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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um lagasetningu á Íslandi og hvert hlutverk stjórnarskrár lýðveldisins 
er í þeim efnum. Nánar tiltekið er rannsakað hvernig stjórnarskrárákvæði geta stuðlað 
að því að lagasetning verði vandaðri. Til þess að svara því þarf fyrst að skilgreina 
hugtakið vönduð lagasetning og varpa ljósi á vandamál við lagasetningu hér á landi. 
Áherslur Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) eru einnig kannaðar í þessu 
ljósi. Þá er saga stjórnarskrárinnar könnuð með hliðsjón af þeim hugmyndum og 
reglum er snúa að lagasetningu sem þar er að finna. Auk þess sem fjallað er um 
frumkvæðisrétt þingmanna, mat á samræmi laga við stjórnarskrá og aukna aðkomu 
þjóðarinnar að lagasetningu  

Fjallað er um tillögur Stjórnlagaráðs er tengjast lagasetningarferlinu en þar eru 
lagðar til misróttækar breytingartillögur með ákveðin markmið að leiðarljósi sem einna 
helst snúa að því að auka aðskilnað milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Loks 
er varpað fram hugmyndum um mögulegar breytingar á stjórnarskránni, eða eftir 
atvikum í lögum nr. 51/1991 um þingsköp Alþingis, sem höfundur telur að yrðu til 
þess fallnar að stuðla að betra vinnulagi og vandaðri lagasetningu með hliðsjón af því 
sem rannsakað hefur verið við vinnslu ritgerðarinnar.  

Þetta efni varð fyrir valinu í ljósi áhuga höfundar á stjórnskipan, lagasetningu og 
vinnulagi í stjórnsýslunni og á Alþingi. Ljóst er að þörf er á úrbótum á þessu sviði og 
er hér reynt að sýna fram á hvernig hægt sé að mæta þeim þörfum. Vandaður 
undirbúningur við lagasetningu skiptir verulegu máli fyrir samfélagið í heild og geta 
neikvæðar afleiðingar af illa undirbúnum lögum verið margvíslegar. Þannig aukast 
líkur á að sett verði lög án þess að kannað hafi verið hvaða áhrif lagasetningin hefur, 
til dæmis á þjóðfélagið í heild eða ákveðna hópa þess. Þá geta verið samþykkt og 
tekið gildi lög sem brjóta gegn stjórnarskránni eða samrýmast ekki öðrum gildandi 
lögum. Komist er að þeirri niðurstöðu að íslensk stjórnsýsla sé veik í samanburði við 
nágrannalönd og Evrópuríki og á eftir í þróun að bættri lagasetningu. Í ritgerðinni er 
bent á leiðir til þess að bæta þar úr. 



 
 

Abstract 

This thesis discusses the legislative process in Iceland and the role of the constitution 
in that process. More specifically, how the constitution can improve the legislative 
process. The term regulatory quality is defined and problems in the legislative 
process in Iceland are identified. The focus of the Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) in the field og regulatory quality are also 
examined. The history of the constitution is analyzed with regard to the ideas and 
principles relating to the legislative process, along with a discussion about the 
Members' of Parliament rights of initiative, the assessment of conformity with the 
constitution and laws of the increased involvement of referendums regarding the 
legislative process. 

Then propositions from the Constitutional Council relating to the legislative 
process are discussed. The council proposes various amendments with specific 
goals in mind, mainly to increase the separation between legislative and executive 
branches of government. Finally ideas of possible changes to the constitution, or law 
no. 51/1991 on rules of procedure of Parliament, are examined. Ideas that the author 
believes to be  conductive to improve the legislative process and quality legislation 
with regard to what has been discussed in the thesis. 

This material was chosen in view of the author's interest in constitutional law, the 
legislative process, the legislature and administrative law. There is a need for 
improvement in this area and the author tries to demonstrate how those improve-
ments can be made. Legislative preparation of good quality can be crucial for the 
society as a whole and can have negative consequences in various ways if the law is 
ill-prepared. Consequences are among others an increased probability of legislation 
without impact assessment of the society as a whole or specific groups thereof. Also 
laws may be adopted that violate the constitution or are inconsistent with other 
applicable laws. The conclusion of this thesis is that the Icelandic administration is 
weak in comparison to neighboring and European countries and relatively poor in the 
development of improved legislative process. The paper identifies ways to rectify this. 
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1. INNGANGUR  

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á það hvernig stjórnarskrá getur stuðlað 

að vandaðri lagasetningu. Með lagasetningu er átt við undirbúning lagasetningar og 

ferlið allt þar til lög eru birt.1 Talsvert hefur verið skrifað um lagasetningu almennt hér 

á landi en ekki hefur verið skrifað mikið um hlutverk stjórnarskrárinnar í því ferli. 

Sérstaklega mikilvægir þættir við lagasetningu eru samráð og mat á áhrifum. Með 

samráði er átt við þann þátt undirbúnings frumvarpa að hafa samráð við þá aðila sem 

hin nýju lög kunna að varða. Það stuðlar að því að forsendur mála liggi fyrir áður en 

ákvörðun er tekin.2 Þegar nýjar reglur eru settar eða gildandi reglur endurskoðaðar 

þarf að fara fram mat á áhrifum þeirra. Það þýðir að skoða þarf hvaða afleiðingar 

reglur hafi, hverjir njóti góðs af þeim og hver verði fyrir kostnaði af þeim.3 Telur 

höfundur þetta þarfa umfjöllun til að sýna fram á hversu vandasamt en jafnframt 

mikilvægt það er að setja vönduð og vel ígrunduð lög, byggð á traustum upplýsingum 

og vönduðum undirbúningi. Markmið ritgerðarinnar er einnig að varpa ljósi á 

vandamál í lagasetningu og mögulegar úrbætur. Með það í huga verður síðan velt 

upp þeirri spurningu hvert hlutverk stjórnarskrárinnar eigi að vera þegar kemur að 

vandaðri lagasetningu og hvernig hún geti stuðlað að því að undirbúningur 

lagasetningar sé faglegur og vandaður, sem skilar sér í betri lagasetningu. 

Fyrst þarf að byrja á því að skilgreina hugtakið vönduð lagasetning og er það gert  

í 2 kafla. Ekki er til ein óumdeild skilgreining á hugtakinu en hér er hugtakið nálgast á 

þann veg að gæði í lagasetningu felist í þeirri undirbúningsvinnu sem miði að því að 

allar forsendur liggi fyrir svo hægt sé að taka upplýsta ákvörðun. Í kaflanum er einnig 

umfjöllun um áherslur Efnahags- og framfarastofnunarinnar (hér eftir „OECD“) í vinnu 

sinni að bættri lagasetningu í aðildarríkjunum. 

Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 („stjskr.“), sem tók gildi hinn 17. 

júní 1944, í kjölfar þjóðaratkvæðagreiðslu um sambandsslit Íslands og Danmerkur og 

stjórnarskrá nýs lýðveldis, eru ákvæði sem fjalla um lagasetningarferlið.4 Hér er um 

að ræða 2., 25., 38. og 44. gr. stjskr., auk 17. og 26.-28. gr. stjskr. Saga sérstakra 

ákvæða, sem stuðla með einhverjum hætti að vandaðri lagasetningu, er skoðuð í 3. 

                                                             
1
 Undir lagasetningu fellur jafnframt setning reglugerða með stoð í settum lögum. 

2
 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa (Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og 
Skrifstofa Alþingis 2007) 10. 
3
 sama heimild 12.  

4
 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 30. 
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kafla og lesið úr heimildum hvaðan hugmyndir að baki ákvæðunum koma. Þar er 

jafnframt fjallað um frumkvæðisrétt þingmanna og mögulegar takmarkanir á þessum 

rétti þeirra. Þá er kannað hvaða fyrirkomulag er við lýði um mat á samræmi laga við 

stjórnarskrá  og fjallað um aukna aðkomu almennings að lagasetningu. 

Þar á eftir tekur við 4. kafli en hann er helgaður Stjórnlagaráði. Stjórnlagaráð var 

formlega sett hinn 6. apríl 2011 í kjölfar þess að Hæstiréttur Íslands ógilti kosningar til 

stjórnlagaþings með ákvörðun sinni hinn 25. janúar 2011.5 Í kaflanum er rýnt í þær 

tillögur Stjórnlagaráðs sem snerta ritgerðarefnið beint og óbeint. Teknar verða til 

skoðunar tillögur ráðsins er varða breytingar á frumkvæðisrétti ráðherra. Í honum felst 

réttur ráðherra til að leggja fram frumvörp á Alþingi en lagt er til að hann verði 

einskorðaður við stjórnarfrumvörp. Samkvæmt drögum ráðsins er þingseta ráðherra 

afnumin og þar með atkvæðisréttur þeirra á þingi. Þá leggur Stjórnlagaráð til að 

frumvörp þurfi einungis að fara í gegnum tvær umræður en ekki þrjár líkt og 

núverandi stjórnarskrá segir til um. Þannig verður frumvarp að vera rætt við tvær 

umræður hið minnsta í kjölfar meðferðar í þingnefnd. Jafnframt eru lagðar til 

breytingar á öðrum þáttum í lagasetningarferlinu eins og að frumvarp fari fyrst í nefnd 

áður en það er lagt fyrir á þingi og að mat á áhrifum skuli fylgja frumvörpum 

samkvæmt nánari ákvæðum í lögum. Þá er lagt til að frumvörp sem ekki hafa hlotið 

lokaafgreiðslu falli niður við lok kjörtímabils en samkvæmt gildandi rétti þarf að 

endurflytja lagafrumvarp á nýju löggjafarþingi hafi það ekki verið afgreitt í fastanefnd. 

Tillaga ráðsins um að setja á fót Lögréttu er sérstaklega skoðuð en um er að ræða 

nefnd, kosna af Alþingi til fimm ára í senn, sem hefði það hlutverk að gefa ráðgefandi 

álit á því hvort lagafrumvörp standist stjórnarskrá og samræmist þjóðréttarlegum 

skuldbindingum íslenska ríkisins.6 Loks er fjallað um tillögur ráðsins er snúa að 

aukinni lýðræðislegri þátttöku almennings. 

