. mgr. 52. gr., um þingforseta, samþykkt er nauðsynlegt að 
kveða einnig á um stöðu þingforseta í 49. gr.

Með fyrirvara um afgreiðslu á 52. gr. leggur forsætisnefnd til eftirfarandi 
breytingar á greininni:

1. Upphafmálsiður 2. mgr. orðist svo: „Hvorki forseti Alþingis, alþingismaður 
né ráðherra“.

2. Þriðja mgr. 49. gr. falli brott.

Um 52. gr. 
(Þingforseti).

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Alþingi kýs sér forseta með 2/3 hlutum atkvæða í upphafi hvers kjörtímabils. Sitji 

forseti ekki út kjörtímabil skal sami háttur hafður á við kosningu nýs forseta.
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Forseti stýrir störfum Alþingis. Hann ber ábyrgð á rekstri þingsins og hefur æðsta 
vald í stjórnsýslu þess. Með forseta starfa varaforsetar sem eru staðgenglar hans og mynda 
ásamt honum forsætisnefnd. Um kosningu þeirra skal mælt fyrir í lögum.

Kjörinn forseti Alþingis lætur a f almennum þingstörfum og hefur ekki atkvæðisrétt. 
Varamaður hans tekur sæti á þingi á meðan hann gegnir embættinu. “

Forsætisnefnd gerir eftirfarandi athugasemdir við greinina:
1. Forsætisnefnd telur mikilvægt að í 1. mgr. sé ákvæði er geri mögulegt 

að bregðast við þeirri stöðu sem kynni að koma upp ef engin alþingismaður hlýtur 
2/3 atkvæða. Eðlilegt væri að kveðið væri á um að setja skuli í þingsköpum nánari 
ákvæði um kjör þingforseta.

2. Varðandi 2. mgr. gerir forsætisnefnd athugasemd við að tilvist 
forsætisnefndar og skipan hennar sé tilgreind í stjórnarskrá. Það getur ekki talist 
heppilegt að tilgreina í stjórnarskrá heiti eða skipan einstakra starfsnefnda innan 
þingsins. Menn kynnu á næstu árum að vilja breyta heiti forsætisnefndar með 
breyttri skipan hennar, t.d. aðild fleiri en varaforseta.

3. Forsætisnefnd telur óljósa þá hugmynd sem liggur til grundvallar því 
að þingforseti skuli láta af almennum þingstörfum og ekki hafa atkvæðisrétt 
jafnframt því að varamaður hans tekur sæti hans á þingi, sbr. 3. mgr. greinarinnar. 
Ákvæðið virðist í raun fela í sér að þingforseti láti af þingmennsku. Skýran 
rökstuðning fyrir tillögunni er ekki að finna í frumvarpinu. Í því sambandi má nefna 
að þó að færa megi rök fyrir því að heppilegt sé að þingmaður sem tekur við 
ráðherrastörfum láti af þingmennsku til að undirstrika aðgreiningu löggjafarvalds og 
framkvæmdarvalds þá verður ekki séð að það sama geti átt við þingforseta sem fram 
til þess hefur verið æðsti handhafi löggjafarvaldsins. Þá vill nefndin benda á að staða 
varaforseta, sem tíðum gegna störfum þingforseta, er óljós skv. greininni. Þannig 
vaknar t.d. sú spurning hvort að varaforseti sem gegnir forsetastörfum og stýrir 
þingfundi missi við það atkvæðisrétt.

Með hliðsjón af ofangreindu leggur forsætisnefnd til eftirfarandi breytingar á 
greininni:

1. Við 1. mgr. bætist: Nánari ákvæði um kjör forseta skal setja í lögum.
2. Við 2. mgr. Orðin „og mynda ásamt honum forsætisnefnd“ falli brott.
3. 3. mgr. falli brott.

