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Efni: Umsögn um tillögur til þingsályktunar um auðkenni breytingartillagna og tölvutækt snið 
þingskjala, þingmál 424 og 425 á 145. löggjafarþingi

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur borist ósk frá Alþingi um að veita umsögn um tvær 
þingsályktunartillögur, annars vegar þingmál 425 um stofnun vinnuhóps um tölvutækt snið 
þingskjala og hins vegar þingmál 424 um setningu reglna um auðkenningu breytingartillagna í 
lagafrumvörpum. Flutningsmenn beggja þingsályktunartillagna eru hinir sömu, Helgi Hrafn 
Gunnarsson, Bjöm Leví Gunnarsson og Asta Guðrún Helgadóttir.

Að mati ráðuneytisins fjallar báðar framangreindar tillögur um náskylt efni, þ.e. framsetningu 
og greiningu á áhrifum af lögfestingu lagafrumvarpa. Ráðuneytið leggur því til að tillögumar 
verði sameinaðar í eina og þeim vinnuhópi sem minnst er á í síðari tillögunni falið að fjalla um 
fyrri tillöguna.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefúr firá árinu 2005 beitt sér fyrir því að lagafrumvörp 
sem lögð hafa verið fram a f hálfu menntamálaráðherra og síðar mennta- og 
menningarmálaráðherra hafí að geyma svonefnt samanburðarskjal sem sýnir lagatexta skv. 
gildandi lögum og breytingar á honum sem lagðar em til í viðkomandi fmmvarpi. Þetta hefur 
verið gert við undirbúning fmmvarpa um breytingar á höfundalögum, lögum um háskóla og 
lögum um opinberan stuðning við vísindarannsóknir, bæði við kynningu á fmmvarpsdrögum á 
samráðsgátt ráðuneytisins og við framlagningu fmmvarpanna á Alþingi. Að fyrirmynd mennta- 
og menningarmálaráðuneytis hafa önnur ráðuneytið nýlega tekið það upp að birta fmmvarpdrög 
með samanburðarskjali. Að mati ráðuneytisins er mikilvægt að unnið verði úr hugmyndum um 
tölvutækt snið þingskjala og auðkenningu breytingartillagna í lagafmmvörpum með hliðsjón af 
ráðagerð um undirbúning sameiginlegrar samráðsgáttar Stjómarráðs Islands fyrir kynningu á 
drögum að reglugerðum og lagafmmvörpum. Með þeim hætti mætti tengja saman umfjöllun um 
einstök ákvæði í lagafmmvarpi, athugasemdir sem komu fram í samráðsferli og greinargerð um 
hvemig bmgðist var við athugasemdum hagsmunaaðila.
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