Loks eru í 5. kafla kynntar tillögur höfundar sem taldar eru stuðla að bættu 

vinnulagi við undirbúning lagsetningar. Þar eru hugmyndir eins og sú hvort efla ætti 

stjórnarandstöðuna á þingi eða auka kröfur um gæði lagafrumvarpa áður en þau 

komast á dagskrá þingsins. Kynntar eru hugmyndir um hertar kröfur til þingmála-

skrárinnar sem fylgir stefnuræðu forsætisráðherra við upphaf hvers þings. Í kaflanum 

er þannig fjallað um hvers konar breytingar höfundur telur að yrðu til góða með 

                                                             
5
 Endurrit úr gerðarbók Hæstaréttar 25. janúar 2011 <http://haestirettur.is/control/index?pid=1109> 

skoðað 8. febrúar 2012. Dómurinn mat annmarkana á framkvæmd kosninganna heildstætt og taldi að 
ekki væri komist hjá því að ógilda hana. 
6
 Stjórnlagaráð, Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum (Stjórnlagaráð 2011) 128. 

http://haestirettur.is/control/index?pid=1109
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hliðsjón af því sem rannsakað hefur verið við vinnslu ritgerðarinnar. Tillögur að 

breytingum er stuðla að bættri lagasetningu geta átt heima í stjórnarskránni en einnig 

í almennum lögum eða reglum.  

Hvarvetna í hinum vestræna heimi eru þingin aðalhandhafi löggjafarvalds en 

hvernig og að hvaða marki þau deila því með öðrum er mismunandi eftir ríkjum. 

Löggjafarvaldi er hægt að skipta í þrjú þrep. Fyrsta þrepið er frumkvæðisréttur að 

löggjöf, annað þrepið er athugun og umræða og hið þriðja er staðfesting og birting 

laga.7 Athugun og umræða um löggjöf er í höndum þingsins og gilda um það lög nr. 

51/1991 um þingsköp Alþingis (hér eftir „þingskapalög“). Frumkvæðisrétturinn er 

venjulegast í höndum ríkisstjórnar og þriðja þrepið á valdi þjóðhöfðingja.8 Í 1. gr. 

stjskr. segir „Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn.“ Samkvæmt 2. gr. stjskr. fara 

Alþingi og forseti Íslands saman með löggjafarvaldið. Þessar fyrstu tvær greinar 

stjórnarskrárinnar eiga rætur í dönsku grundvallarlögunum frá 1849 en þau lög 

byggðu á valdajafnvægi á milli konungs og þings.9 Greinina ber að lesa með hliðsjón 

af 1. mgr. 11. gr. stjskr. sem segir að forseti sé ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum og 

1. mgr. 13. gr. stjskr. um að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt.10 Af því leiðir að 

það eru alþingismenn og ráðherrar sem hafa rétt til að flytja lagafrumvörp.  

Ísland er þingræðisríki en í þingræði felst að þeir einir geta setið í ríkisstjórn sem 

meirihluti þjóðþingsins vill styðja eða a.m.k. þola í embætti.11 Eitt einkenna 

þingræðisins er að ríkisstjórn ber meginábyrgð á opinberri stefnumótun, eins og hún 

birtist í löggjöf.12 Í framkvæmd er það svo að nánast allur sá tími sem varið er til 

umræðna um frumvörp á Alþingi fer í að ræða stjórnarfrumvörp.13 Þingmanna-

frumvörp sem ná svo langt að vera afgreidd úr nefnd eru mjög fá.14 Er þessi 

framkvæmd sambærileg í öðrum þingræðisríkjum. Hlutverk Alþingis í löggjöf er afar 

mikilvægt þrátt fyrir að frumvörp séu að mestu leyti unnin í ráðuneytum. Það er 

hlutverk þingmanna að fjalla um tillögur ríkisstjórnarinnar með gagnrýnum hætti og 

                                                             
7
 Alþt. 2006-2007, A-deild, 7077 (Viðauki 2, „Stjórnskipunarþróun í Evrópu“ (Eiríkur Tómasson o.fl.) 

Áfangaskýrsla um endurskoðun stjórnarskrárinnar). 
8
 sama heimild. 

9
 Þorsteinn Pálsson, „Áhrif valdheimilda forsetans á þingræðið“ (Lagadagurinn 2011, ráðstefna 

lögfræðinga Íslands, Lögmannafélags Íslands og Dómarafélags Íslands, Reykjavík 6. maí 2011) 1. 
10

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (n. 4) 131. 
11

 sama heimild 28 
12

 sama heimild. 
13

 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“ í Ragnhildur Helgadóttir o.fl. 
(ritstj.) Þingræði á Íslandi: samtíð og saga (Forlagið 2011) 365; Gunnar Helgi Kristinsson, „Þátttaka 
framkvæmdarvaldsins í löggjafarverkefninu“ (Lagadagurinn 2011, ráðstefna lögfræðingafélags Íslands, 
Lögmannafélags Íslands og Dómarafélags Íslands, Reykjavík 6. maí 2011) 2. 
14

 Gunnar Helgi Kristinsson, sama heimild. 
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leggja fram breytingartillögur og í þeirri vinnu skiptir nefndavinna þingsins mestu máli. 

Í IV. kafla stjórnarskrárinnar er fjallað um störf Alþingis ásamt réttindum og skyldum 

alþingismanna. Um skipulag þingstarfa að öðru leyti vísast í þingskapalög. 

Fastanefndir Alþingis eru átta talsins sbr. 13. gr. þingskapalaga og gegna mikilvægu 

hlutverki í störfum þingsins, þar á meðal við meðferð frumvarpa sem lögð eru fram á 

þinginu. Eftir 1. umræðu á Alþingi er frumvörpum vísað í fastanefnd sem getur  fengið 

á fund til sín aðila utan þings til að veita upplýsingar um tiltekin mál auk þess sem 

ráðherrar geta mætt og gefið skýrslu um mál sem að þeim  snúa.15 Í ljósi þess að 

nánast allur sá tími sem varið er til umræðna um frumvörp á Alþingi fer í að ræða 

stjórnarfrumvörp miðast efni ritgerðarinnar að langmestu leyti við undirbúning 

lagafrumvarpa í ráðuneytum, þótt stuttlega verði vikið að undirbúningsferli þing-

mannafrumvarpa. Þá er lítið fjallað um vinnulag þingnefnda af sömu ástæðu. 

Grundvallarforsenda réttarríkisins er að borgararnir viti fyrirfram hvaða háttsemi 

er boðin eða bönnuð og upplýsingar um hvaða reglur gildi í þeim efnum séu skýrar 

og fyrirsjáalegar.16 Markmið vandaðrar lagasetningar tengjast í grunninn grundvallar-

hugsjónum um lýðræði og réttarríki og eru lög og gæði þeirra hornsteinn hvers 

lýðræðisþjóðfélags.17 Réttarríkið er skilgreint með eftirfarandi hætti í nýlegri skýrslu 

Feneyjarnefndar Evrópuráðsins:18  

The rule of law in its proper sense is an inherent part of any democratic 
society and the notion of the rule of law requires everyone to be treated 
by all decision-makers with dignity, equality and rationality and in 
accordance with the law, and to have the opportunity to challenge 
decisions before independent and impartial courts for their unlawful-
ness, where they are accorded fair procedures. 

Þannig er réttarríki innbyggt í hvert lýðræðisríki. Í flestum ríkjum Evrópu eru sett lög 

mikilvægasta réttarheimildin og má rökstyðja það með vísan til lýðræðis.19 Af þeim 

sökum skiptir verulegu máli hvernig reglur er varða undirbúning lagasetningar eru úr 

garði gerðar og hvernig unnið er eftir þeim.20 Í ritgerðinni er reynt að varpa ljósi á hvar 

                                                             
15

 Þá er flóknum og umdeildum málum stundum vísað til fastanefndar eftir 2. umræðu einnig. Gunnar 
G. Schram, Stjórnskipunarréttur (n. 4) 281. 
16

 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæða (Codex 2007) 126. 
17

 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (28. júní 
2011) 2. 
18

 European Commission for Democracy through Law (Venice Commisson), „Report on the Rule of 
Law“ CDL-AD(2011)003rev (Strassborg 2011) 5 
<http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)003rev-e.pdf> skoðað 4. maí 2012. 
19

 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði – grundvöllur laga – réttarheimildir (Hið íslenska bókmennta-
félag 2002) 79. 
20

 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 2. 

http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)003rev-e.pdf
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þurfi að bæta skipulag og fyrirkomulag við undirbúning lagasetningar og í framhaldi af 

því eru kynntar hugmyndir að leiðum til þess.  
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2. SKILGREINING Á HUGTAKINU VÖNDUÐ LAGASETNING 

Eitt af einkennum hvers ríkis er lögbundið skipulag, sem heimilt er eða 
skylt að halda uppi með valdi. Sérhver þjóðfélagsþegn verður að 
beygja sig fyrir og hlíta þessu lögbundna skipulagi – réttarskipun 
ríkisins – hvort sem honum er það ljúft eða leitt. Réttarskipunin varðar 
því hvern mann allt frá vöggu til grafar.21 

Við lagasetningu eru gerðar kröfur um eftirfarandi þætti: (1) Ákveðið ferli við 

undirbúning og meðferð, slíkt ferli á að tryggja meðal annars að lýðræðislegur 

meirihluti sé á bak við lagasetningu, um hana sé sem breiðust samstaða og að 

nægur tími gefist til að ígrunda hugmyndir vel. (2) Rökstuðning þarf fyrir tillögu, 

þannig að sýnt sé fram á að skynsamlegasta leiðin hafi verið valin. (3) Efnið þarf að 

uppfylla vissar kröfur, þannig að lögin séu innan marka þess sem stjórnarskráin og 

alþjóðasamningar kveða á um. Undir þennan flokk fellur einnig að lög séu í samræmi 

við meginreglur löggjafar. (4) Loks þarf formið að vera með tilteknum hætti, þannig að 

efnið komist vel til skila og að það samræmist því sem almennt gerist um lög. Undir 

þennan flokk fellur einnig að ný lög séu í eðlilegu samræmi við önnur gildandi lög. 

Verður nú vikið nánar að hverjum flokki fyrir sig og fjallað um þá þætti sem falla undir 

framangreinda skilgreiningu. 