54. gr. 
(Þingnefndir)

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Alþingi kýs fastanefndir til að fjalla um þingmál.
Um störf þingnefnda skal mælt fyrir í lögum.“

Forsætisnefnd gerir enga athugasemd við greinina.
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Um 55. gr.
(Opnir fundir)

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Fundir Alþingis eru haldnir í heyranda hljóði.
Þingnefnd getur ákveðið að fundur hennar sé opinn almenningi. “

Forsætisnefnd gerir eftirfarandi athugasemdir við greinina:
1. Forsætisnefnd tekur undir með sérfræðinganefndinni, sem í umboði 

stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar yfirfór tillögur stjórnlagaráðs, að skoða þyrfti 
„hvort sérstakar aðstæður eins og alvarleg milliríkjadeila geti ekki réttlætt lokaðan 
þingfund."

2. Forsætisnefnd telur ekki heppilegt að kveðið sé á um starfshætti 
þingnefnda í stjórnarskrá. Slíkt er heppilegra að hafa í þingsköpum enda taka 
starfshættir tíðari breytingum en breytingar á stjórnarskrá. Til dæmis eru núna skv. 
þingsköpum þrjár tegundir nefndafunda; lokaðir vinnufundir, opnir gestafundir og 
opnir fundir (heyrslufundir) sem sendir eru út á netinu.

3. Nefndin bendir á að engin rök séu fyrir þeirri tillögu að fella brott 
ákvæði stjórnarskrár um að Alþingi starfi í einni málstofu. Með slíku brottfalli er 
ekkert því til fyrirstöðu að einfaldur meirihluti ákveði að setja í þingsköp ákvæði um 
deildaskipt þing en slík ákvörðun er það mikilvæg að eðlilegt er að mælt sé fyrir um 
þetta efni sé í stjórnarskránni.

4. Telja verður að heiti greinarinnar lýsi ekki inntaki hennar. Eðlilegra 
væri að fyrirsögn greinarinnar væri „fundir Alþingis". Breytt heit greinarinnar fellur 
einnig vel að þeim breytingum sem ræddar eru í 3. lið.

Með hliðsjón af ofangreindu leggur forsætisnefnd til eftirfarandi breytingar á 
greininni:

1. Heiti greinarinnar orðist svo: „Fundir Alþingis“.
2. Á undan 1. mgr. komi ný mgr. (er verði 1. mgr.) er orðist svo: „Alþingi

starfar í einni málstofu. “
3. Við 1. mgr.( er verði 2. mgr.) bætist: „Þó getur forseti eða svo margir

þingmenn sem til er tekið í þingsköpum krafist að öllum utanþingmönnum sé vísað burt og 
sker þá þingfundur úr hvort ræða skulu málið í heyranda hljóði eða fyrir luktum dyrum. “

4. 2. mgr. greinarinnar falli brott.

Um 73. gr. 
(Þingrof)

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Forseti Íslands rýfur Alþingi að ályktun þess. Skal þá efnt til nýrra kosninga eigi fyrr 

en sex vikum og eigi síðar en níu vikum frá því er forseti gerði kunnugt um þingrofið. 
Alþingismenn halda umboði sínu til kjördags.“
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Forsætisnefnd telur að þar sem þingrofsvaldið er með greininni fengið Alþingi 
sé ekki tilefni til aðkomu forseta Íslands, enda á forsetinn ekki lengur aðild að 
löggjafarvaldinu skv. frumvarpinu. Þá telur forsætisnefnd að rétt sé að einfalda þann 
tímafrest sem tilgreindur er í greininni og að hann verði svipaður og er í 
stjórnarskránni (nú 45. dagar).

Þeim sjónarmiðum var hreyft innan forsætisnefndar hvort þingrofsvaldið gæti 
bæði verið á hendi Alþingis og forsætisráðherra. Forsætisnefnd telur mikilvægt að 
það atriði verði vandalega athugað af hálfu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar

Með hliðsjón af ofangreindu leggur forsætisnefnd til eftirfarandi breytingar á 
greininni:

1. Í stað fyrsti málsl. komi tveir málsl. er orðist svo: „Alþingi getur með 
ályktun ákveðið að það skuli rofið.