2.1 FERLIÐ VIÐ UNDIRBÚNING OG MEÐFERÐ LAGAFRUMVARPA 

Með fyrsta flokknum er fyrst og fremst átt við að frumkvæðisrétturinn er í höndum 

ráðherra og þingmanna, athugun og umræður fara fram á Alþingi og loks er 

staðfesting laga og birting þeirra í höndum forseta. Með þessu er átt við að lögin stafi 

frá löggjafarvaldinu og þau séu sett og birt með þeim hætti sem stjórnarskrá og 

þingskapalög gera kröfur um. Stjórnarskráin heldur í raun utan um fyrsta flokkinn, í 

henni eru ákvæði sem taka á framangreindum atriðum. Stjórnarskráin geymir 

lágmarkskröfur sem tryggja eiga lýðræðislegan stuðning við löggjöf, gagnsæi, 

umþóttunartíma og skilvirkni í lagasetningu. Löggjafinn, Alþingi, starfar í einni deild og 

samkvæmt 44. gr. stjskr. má ekkert lagafrumvarp samþykkja fyrr en það hefur verið 

rætt við þrjár umræður á Alþingi. Þetta atriði skiptir máli þegar kemur að gæðum í 

lagasetningu en það tryggir meðal annars ákveðinn umþóttunartíma en einnig 

skilvirkni. Líkt og kom fram í inngangi ritgerðarinnar fara Alþingi og forseti saman með 

löggjafarvaldið skv. 2. gr. stjskr. en með hliðsjón af öðrum ákvæðum stjórnar-

                                                             
21

 Ólafur Jóhannesson, Lög og réttur (Hið íslenska bókmenntafélag 1985) 11. 
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skrárinnar eru það alþingismenn og ráðherrar sem hafa rétt til að flytja lagafrumvörp. 

Auk þess hefur forseti Íslands málskotsrétt. Leiða má líkur að því að það fyrirkomulag 

sem hér ríkir samkvæmt stjórnarskránni, að fleiri en einn valdhafi komi að 

lagasetningu, stuðli í sjálfu sér að því að lagasetning verði vandaðri en ef aðeins einn 

valdhafi kæmi að henni og lagafrumvörp færu ekki í gegnum þá síu sem þetta 

fyrirkomulag felur í sér. Í ritgerðinni verður reynt að varpa ljósi á það hvað hægt er að 

gera til þess að þétta og bæta ferlið í stjórnarskránni, eða eftir atvikum í 

þingskapalögum. Tiltölulega mikið er því fjallað um þennan flokk í ritgerðinni. 

2.1.1 Samráð 

Til viðbótar þeim kröfum sem stjórnarskráin gerir eru vaxandi kröfur um að gætt sé að 

samráði við hagsmunaaðila og almenning í öllu undirbúningsferlinu. Almennt er talað 

um þrjár tegundir samráðs sem í þessari ritgerð gegna þó ólíku og mismikilvægu 

hlutverki. Um samráð er fjallað í handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa 

sem gefin var út af forsætisráðuneytinu, dóms- og kirkjumálaráðuneytinu og skrifstofu 

Alþingis árið 2007. Þar kemur fram að til að stuðla að frekari gæðum í lagsetningu er 

talið mikilvægt að samráð sé haft við helstu hagsmunaaðila og almenning við gerð 

allra þýðingarmeiri frumvarpa. Þetta á við í frumvörpum sem fela í sér nýja 

stefnumörkun á viðkomandi sviði eða ef nýjar skyldur eru lagðar á einstaklinga, 

atvinnulíf eða sveitarfélög. Það sama á við ef réttindi framangreindra eru aukin eða 

skert og loks ef fyrirhugaðar breytingar á viðkomandi málefnasviði snerta marga. 

Þess vegna er samráð gæðamál í lagasetningu, það stuðlar að því að áður en 

ákvörðun er tekin liggi forsendur mála fyrir. Þá gefst aðilum kostur á að koma með 

athugasemdir við frumvarpið og meiri líkur eru á að samstaða skapist um það, ef 

aðilar fá tækifæri til að tjá sig um það á vinnslustigi þess.22 Þess skal getið að 

meginþáttur samráðs við hagsmunaaðila og almenning við setningu nýrra laga fer 

fram í fastanefndum Alþingis. Ef samráð við framangreinda aðila verður að 

meginreglu við undirbúning frumvarpa í ráðuneytum er spurning hvort leiða megi líkur 

að því að óþarft yrði að gera það aftur í fastanefndum Alþingis á síðari stigum 

undirbúningsins.23 Tilgangi samráðs er ekki náð nema unnið sé úr þeim athuga-

semdum sem berast, hvort sem tekið er tillit til þeirra eða ekki og fram komi í 

                                                             
22

 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um undir-
búning og frágang lagafrumvarpa (n. 2) 10. 
23

 Ragna Árnadóttir, „Hvernig má vanda betur til lagasetningar?“ Rannsóknir í félagsvísindum IX 
(erindi flutt á ráðstefnu lagadeildar Háskóla Íslands í október 2008) 167, 173. 
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athugasemdum með frumvarpi yfirlit um það hvernig hafi verið unnið úr þeirri 

samráðsvinnu sem átti sér stað.24 Þá styðst samráð einnig við lýðræðisrök enda eiga 

þeir sem ákvarðanir varða að hafa kost á að geta haft áhrif á efni þeirra ákvarðana. 

Önnur tegund samráðs er pólitískt samráð en markmið þess er að afla breiðari 

stuðnings við umdeild mál. Afla þarf samþykkis ríkisstjórnar og þingflokka áður en 

ráðherra leggur fram frumvarp á Alþingi. Stuðlar þetta meðal annars að því að ekki sé 

ráðist í samningu frumvarpa um mál nema pólitískt samkomulag sé um meginlínur 

þess.25 Færa má rök fyrir því að lýðræðislegur stuðningur kjósenda á bakvið 

löggjöfina verði jafnframt meiri sé haft slíkt samráð. Samráð við gerð lagafrumvarpa 

er með ýmsum hætti hér á landi en ekki er skipulega unnið eftir skráðum reglum. 

Mikilvægt er að samráð eigi sér stað á vinnslustigi frumvarpa til þess að leiða í ljós 

hverjar þarfirnar eru og hvort lagasetning sé sú leið sem fara skuli til að mæta 

þessum þörfum.  

Þriðja tegund samráðs er svokallað faglegt samráð milli ráðuneyta. Til þess að 

nýta sérþekkingu ráðuneyta á lagatæknilegum atriðum getur slíkt samráð verið 

æskilegt. Með þessu er átt við það til dæmis að hafa samráð við fjármálaráðuneytið 

þegar kemur að sérþekkingu í gjaldtökuákvæðum og innanríkisráðuneytið vegna 

refsiákvæða. Þegar frumvarp varðar málefnasvið annars ráðuneytis ber að kynna 

það því ráðuneyti nægilega tímanlega svo það geti kynnt sér frumvarpið fyrir ríkis-

stjórnarfund.26 

2.2 SKYNSAMLEGASTA LEIÐIN VALIN – FAGLEGUR UNDIRBÚNINGUR LAGAFRUMVARPA 

Kröfur um rökstuðning fyrir tillögu, þannig að sýnt sé fram á að skynsamlegasta leiðin 

hafi verið valin falla  undir annan flokkinn (2) og er sá flokkur umfangsmestur í ritgerð 

þessari. Þessar kröfur eru vaxandi í nágrannalöndum okkar, í Evrópu og innan 

OECD.27 Á Norðurlöndunum á sér stað ítarlegur undirbúningur áður en kemur að 

ákvarðanatöku og lagasetningu og ber hann vott um öfluga stefnumótunarvinnu, 

                                                             
24

 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um undir-
búning og frágang lagafrumvarpa (n. 2) 10-11. 
25

 Forsætisráðuneytið, „Um lagasetningu“ (Forsætisráðuneytið) 
<http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/lagasamraeming/um-lagasetningu/> skoðað 13. febrúar 
2012. 
26

 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um undir-
búning og frágang lagafrumvarpa (n. 2) 10. 
27

 Nánar verður vikið að þessu í kafla 2.6. 

http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/lagasamraeming/um-lagasetningu/
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ýmist í tengslum við eða á vegum ráðuneytanna og að frumkvæði og á forræði 

ríkisstjórnanna.28 

2.2.1 Mat á nauðsyn  

Í mannlegu samfélagi eru og verða alltaf til staðar vandamál sem nauðsynlegt er að 

taka á og leysa. Löggjafinn hefur skyldur í þessum efnum. Þannig er hlutverk 

löggjafans að skilgreina vandamál og velta upp mögulegum lausnum og mismunandi 

leiðum til þess að leysa þau. Löggjafinn þarf að meta það hvaða leið sé best að fara.  

Hún getur verið sú að gera ekki neitt eða að farið er fram á að að gefnar séu út 

leiðbeiningarreglur eða tilmæli, fræðsla sé veitt eða annað sem leyst getur tiltekið 

mál. Verði lagasetning hins vegar fyrir valinu þarf að gera grein fyrir því hvers vegna 

sú leið var valin sem og kostum hennar og göllum og hvaða aðrar leiðir voru taldar 

færar. Slíkt mat á nauðsyn lagasetningar er einn þáttur í vandaðri lagasetningu og 

framangreind vinnubrögð eru talin stuðla að því að ákvörðunin um samningu 

frumvarps sé byggð á góðum upplýsingum um forsendur.29 Hér á landi hefur ekki 

verið mörkuð skýr stefna um að einungis eigi að velja lagasetningu, fram yfir aðra 

vægari kosti, þegar slíkt er í raun og veru nauðsynlegt.30 

2.2.2 Mat á áhrifum  

Með mati á áhrifum eru afleiðingar fyrirhugaðrar lagasetningar leiddar í ljós. Í 

handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa er fjallað um mat á áhrifum. Þar 

kemur fram að í þessum þætti undirbúnings lagasetningar felst að rekja helstu 

afleiðingar fyrir tiltekna mikilvæga almannahagsmuni og hagsmunaðila, auk atriða er 

snúa að framkvæmd laga, þar með talið stjórnsýsluna. Matið þarf að vera faglegt og 

hlutlægt og skal leitast við að leggja tölulegt mat á kostnað og ávinning eða finna 

aðra áþreifanlega mælikvarða. Áhrif laga geta verið mikil hvort sem það er vegna 

þess að þeirra gætir í þjóðfélaginu öllu eða lögin hafa mikil áhrif á afmarkaðan 

þjóðfélagshóp. Eðli málsins samkvæmt helst það í hendur hversu ítarlegt matið þarf 

að vera og hitt  hversu viðamikil lagabreytingin er.31  Til þess að koma auga á áhrif 

lagasetningar og meta afleiðingar hennar fyrir hagsmunaaðila getur verið gagnlegt að 

                                                             
28

 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um undir-
búning og frágang lagafrumvarpa (n. 2) 10. 
29

 sama heimild 9. 
30

 Ragna Árnadóttir, „Hvernig má vanda betur til lagasetningar?“ (n. 23) 173. 
31

 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um undir-
búning og frágang lagafrumvarpa (n. 2) 12. 
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hafa samráð við þá.32 Einnig hafa verið þróaðar hagfræðilegar aðferðir til þess að 

leggja mat á verðmæti sem eru ófjárhagsleg og aðra óvissuþætti. Til dæmis er erfitt, 

eða ómögulegt, að leggja fjárhagslegan mælikvarða á ávinning eins og bætta heilsu 

eða aukið öryggi almennings. Slíkan ávinning er hægt að greina og sýna fram á að 

markmiði hafi verið náð með því að telja upp mælikvarða sem endurspegla  það.33 Í 

umræddri handbók er mælst til þess að þetta sé gert. Þegar búið er að lýsa 

afleiðingum frumvarps þarf að vera hægt að rökstyðja hvernig ávinningur af 

fyrirhugaðri lagasetningu er meiri en mögulegir gallar hennar.34  

Mat á áhrifum er tiltölulega nýtt fyrirbæri, sérstaklega hér á landi, og má halda því 

fram að þróun í bættri lagasetningu bæði hér á landi og erlendis felist að  miklu leyti í 

mati á áhrifum. Hér á landi er mat á áhrifum á ríkissjóð tiltölulega þróað en annars 

konar mat sjaldgæft.35 Ráðuneytin eiga langt í land með að uppfylla framangreindar 

kröfur þrátt fyrir að reglur ríkisstjórnar og gátlisti sá sem fylgja á stjórnarfrumvörpum 

við framlagningu í ríkisstjórn kveði á um margvíslegt mat á áhrifum.36 

2.3 LÖG Í SAMRÆMI VIÐ STJÓRNARSKRÁ OG ALÞJÓÐLEGAR SKULDBINDINGAR ÍSLANDS 

Efni laga þarf að uppfylla vissar kröfur, þannig að þau séu innan marka þess sem 

stjórnarskráin kveður á um. Undir þriðja flokkinn (3) fellur að lög mega ekki ganga 

gegn stjórnarskránni, en í henni birtast þær grundvallarreglur sem borgararnir hafa 

samþykkt. Lög þurfa að vera í samræmi við stjórnarskrána og alþjóðlegar skuld-

bindingar Íslands enda hvílir þjóðréttarleg skylda á íslenskum stjórnvöldum að 

samræmi laga og alþjóðlegra skuldbindinga sé gætt.37 Um þennan flokk er fjallað á 

öðrum stöðum í ritgerðinni þótt athyglinni verði ekki sérstaklega beint að honum. 

Ástæða þess er sú að mat á samræmi laga við stjórnarskrána er ekki talinn 

mikilvægasti þátturinn í vandaðri lagasetningu og mikilvægum úrbótum í undirbúningi 

lagasetningar. Það skiptir þó máli að lög séu í samræmi við stjórnarskrána og að 

fyrirkomulagið til tryggingar þess sé skilvirkt og ákjósanlegt. 

Á Íslandi er það stjórnskipunarvenja að dómstólar eigi úrskurðarvald um það 

hvort lög brjóti gegn stjórnarskrá, en um það efni eru engin fyrirmæli í stjórnarskrá.38 

                                                             
32

 sama heimild. 
33

 sama heimild. 
34

 sama heimild 14. 
35

 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 6. 
36

 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um undir-
búning og frágang lagafrumvarpa (n. 2) 16. 
37

 sama heimild. 
38

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (n. 4) 36. 
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Lögum sem brjóta gegn stjórnarskrá er vikið til hliðar og þau virt að vettugi en ekki 

dæmd ógild.39 Er þessi heimild dómstóla þáttur í skilgreiningu á hugtakinu vönduð 

lagasetning. Hér ber jafnframt að líta til 26. gr. stjskr. sem fjallar um rétt forseta til að 

synja lögum undirskriftar og fara lögin þá í þjóðaratkvæðagreiðslu.40 Núverandi 

forseti hefur vísað til þess að um sé að ræða lýðræðislegan öryggisventil í kjölfar 

þess að hafa synjað lögum staðfestingar.41 Málskotsrétturinn felur í sér ákveðna 

temprun á valdi löggjafans sem getur verið gæðaþáttur í heildarmynd vandaðrar 

lagasetningar. Efnislegar kröfur til laga að öðru leyti eru meðal annars þær að lög séu 

réttlát og sanngjörn. Kröfur þess efnis að lög séu réttlát og sanngjörn geta tæpast 

verið fram settar með beinum hætti í stjórnarskránni. Þessar kröfur er kröfur 

réttarríkisins, er því um að ræða siðferði- og heimspekilegar kröfur.42 Réttlætis-

hugtakið er flókið og víðtækt en í því felst ein mikilvægasta krafa sem gera þarf til 

löggjafar.43 Umfjöllun um réttarríkið og réttlát lög er viðamikil en þessi þáttur 

lagasetningar er ekki umfjöllunarefni ritgerðarinnar. 

2.4 FORM LAGA SKAL VERA ÞANNIG AÐ LÖG SÉU SKÝR OG AUÐSKILJANLEG 

Undir fjórða flokkinn (4) fellur meðal annars að lög uppfylli ákveðin formsskilyrði. Lög 

eru tæki til að ná tilteknum markmiðum og þeim er ætlað að hafa áhrif á hegðun 

manna. Þau endurspegla samfélagslega bindandi niðurstöðu um hvaða leikreglur eigi 

að gilda.44 Lög sem ná markmiðum löggjafans um að hafa áhrif á einstaklinga í 

samfélaginu í samræmi við efni þeirra eru þannig tæknilega góð lög. Einstaklingar 

sem fylgja eiga lögunum þurfa að geta áttað sig á innihaldi þeirra og skilið þau, 

annars geta þau ekki haft áhrif á háttsemi þeirra sem þau beinast að og skilgreinast 

því sem tæknilega gölluð. Út frá þessu verða til ákveðin tæknileg skilyrði sem lög 

þurfa að uppfylla.45 Lög þurfa að vera aðgengileg og auðskiljanleg. Þau þurfa að ná 

markmiðum sínum með einföldum og skilvirkum hætti.46 Lög þurfa að vera skýr og 

fyrirsjáanleg auk þess sem huga ber að því að meðalhófs sé ávallt gætt, það er að 

                                                             
39

 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (n. 19) 96. 
40

 Nánar er fjallað um málskotsrétt forseta í 3. kafla. 
41

 Yfirlýsingar forseta Íslands, 2. júní 2004, 5. janúar 2010 og 10. apríl 2011 <www.forseti.is> skoðað 
20. febrúar 2012. 
42

 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (n. 19) 58-59. 
43

 sama heimild 58. 
44

 Páll Þórhallsson, „Hvað eru góð lög?“ (Fyrirlestur í áfanganum „Lagasetning“í lagadeild Háskólans í 
Reykjavík 2011).  
45

 Skúli Magnússon, „Um lögtækni“ í Garðar Gíslason o.fl. (ritstj.) Líndæla. Sigurður Líndal sjötugur 2. 
júlí 2001 (Hið íslenska bókmenntafélag 2001) 517-518. 
46

 Páll Þórhallsson, „Hvað eru góð lög?“ (n. 44). 

http://www.forseti.is/
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ekki sé gengið lengra í lagasetningu en nauðsynlegt er til að ná tilætluðum 

markmiðum.47 Til að lög gangi upp lagatæknilega séð skiptir máli að málfar, 

uppbygging og lagatæknileg atriði séu í lagi. Þá þarf framsetning lagatextans og 

uppbygging hans jafnframt að vera skýr.48 Hugtakið skýrt mál er í raun tvírætt, það 

merkir annars vegar „auðskilið mál“ og hins vegar „nákvæmt mál“. Þetta tvennt þarf 

ekki að fara saman, þannig getur nákvæmur texti verið torskilinn.49 Reglur um form 

laga eiga ekki endilega heima í stjórnarskrá heldur í almennum lögum eða 

leiðbeiningum stjórnvalda. Þó má halda því fram að reglur um form megi finna í 

stjórnarskránni samanber krafan um lagaáskilnað.50 Auk þess gera dómstólar kröfu 

um að lög séu skýr.51 Minnst er fjallað um þennan flokk í ritgerðinni þótt hann skipti 

vissulega máli. Ástæða þess er meðal annars sú að stjórnarskráin lætur ekki til sín 

taka hvað varðar þennan flokk enda fremur um útfærsluatriði að ræða. 

2.5 SKOÐANIR FRÆÐIMANNA Á ÞVÍ HVERNIG LÖG EIGA AÐ VERA OG UNDIRBÚNINGUR ÞEIRRA 

Að mati Sigurðar Líndal er samstaða um ákveðin grundvallaratriði að því er varðar 

það hvernig lög eigi að vera. Þessi grundvallaratriði eru að lög séu almenn, birt og 

þar af leiðandi aðgengileg og framvirk en ekki afturvirk. Þá eigi lög að vera tiltölulega 

stöðug enda valdi tíðar breytingar óvissu og skerði þannig réttaröryggi manna. Í þeim 

megi ekki vera mótsagnir og þau þurfi að vera þannig orðuð að hægt sé að fara eftir 

þeim. Lög þurfa að vera aðgengileg, skýr og afdráttarlaus enda eru tvíræð og torskilin 

lög líkleg til afvegaleiða menn.52 Í grunninn má því segja að góð lög séu lög sem nái 

settum markmiðum með sem minnstum tilkostnaði, séu aðgengileg og auðskiljanleg. 

Þar af leiðandi vaknar sú spurning hvaða ferli lagasetning þarf að fara í gegnum til 

þess að ná þessum markmiðum.  