2. Annar máls. orðist svo: „Skal þá efnt til nýrra kosninga eigi síðar en sex 
vikum frá því er Alþingis samþykkti þingrof.“

Um 74. gr. 
(Ríkisendurskoðun).

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Alþingi kýs ríkisendurskoðanda til fimm ára. Hann skal vera sjálfstæður í störfum

sínum.
Hann endurskoðar fjárreiður ríkisins, stofnana þess og ríkisfyrirtækja í umboði 

Alþingis eftir því sem nánar er mælt fyrir um í lögum.
Endurskoðaðan ríkisreikning næstliðins árs ásamt athugasemdum ríkisendurskoðanda 

skal leggja fyrir Alþingi til samþykktar samhliða frumvarpi til fjárlaga.“

Það er mat forsætisnefndar að ákvæði 74. gr. sé of ítarlegt. Þá telur nefndin að 
heiti greinarinnar sé ekki rétt og að vísa eigi til ríkisendurskoðanda enda er hann 
trúnaðarmaður Alþingis. Hvað varðar stofnunina telur nefndi að einungis eigi að 
kveða á um tilvist hennar í stjórnarskrá en að um verkefni hennar sé mælt fyrir í 
lögum. Hætt er við að hlutverk stofnunarinnar til framtíðar litið verði full niður 
njörvað ef ákvæðin verða jafn ítarleg og er í frumvarpinu.

Með hliðsjón af ofangreindu leggur forsætisnefnd til eftirfarandi breytingar á 
greininni:

1. Heiti greinarinnar verði: „Ríkisendurskoðandi“.
2. Greinin orðist svo: „Alþingi kýs ríkisendurskoðanda til fimm ára. Hann skal 

vera sjálfstæður í störfum sínum. Um hlutverk ríkisendurskoðanda skal mælt fyrir í lögum.“
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Um 75. gr. 
(Umboðsmaður Alþingis).

Frumvarpsgreinin hljóðar svo:
„Alþingi kýs umboðsmann Alþingis til fimm ára. Hann skal vera sjálfstæður í 

störfum sínum.
Hann gætir að rétti borgaranna og hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. 

Hann gætir þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að öðru leyti fram  í 
samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti.

Ákveði ráðherra eða annað stjórnvald að hlíta ekki sérstökum tilmælum umboðsmanns 
skal tilkynna forseta Alþingis um ákvörðunina.

Um starfsemi umboðsmanns og hlutverk hans skal nánar mælt fyrir í lögum, þar á 
meðal um þingmeðferð tilkynningafyrrgreindrar tilkynningar ráðherra eða annars stjórnvalds 
skv. 2. mgr.“

Sömu athugasemdir eiga hér við og gerðar eru við 74. gr.
Forsætisnefnd leggur því til eftirfarandi breytingu:
Greinin orðist svo: „Alþingi kýs umboðsmann Alþingis til fimm ára. Hann skal vera 

sjálfstæður í störfum sínum. Um hlutverk umboðsmanns skal mælt fyrir í lögum.“

Fjarverandi afgreiðslu málsins voru Kristján L. Möller 3. varaforseti 
(veikindaleyfi) og Unnur Brá Konráðsdóttir 6. varaforseti. Birgitta Jónsdóttir (og síðar 
Þór Saari) sátu fundina sem áheyrnarfulltrúar.

Ásta R. Jóhannesdóttir, 
forseti Alþingis.

Ragnheiður Ríkharðsdóttir 
1. varaforseti .

Þuríður Backman 
2. varaforseti.

Sigurður Ingi Jóhannsson
4. varaforseti .

Árni Þór Sigurðsson 
5. varaforseti.