Georg Müller, lagaprófessor við Háskólann í Zürich, hefur mótað ákveðnar 

hugmyndir um það hvað gott lagasetningarferli beri að innihalda. Í fyrsta lagi kviknar 

hugmynd að lausn vandamáls sem talið er að bregðast þurfi við. Þannig fer fram mat 

á nauðsyn viðbragða löggjafans. Vinnan fer fram í þrepum sem hefst, til dæmis, á 

                                                             
47

 Sigurður Líndal, „Um lagasetningavald dómstóla“ (2002) 2 Tímarit lögfræðinga 101, 106. 
48

 Dæmi um orðalag sem höfundur telur hvorki skýrt né skiljanlegt má finna í 241. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940, en þar er kveðið á um að ómerkja megi óviðurkvæmileg ummæli. 
49

 Hjördís Hákonardóttir, „Tungutak lögfræðinnar“ í Páli Skúlason o.fl. (ritstj.) Afmælisrit: Gizur 
Bergsteinsson níræður 18. apríl 1992 (Sleipnir 1992) 271. 
50

 Samanber til dæmis 2. mgr. 73. gr. stjskr. og 1. mgr. 67. gr. stjskr. 
51

 Sjá til dæmis dóm Hæstaréttar nr. 251 frá 28. október 2004 og dóm Hæstaréttar nr. 449 frá 3. apríl 
2003. 
52

 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði  (n. 19) 51-52. 
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nokkrum punktum á blaði. Þær vangaveltur eru ræddar, dýpka og verða ítarlegri. 

Samhliða þessu verður til greining á því hvaða leið henti best til þess að leysa úr 

tilteknu vandamáli. Þá tekur við frumvarpsgerð og við þá vinnu þarf að huga að 

ákveðnum gæðaþáttum, sem fjallað hefur verið um, eins og samráði og mati á 

áhrifum.53  

2.6. ÞRÓUN OG STARF EFNAHAGS- OG FRAMFARASTOFNUNARINNAR (OECD)  

Með tíð og tíma þróast heimurinn í átt að einu alþjóðasamfélagi og skiptir því ekki 

einungis máli fyrir borgara hver ríkis fyrir sig að vandað sé til verka við lagasetningu 

heldur kallar alþjóðasamfélagið einnig eftir því. Innan OECD er stöðugt unnið að því 

að bæta lagasetningu aðildarríkjanna.54 Þar er sérstök áhersla lögð á að gæði í 

löggjöf séu lykilþáttur þegar kemur að hagkerfi ríkjanna og enn fremur lykilþáttur fyrir 

stjórnvöld til þess að ná markmiðum sínum er varða lífsgæði borgara og aukningu 

þar á. Fyrsta opinbera yfirlýsingin á alþjóðavettvangi sem snýr að því að auka gæði í 

lagasetningu voru tilmæli sem OECD-ráðið samþykkti hinn 9. mars 1995.55 Með 

tilmælunum er viðauki sem inniheldur gátlista með 10 spurningum. Spurningarnar 

fela í sér ákveðnar meginreglur um góða ákvarðanatöku. Mælst er til þess að 

aðildarríki hafi spurningarnar til hliðsjónar þegar teknar eru ákvarðanir varðandi 

lagasetningu og er hægt að notast við listann á öllum stigum þeirrar vinnu. Umræddar 

spurningar eru eftirfarandi:56 1. Er vandamálið nógu vel skilgreint? 2. Er hægt að 

réttlæta íhlutun stjórnvalda? 3. Er besta leiðin til að ná umræddu markmiði að setja 

lög? 4. Samræmast lögin grundvallarlögum, alþjóðasamningum og öðrum réttar-

reglum? 5. Á hvaða sviði eiga stjórnvöld að hafa afskipti? 6. Er kostnaður af tiltekinni 

lagasetningu réttlætanlegur? 7. Liggja fyrir áhrif tiltekinnar lagasetningar fyrir 

samfélagið í heild? 8. Eru lögin skýr, skiljanleg, samrýmanleg og aðgengileg 

almenningi? 9. Var haft samráð við hagsmunaaðila? 10. Hvernig mun markmiðum 

                                                             
53

 Georg Müller, „Grundsätze und Methoden der Gesetzgebung“ 2 
<http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/seminars/ch_muller.pdf> skoðað 15. apríl 2012. 
54

 Vefsvæði OECD sem inniheldur samansafn af vinnu þess 
<http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html> skoðað 13. apríl 2012. 
55

 The Council of the OECD, „Recommendation of the Council on Improving the Quality of Govern-
ment Regulation“ OCDE/GD(95)95 (París 1995) 
<http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=OCDE/GD(95)95&doclanguage=en
> skoðað 13. apríl 2012. 
56

 Spurningarnar á íslensku eru þýðing höfundar. 

http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/seminars/ch_muller.pdf
http://www.oecd.org/topic/0,3699,en_2649_37421_1_1_1_1_37421,00.html
http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=OCDE/GD(95)95&doclanguage=en
http://www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf?cote=OCDE/GD(95)95&doclanguage=en
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með lagasetningunni verða náð?57 Eru spurningar í samræmi við þá vinnu sem unnin 

hefur verið hér á landi síðustu ár samanber kafli 2.8. 

Í kjölfarið, eða tveimur árum síðar, kom út skýrsla ráðherra OECD-ríkja um 

umbætur í regluverki sem inniheldur tilmæli til aðildarríkja í formi aðgerðaráætlunar 

með það að markmiði að bæta regluverk ríkjanna.58 Áætlunin byggir á framan-

greindum tilmælum frá árinu 1995. Allt frá því OECD hóf opinberlega að vinna að 

bættri lagasetningu árið 1995 hefur vinna samtakanna haldið áfram. Árið 2005 komu 

svo út gæðaviðmið59 í lagasetningu ásamt endurbættum gátlista60 sem inniheldur 

sömu markmið og finna má í gátlistanum sem talinn er upp hér að framan. Loks ber 

hér að vísa til nýlegrar skýrslu OECD en í henni kemur meðal annars fram að 

mikilvægt sé að í aðildarríkjum séu starfræktir umsjónaraðilar með lagasetningu (e. 

Regulatory Oversight Body).61 Innan forsætisráðuneytisins hefur verið starfrækt 

skrifstofa löggjafarmála frá árinu 2009 sem hefur meðal annars það hlutverk að 

yfirfara stjórnarfrumvörp og hafa eftirlit með undirbúningi lagasetningar.  

2.6.1 Nýsamþykkt tilmæli OECD frá 22. mars 2012 

Tilmæli OECD, sem samþykkt voru hinn 22. mars 2012, varpa skýru ljósi á áherslur 

stofnunarinnar á sviði lagasetningar.62  Í skjalinu eru tilmælin sett fram í 12 liðum en 

þau verða reifuð hér að því leyti sem þau tengjast umfjöllunarefninu.63  

OECD mælist til þess að aðildarríki: a) Skuldbindi sig til þess að tryggja að á 

æðsta stigi stjórnmála sé að finna heildarstefnu stjórnvalda í víðtækum skilningi um 

gæði í lagasetningu. Sú stefna skal hafa skýr markmið og rammafyrirkomulag til þess 

að tryggja, ef lagasetning verður fyrir valinu, að efnahags- og félagslegur ávinningur, 

og ávinningur fyrir umhverfið, réttlæti kostnað sem af lagasetningu hlýst. b) Fylgi 

                                                             
57

 The Council of the OECD, „Recommendation of the Council on Improving the Quality of Govern-
ment Regulation“ (n. 55) 14. 
58

 OECD, „The OECD Report on Regulatory Reform Synthesis“ (París 1997) 
<www.oecd.org/dataoecd/17/25/2391768.pdf> skoðað 13. apríl 2012. 
59

 OECD, „OECD Guiding Principles on Regulatory Quality and Performance“ (OECD 2005) 
<http://www.oecd.org/dataoecd/24/6/34976533.pdf> skoðað 13. apríl 2012. 
60

 OECD, „APEC-OECD Integrated Checklist on Regulatory Reform: A Policy Instrument for 
Regulatory Quality, Competition Policy and Market Openness“ (OECD 2005) 
<http://www.oecd.org/dataoecd/41/9/34989455.pdf> skoðað 13. apríl 2012. 
61

 OECD, „Strengthening the Institutional Setting for Regulatory Reform: The Experience from OECD 
Countries“ 3 (OECD 2011) 
<http://www.oecd-ilibrary.org/governance/strengthening-the-institutional-setting-for-regulatory-
reform_5kgglrpvcpth-en> skoðað 15. apríl 2012. 
62

 The OECD Regulatory Policy Committee, „Recommendation of the Council on Regulatory Policy 
and Governance“ GOV/RPC(2011)3/REV3 (OECD 2012) 4-5 
<http://www.oecd.org/dataoecd/45/55/49990817.pdf> skoðað 20. apríl 2012. 
63

 Íslenski texti tilmælanna er þýðing höfundar. 

http://www.oecd.org/dataoecd/17/25/2391768.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/24/6/34976533.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/41/9/34989455.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/strengthening-the-institutional-setting-for-regulatory-reform_5kgglrpvcpth-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/strengthening-the-institutional-setting-for-regulatory-reform_5kgglrpvcpth-en
http://www.oecd.org/dataoecd/45/55/49990817.pdf
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meginreglum um opna stjórnsýslu, þar með talið gagnsæi og þátttöku í lagasetningar-

ferlinu til að tryggja að lagasetning þjóni almannahagsmunum. Að upplýst sé um 

þarfir þeirra hagsmunaaðila og annarra sem lagasetningin hefur áhrif á. Þetta felur í 

sér að veita raunveruleg tækifæri (þar á meðal á internetinu) fyrir almenning til að 

leggja sitt af mörkum við undirbúning á drögum að tillögum að lagasetningu og fyrir 

gæði þeirrar greiningarvinnu sem lagasetningin byggir á. Ríkisstjórnir ættu að tryggja 

að lögin séu skiljanleg og skýr og að aðilar geri sér auðveldlega grein fyrir réttindum 

sínum og skyldum.  c) Innleiði verkferli og  komi á fót stofnun til að hafa yfirsýn yfir 

aðferðir við opinbera stefnumótun og setningu markmiða. Styðji við og innleiði 

stefnumótun og stuðli þar með að auknum gæðum í lagasetningu. d) Innleiði mat á 

áhrifum tillagna á fyrstu stigum stefnumótunar og við framlagningu á nýjum drögum 

að lagasetningu (IRA). Greini með skýrum hætti frá stefnumótun og meti hvort 

lagasetning sé nauðsynleg og hvernig hún geti verið sem áhrifaríkust til þess að ná 

settum markmiðum. Íhugi aðrar leiðir en lagasetningu og greini þá hagsmuni sem 

gefnir eru eftir við mismunandi nálgun á aðferðum við að skilgreina og finna bestu 

leiðina. e) Framkvæmi með kerfisbundnum hætti yfirlit yfir stefnumótandi laga-

setningu með skýrum stefnumótandi markmiðum. Þar á meðal yfirlit yfir kostnað og 

ávinning, til að tryggja að lagasetning sé nútímaleg og hagkvæm, kostnaður sé 

réttlætanlegur, gætt sé samræmis við lagasetningu og hún skili tilætluðum 

markmiðum. f) Birti reglulega skýrslur um árangur af stefnumótun í lagasetningu, 

umbótaverkefnum og árangur stjórnvalda sem beita viðkomandi lögum. Slíkar 

skýrslur skulu einnig innihalda upplýsingar um hvernig tæki eins og mat á áhrifum, 

samráð og endurskoðun gildandi laga skila árangri í raun. g) Komi á samræmdri 

stefnu sem nær yfir hlutverk og störf þeirra stofnana sem vinna að lagasetningu til 

þess að efla trú á að ákvarðanir um lagasetningu séu teknar á hlutlægum, óvilhöllum 

og samræmdum grundvelli, án hagsmunaárekstra og hlutdrægni eða óviðeigandi 

áhrifa. h) Framfylgi eftir því sem við á lagalegu samræmi með samstilltum aðferðum 

milli yfirþjóðlegra, þjóðlegra og staðbundinna stjórnvalda, til þess að tryggja samræmi 

milli lagalegrar nálgunar og forðast tvíverknað og árekstur lagaákvæða.  

Þá segir að OECD mæli með að aðildarríki taki viðeigandi skref til þess að 

innleiða ríkar kröfur og til að bæta lagasetningarferlið. Þau noti lagasetningu 

skynsamlega við leit að hagrænni, félagslegri og umhverfislegri stefnumótun og  taki 

þar mark á þeim meginreglum sem settar eru fram í þessum meðmælum. 
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Meginreglum sem eru endurfluttar og þróaðar frekar í viðauka með þessum 

meðmælum og eru óaðskiljanlegur hluti þeirra.64 

2.6.2 Samantekt 

Af framangreindri umfjöllun og þeim skýrslum sem vísað er til má sjá að OECD 

leggur mikla áherslu á vandaðan undirbúning lagasetningar í vinnu sinni að því að 

bæta lagasetningu aðildarríkjanna. Huga skal að því að lagasetning miðist við þarfir 

notenda, það er almennings og fyrirtækja. Íhuga skal hvort lagasetning sé besta 

mögulega leiðin til þess að leysa tiltekið úrlausnarefni eða hvort aðrar leiðir séu 

ákjósanlegri. Stjórnvöld eiga að vinna að heildarstefnumótun og tryggja að 

lagasetning sé nútímaleg og kostnaður sé réttlætanlegur og ekki úr hófi. Gæta þarf 

samræmis við lagasetningu og stuðla að því að hún skili tilætluðum markmiðum. Þá á 

lagasetningarferlið á að vera opið og gagnsætt þar sem almenningi gefst tækifæri til 

að taka þátt. Mat á áhrifum tillagna á að fara fram og reglulega á að fara yfir lög og 

reglur til þess að meta hvort þær séu fullnægjandi og standist tímans tönn. Þá er 

mælst til þess að settar séu á fót stofnanir sem hafa yfirsýn yfir allt lagasetningar-

kerfið og stuðla að auknum gæðum. Er skrifstofa löggjafarmála sú stofnun hér á landi 

sem hefur þetta hlutverk með höndum.65 

Vert er að bæta við þessa umfjöllun að framangreint er í samræmi við áherslur 

Evrópusambandsins í vinnu sinni að því markmiði að betrumbæta regluverk 

aðildarríkja og einfalda það. Evrópusambandið fór af stað með verkefni árið 2002 

sem fól í sér framangreind markmið.66 Eyða átti skriffinnsku sem komið gæti í veg 

fyrir hagvöxt og framfarir og bæta átti gæði í lagasetningu. Innihald verkefnisins er 

blanda af eftirfarandi þáttum: a) innleiðing kerfis til að meta áhrif lagasetningar og 

bæta framsetningu regluverks, b) innleiðing einföldunaráætlunar til þess að einfalda 

gildandi regluverk, c) athugun á tillögum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

sem verið er að fara yfir hjá Ráðherraráðinu og þinginu og meta hvort hvort afturkalla 

skuli þær tillögur, d) innleiða samráð í öll verkefni framkvæmdastjórnar og loks e) 
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 The Council of the OECD, „Recommendation of the Council on Improving the Quality of Govern-
ment Regulation“ (n. 55) 5-6. 
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 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 4. 
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 European Commission, „Better Regulation – simply explained“ (Belgía 2006) 6 
<http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/brochure/br_brochure_en.pdf> skoðað 
13. apríl 2012. 
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kanna hvort aðrar leiðar komi til greina til að leysa tiltekinn vanda eða ná tilteknu 

markmiði en að fara út í lagasetningu.67  

2.7 NIÐURSTAÐA 

Öll þau atriði sem fjallað hefur verið um í kaflanum skipta máli og ber að hafa í huga 

við undirbúning lagasetningar. Gæði í lagasetningu felast í undirbúningsvinnu sem 

miðar að því að allar forsendur liggi fyrir svo hægt sé að taka upplýsta ákvörðun, 

hvort sem í henni felst framlagning lagafrumvarps eða annað til þess að leysa tiltekið 

þjóðfélagsvandamál. Vönduð lagasetning felur meðal annars í sér ákveðna efnisþætti 

í ákveðnu ferli. Hafa þarf samráð en það er í raun tæki til þess að meta nauðsyn og 

áhrif fyrirhugaðrar lagasetningar. Samráð er haft við hagsmunaaðila og eftir atvikum 

aðra sem fara með stefnumótandi vald til þess að skilja og kortleggja mat á nauðsyn 

og mat á áhrifum. Meta þarf nauðsyn lagasetningar, í því felst meðal annars að 

meðalhófs sé gætt. Meta þarf áhrif lagasetningar sem má segja að sé ákveðið 

hagsmunamat. Pólitík mun ávallt hafa áhrif á lagasetningu, bæði tilefni lagasetningar 

og megininntak hennar. Þrátt fyrir það er það faglegt verkefni að greina hvaða 

valkostir eru í stöðunni og hver þeirra er ákjósanlegastur, útfæra tillögu í lagatexta og 

meta áhrif fyrirhugaðrar lagasetningar. Að þessu verkefni þurfa lögfræðingar, 

hagfræðingar og aðrir sérfróðir aðilar að koma.68  

Stjórnskipanin þarf að vera þannig að tryggt sé að lög verði til á lýðræðislegan og 

gagnsæjan hátt. Ábyrgð þarf að vera ljós og eru framangreind atriði talin stuðla að því 

að hóflega sé farið með lagasetningarvaldið.69 Gæði laga þurfa að vera tryggð en 

undir það fellur samræmi við stjórnarskrá og alþjóðasamninga. Skýrleiki og fyrirsjáan-

leiki falla einnig undir gæði og gæta þarf þess að meðalhófs sé gætt, það er að ekki 

sé gengið lengra en nauðsynlegt er til að ná tilteknu markmiði eða leysa tiltekið 

vandamál. Til þess að stjórnvöld geti leyst þau verkefni sem þeim er falið að leysa og 

borið ábyrgð á því að það sé gert vel þarf að tryggja skilvirkni. Það er að þau geti 

unnið sína vinnu, hlutverk hvers og eins séu skýr og viðurkennd og stjórnvöld geti 

brugðist við aðstæðum með lagasetningu þegar slíkt er nauðsynlegt. Þegar litið er til 

allra þeirra þátta sem fjallað hefur verið um og skipta máli í vandaðri lagasetningu má 

sjá að allt þetta helst í hendur, skarast og vinnur saman. Leiða má líkur að því að lög 

                                                             
67

 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 6-
7. 
68

 sama heimild 6. 
69

 sama heimild 2. 



18 
 

sem verða til á lýðræðislegan og gagnsæjan hátt tryggi að þau hafi breiða skírskotun 

og stuðning almennings. Um leið og hertar eru kröfur til vandaðs undirbúnings má 

leiða að því líkur að skýrleiki laganna aukist og rökstuðningur batni.  

2.8 HVER ERU VANDAMÁLIN Í LAGASETNINGU Á ÍSLANDI? 

Í þessum kafla verður fjallað um það hvar vandinn í lagasetningu á Íslandi er talinn 

liggja. Verður litið til hugmynda fræðimanna, gagnrýni þeirra og annarra aðila. Er hér í 

upphafi vísað í það sem fram kom í áliti allsherjarnefndar, í febrúar 2009, um skýrslu 

umboðsmanns Alþingis 200770:  

Umboðsmaður benti á að hugsanlegar skýringar á því að lagasetning 
væri ekki nægilega vönduð væru að undirbúningstíminn væri ekki 
nægilega langur og ekki kæmu nægilega margir að vinnunni. Þá benti 
umboðsmaður sérstaklega á að við lagasetningu yrði að líta til þess 
ramma sem stjórnarskráin setur löggjafanum en þar eru gerðar mjög 
ríkar kröfur. Benti umboðsmaður m.a. á að við endurskoðun á 
heildarlöggjöf um skólamál hefði ekki verið fjallað um afstöðu gagnvart 
ákvæðum stjórnarskrárinnar um menntun. Fram kom á fundunum að 
við undirbúning löggjafar á Norðurlöndunum væri almennt fjallað um 
þau grundvallarlög sem gilda á viðkomandi sviði. Nefndin telur 
mikilvægt að við samningu frumvarpa verði almennt gerð grein fyrir því 
hvernig viðkomandi mál fellur að þeim lagaramma sem stjórnarskráin 
setur og enn fremur að almennt verði tekin afstaða til þessa við 
lagasetningu Alþingis og afgreiðslu mála hjá fastanefndum þingsins. 

Eitt af þeim vandamálum sem til staðar eru er tímaleysi. Tímaleysið á við hjá 

ráðuneytunum þar sem frumvörp eru undirbúin og samin en hér á landi er fámenn 

stjórnsýsla.71 Frumvörp fá ekki þann tíma og þá umræðu sem þau þyrftu.72 Þar sem 

mál eru oft ekki nægilega vel undirbúin er þau koma til þingsins fer þingið stundum í 

það að breyta miklu í stjórnarfrumvörpum, atriðum sem ekki endilega breyta 

frumvörpunum  til batnaðar. Undirbúningur stjórnarfrumvarpa á sér stað í ráðuneytum 

og ættu þau því að koma vel unnin  til þingsins, sem sinnir fremur ákveðnu 

gæðaeftirlitshlutverki.73 Nefndir Alþingis hafa takmarkaðan tíma sem og takmarkaðan 

aðgang að sérþekkingu og hið sama á við um Alþingi sjálft.74 Nauðsynlegt er að 

þingmenn taki sér nægan tíma til þess að fara yfir þau mál sem lögð eru fram til þess 
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 Alþt. 2008-2009, A-deild, 3092. 
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 Gunnar Helgi Kristinsson o.fl., Starfshópur forsætisráðuneytisins, „Viðbrögð stjórnsýslunnar við 
skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis“ (Forsætisráðuneytið 2010) 25 
<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla-starfshops-6-mai2010.pdf> skoðað 2. maí 
2012. 
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 Páll Þórhallsson, „Hvað eru góð lög?“ (n. 44). 
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 Gunnar Helgi Kristinsson, „Þátttaka framkvæmdarvaldsins í löggjafarverkefninu“ (n. 13) 7. 
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 Jakob R. Möller, „Undirbúningur löggjafar og vönduð löggjöf“ (2001) 3 Úlfljótur 335, 337. 
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að unnt sé að mæta kröfu um vandaða lagasetningu en það er talið grundvallaratriði 

þegar litið er til réttaröryggis borgaranna.75 Samanburðurinn við getu og aðstæður 

íslenskra ráðuneyta er erfiður í ljósi smæðar stjórnsýslunnar og fámennis 

þjóðarinnar.76 Íslendingar þurfa þó að halda uppi regluverki sem er að meginstefnu til 

sambærilegt við það sem gerist hjá stærri þjóðum.77  

Gunnar Helgi Kristinsson hefur skrifað um vandamál í lagasetningu á Íslandi. Að 

mati Gunnars Helga liggur þörfin í sterkara og faglegra framkvæmdarvaldi en ekki 

skarpari skilum löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Hinu síðarnefnda hefur verið  

haldið fram af Stjórnlagaráði samanber umfjöllun í 4. kafla ritgerðarinnar.78 Auk þess 

hefur fjöldi stjórnmálamanna haldið þessu fram í gegnum tíðina.79 Gunnar Helgi 

byggir hins vegar sína niðurstöðu á eftirfarandi þáttum. Hann telur frumkvæði að 

löggjöf of tilviljanakennt og of mikið í höndum einstakra ráðherra. Frumkvæði byggt á 

grundvelli stjórnarsáttmála eða ríkisstjórnarinnar í heild er lítið að hans mati. Hvað 

varðar samráð er það of tilviljanakennt og á sér oft ekki stað fyrr en frumvörp eru 

komin til meðferðar á Alþingi og þar með komin í nokkuð fastan farveg. Lítið fer fyrir 

mati á áhrifum, þá sérstaklega samfélagslegum áhrifum. Kostnaðaráhrif 

stjórnarfrumvarpa fyrir ríkissjóð jafnast ekki á við framangreint mat á öðrum áhrifum 

og forsendur þess mats sem þó er framkvæmt  eru óljósar oft á tíðum. Þegar 

dómstólar síðan úrskurða um vafaatriði kemur stundum í ljós að mikilvæg atriði 

stefnunnar eru óljós því stefnan var óljóst mótuð í löggjafarferlinu frá upphafi. Þá 

þurfa dómarar og embættismenn að túlka innihald stefnu sem á að vera skýrt og 

getur það valdið ýmsum vandkvæðum.80 Samkvæmt þessu er opinber stefnumótun 

af hálfu ríkisstjórnar of lítil og óskýr. Markmið og tilgangur laga er oft ekki nægilega 

skýr sem getur valdið misalvarlegum vandkvæðum þegar reynir á þau. Þá sé samráði 

og mati á áhrifum verulega ábótavant. 

Gunnar G. Schram segir Alþingi ótvírætt vera valdamestu  stofnun aðalhandhafa 

ríkisvaldsins og að framkvæmdar- og dómsvaldið myndi tapa að leikslokum, risi 

ágreiningur á milli þeirra.81 Framkvæmdarvaldið er vissulega háð löggjafarvaldinu 

vegna þingræðisreglunnar þar sem ríkisstjórn getur ekki setið í andstöðu við 
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 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1463 – 822. mál <http://www.althingi.is/altext/139/s/1463.html> 
skoðað 13. mars 2012, álit meiri hluta. 
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 sama heimild. 
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 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 6. 
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 Stjórnlagaráð, Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum (n. 6) 93. 
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 Þorsteinn Magnússon, „Samþætting meginvaldþátta ríkisins“ (n. 13) 328; sama heimild 361-363. 
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 Gunnar Helgi Kristinsson, „Þátttaka framkvæmdarvaldsins í löggjafarverkefninu“ (n. 13) 7. 
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meirihluta þings.82 Í grein frá árinu 1992, sem nefnist „Þingveldið“ og er eftir Gunnar 

Harðarson kemur fram að á Íslandi hafi þingið öll völd á sinni hendi og engin marktæk 

skil séu í raun á milli framkvæmdarvalds og löggafarvalds þar sem þingið fari með 

hvort  tveggja. Þannig sé grundvallarhugmyndin um þrískiptingu valds óvirk.83 Þá 

skrifar Ragnar Aðalsteinsson að meirihluti settra laga á Alþingi komi fyrir þingið að 

frumkvæði framkvæmdarvaldsins. Þannig séu frumvörp að mikilvægri löggjöf, sem 

snerti almenning, lögð fyrir Alþingi til meðferðar „...án þess að efni þeirra hafi verið 

kynnt almenningi og valdhafarnir hlustað á skoðanir hans.“84 Það sem tekið sé fyrir í 

slíkri löggjöf hafi sjaldnast verið rætt sérstaklega í aðdraganda þingkosninga og þar 

með hafi almenningur ekki getað látið í sér heyra og haft þannig áhrif á fyrirhugaða 

löggjöf. Ragnar telur slíka málsmeðferð vera andstæða viðteknum lýðræðis-

viðhorfum.85 

Í viðtali höfundar við Guðlaug Þór Þórðarson, alþingismann og fyrrum 

heilbrigðisráðherra, kom fram að hann telur vandann í lagasetningu á Íslandi helst 

liggja í skorti á stefnumótun. Að styrkja þurfi stefnumótun í ráðuneytum en einnig hjá 

stjórnmálaflokkum og þingmönnum. Guðlaugur telur forsendu vandaðrar laga-

setningar vera að ákvarðanir um fyrirhugaða lagasetningu byggi á tölulegum 

upplýsingum og að slíkar tölur séu samanburðarhæfar.86  

Í viðauka 1, sem birtur var með skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, er sérstakur 

kafli um íslenska stjórnmálamenningu.87 Þar kemur fram að íslensk stjórnmál hafi 

einkennst af átökum þar sem markmiðið hafi verið að sigra pólitíska andstæðinga 

óháð því hvort það þjóni best almannahagsmunum eða sé í samræmi við bestu 

fáanlegu upplýsingar.88 Stjórnmál af þessu tagi séu þannig ófagleg þar sem 

niðurstöður byggjast ekki á traustum upplýsingum.89 Í niðurlagi kaflans kemur fram að 

meðal annars vegna ofríki meirihluta Alþingis og framkvæmdarvaldsins eigi þingið 
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erfitt með að sinna eftirlitshlutverki sínu. Þá kemur þar fram að stór galli í íslenskum 

stjórnmálum felist í skorti á fagmennsku og vantrú á fræðilegum röksemdum.90 

Hin síðari ár hefur því þannig verið haldið á lofti að hér á landi ríki einskonar ofríki 

framkvæmdarvaldsins gagnvart löggjafarvaldinu, svokölluð ofríkiskenning.91 Í erindi 

sínu í maí 2011 viðraði Gunnar Helgi Kristinsson aðra kenningu, vanmáttar-

kenninguna og sagði:92  

Íslensk stjórnsýsla er veikburða, starfar í litlum einingum, með veika 
samhæfingu og býr við margháttuð en frekar ómarkviss pólitísk inngrip. 
Ráðherrar virðast stundum líta á sig sem ráðuneytiskonunga með 
ótakmarkað vald á sínu sviði frekar en fulltrúa þess pólitíska meirihluta 
sem valdi þá til trúnaðarstarfa. Opinber stefnumótun og undirbúningur 
ákvarðana kemur illa út í samanburði við nálæg ríki. Sú rannsóknar-
vinna sem fram fer í nágrannalöndum okkar í aðdraganda laga-
setningar er einungis unnin hér í undantekningartilvikum. 

Gunnar Helgi segir þetta birtast í því að pólitísk stefnumótun fari oft fram án þess að 

fagleg vinna hafi farið fram.93 Forsenda vandaðrar stefnumótunar er að hans mati 

öflugt framkvæmdarvald. Þar er frumkvæði að stefnumótun og þekkingin á því hvar 

vandinn liggur og mögulegum lausnum á því.94 Mismunandi greining er í skýrslu 

Rannsóknarnefndar og hjá Gunnari Helga. Umboðsmaður Alþingis tekur í svipaðan 

streng og segir að bæta þurfi faglegan undirbúning frumvarpa, nýta þurfi fagþekkingu 

innan ráðuneyta og auka þurfi samráð.95 Hægt er að fallast á margt í greiningu 

Gunnars Helga sem og mati hans á því hvar vandinn liggur í lagasetningu. Með 

hliðsjón af því sem fjallað hefur verið um í 2. kafla er ljóst að auka þarf samráð á 

vinnslustigi frumvarpa. Þá er þörf á vandaðri undirbúningsgögnum með frumvörpum, 

sérstaklega gögn er varða mat á áhrifum. Sé undirbúningsvinna vönduð eykur það 

líkur á því að skýrt sé hvaða markmiðum er ætlað að ná með löggjöfinni og þar með 

er auðveldara að túlka hana.96 Tekur höfundur undir það sjónarmið nefndarinnar og 

Gunnars Helga að skortur sé á faglegum vinnubrögðum. Leiða má líkur að því að 
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 sama heimild 184. 
91

 Gunnar Helgi Kristinsson, „Þátttaka framkvæmdarvaldsins í löggjafarverkefninu“ (n. 13) 6; Þorsteinn 
Magnússon„Samþætting meginvaldþátta ríkisins“ (n. 13) 328; sama heimild 361; Stjórnlagaráð, 
Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum (n. 6) 93. 
92

 Gunnar Helgi Kristinsson, „Þátttaka framkvæmdarvaldsins í löggjafarverkefninu“ (n. 13) 6. 
93

 sama heimild. 
94

 samaheimild 4. 
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 Tryggvi Gunnarsson, „Traustið endurheimt“ (Málþing „Traustið endurheimt – skipulag og starfsemi 
stjórnarráðsins endurskoðuð“, Reykjavík 19. október 2010 
<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir1/hvers-konar-stjornarrad_TG.pdf> skoðað 27. apríl 
2012. 
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 Gunnar Helgi Kristinsson, „Þátttaka framkvæmdarvaldsins í löggjafarverkefninu“ (n. 13) 6. 
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með meiri fagvinnu, byggðri  á fræðilegum rökum og upplýsingum, muni lagasetning 

verða mun vandaðri og betri.  

2.9 UMBÆTUR OG ÁFANGAR Í LAGASETNINGU Á ÍSLANDI 

Ýmsar umbætur hafa átt sér stað í lagasetningu hér á landi síðastliðna tvo áratugi. 

Fyrsta umbótin er þó langtum eldri eða frá árinu 1929 þegar lög um laganefnd nr. 

48/1929 tóku gildi sem veittu forsætisráðherra heimild til að skipa þriggja manna 

nefnd sem átti að vera ríkisstjórn og Alþingi til aðstoðar við samningu lagafrumvarpa 

og annan undirbúning löggjafarmála.97 Hér verða helstu áfangar í umbótum í laga-

setningu reifaðir en ekki er um tæmandi upptalningu að ræða. Ber hér fyrst að nefna 

umsögn fjárlagaskrifstofu um lagafrumvörp. Frá árinu 1993 hefur það verið krafa að 

umsögn um kostnaðaráhrif á ríkissjóð fylgi öllum frumvörpum, þó ekki um frumvörp til 

fjárlaga, fjáraukalaga og lokafjárlaga.98 Í mars árið 1999 voru samþykkt lög um 

opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999 en samkvæmt 1. gr. þeirra ná lögin meðal annars 

til reglna sem stuðla að öryggi og heilbrigði almennings. Í athugasemdum með 

frumvarpinu er vísað til þess að frumvarpið sé að mestu leyti byggt á tilmælum OECD 

um umbætur í lagasetningu enda hafi íslensk stjórnvöld skuldbundið sig frá árinu 

1998 til að fylgja þessum tilmælum.99 

Þá var aðgerðaráætlun hrundið af stað árið 2006 sem bar heitið „Einfaldara 

Ísland“. Markmið hennar var að „einfalda og bæta regluverk í þágu atvinnulífs og 

almennings.“ Sérstaklega var sjónum beint að lagasetningu og undirbúningi hennar. 

Var sérstök áhersla lögð á aukið samráð við hagsmunaaðila og að áhrif 

lagasetningar yrðu  metin í auknum mæli. Hvíldi ábyrgð á því að áætluninni yrði fylgt 

eftir að meginstefnu til á hverju ráðuneyti.100 Í kjölfar aðgerðaráætlunarinnar var settur 

á fót samráðshópur ýmissa aðila sem meðal annars átti að gefa út handbók um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa en um handbókina hefur verið fjallað  og vísað 

í hana. Vinnuhópur var skipaður til að annast útgáfuna og árið 2007 var handbókin 

gefin út. Bókin hefur komið að miklu gagni, hún var mikið framfaraskref í vinnu að 

auknum gæðum í lagasetningu og er mikilvægt gagn í samstarfi ráðuneyta og 
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 Alþt. 1929, A-deild, þskj. 15, 97. 
98

 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um undir-
búning og frágang lagafrumvarpa (n. 2) 12. 
99

 Alþt. 1998-1999, A-deild, þskj. 217 – 199. mál, 1434. 
100

 Páll Þórhallsson o.fl., „Þjálli reglur í þágu atvinnulífs og almennings – áfangaskýrsla um verkefnið 
„Einfaldara Ísland““ (Forsætisráðuneytið 2008) 5-6 
<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/einfaldaraisland/thjalli-reglur-f-atvinnulif-og-almenning.pdf> 
skoðað 16. apríl 2012. 
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Alþingis.101  Hinn 1. október 2009 var svo skrifstofa löggjafarmála sett á laggirnar 

innan forsætisráðuneytisins. Skrifstofan hefur það hlutverk að auka gæði í 

lagasetningu á Íslandi.102 Samræmist hlutverk skrifstofunnar vel meginniðurstöðum 

fyrrnefndrar skýrslu OECD þar sem áréttað er mikilvægi þess að starfræktur sé 

nokkurs konar umsjónarmaður með lagasetningu.103  

                                                             
101

 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007, Handbók um 
undirbúning og frágang lagafrumvarpa (n. 2) 7. 
102

 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 787 – 457. mál <http://www.althingi.is/altext/138/s/0787.html> 
skoðað 16. apríl 2012, almennar athugasemdir með frumvarpinu. 
103

 OECD, „Strengthening the Institutional Setting for Regulatory Reform – The Experience from 
OECD Countries“ (OECD 2011) 3 <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/strengthening-the-
institutional-setting-for-regulatory-reform_5kgglrpvcpth-en> skoðað 15. apríl 2012. 
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3. SAGA STJÓRNARSKRÁRÁKVÆÐA SEM STUÐLA AÐ VANDAÐRI LAGASETNINGU 

OG AÐRIR ÞÆTTIR 

Í 2. kafla var farið yfir þá þætti er máli skipta í skilgreiningunni á hugtakinu vönduð 

lagasetning. Stjórnarskráin mælir fyrir um vinnubrögð í lagasetningu. Hún geymir 

lágmarkskröfur sem tryggja lýðræðislegan stuðning við nýja löggjöf, gagnsæi, 

umþóttunartíma og skilvirkni. Í þessum kafla er farið yfir sögu þeirra hugmynda sem 

taldar eru endurspeglast í ákvæðum stjórnarskrárinnar og stuðla að gæðum í 

lagasetningu. Til þess að það sé hægt þarf að fara tiltölulega langt aftur í söguna og 

fjalla um þær hugmyndir sem þessi ákvæði eru talin byggja á, hvers konar  jarðvegi 

þær eru sprottnar úr og hvaðan úr heiminum þær eru taldar koma.  

Í kaflanum er einnig fjallað um frumkvæðisrétt og takmarkanir á honum í einstaka 

ríkjum. Þá er fjallað um mat á samræmi laga við stjórnarskrá, nánar tiltekið hvaða 

leiðir eru farnar í öðrum ríkjum og hvaða möguleikar eru til staðar til að endurskoða 

og bæta fyrirkomulagið hér á landi. Loks er umfjöllun um aukna aðkomu almennings í 

lagasetningu sem er vaxandi umræðuefni hér á landi og í Evrópu. Því er velt upp 

hvort aukin aðkoma almennings leiði til vandaðri lagasetningar eða hvort það geti 

mögulega verið á hinn veginn, það er að gæðum við undirbúning sé fórnað á kostnað 

aukinnar aðkomu almennings.  

3.1 STJÓRNSKIPUNARÞRÓUN Í EVRÓPU OG VÍÐAR 

Það er ómögulegt að búa til stofnun með markmið án þess að gefa 
henni skipulag, form og viðeigandi lög svo hún sinni því hlutverki sem 
henni er ætlað. Þetta fyrirbæri nefnist stjórnarskrá þessarar stofnunar. 
Stofnunin getur augljóslega ekki verið til án hennar. Einnig er augljóst 
að allt ríkisvald verður að byggjast á stjórnarskrá.104 

Á síðari hluta 18. aldar urðu til helstu hugmyndir og öll grunneinkenni nútíma 

stjórnskipunar og ritaðra stjórnarskráa. Þær hugmyndir sem þarna mótuðuðust áttu 

meðal annars eftir að hafa mikil áhrif á þá stjórnarskrá sem Kristján IX. Dana-

konungur færði Íslendingum árið 1874 og núgildandi stjórnarskrá Íslands sækir að 

mestu leyti efni sitt til.105 Áhrif frelsisöldunnar sem reis í Evrópu árið 1830 bárust um 

þýsku hertogadæmin norður til Danmerkur en hún hafði í för með sér ýmsar 

                                                             
104

 Einn helsti hugsuður frönsku byltingarinnar Emanuel Sieyés, skýrði rök stjórnarskrárinnar með 
þessum orðum. Skýrsla stjórnlaganefndar, seinna bindi, Ágúst Þór Árnason, „Upphaf stjórnarskrár-
festunnar og áhrif hennar á stjórnskipun einstakra ríkja“ (Stjórnlaganefnd 2011) 308.  
105

 Ágúst Þór Árnason sama heimild. 
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breytingar á stjórnarhögum.106 Sýnt hefur verið fram á umtalsverðan skyldleika 

stjórnarskrár Danmerkur frá 5. júní 1849 við stjórnarskrá Belgíu frá 24. febrúar 

1831.107 Ágúst Þór Árnason segir í efni sem hann skrifar fyrir stjórnlaganefnd að 

hægt sé að fullyrða að „íslenska stjórnarskráin eigi rætur sínar að rekja til áður-

nefndar stjórnarskrár Belgíu sem aftur á rætur sínar í hugmyndum frönsku 

byltingarinnar, stjórnarskrá Hollendinga frá 24. ágúst 1815 en ekki síður í stjórnskipun 

Englendinga (Breta)...“108 Höfundar stjórnarskrár Belgíu þekktu vel til þeirra 

hugmynda sem lágu að baki stjórnarskrá Bandaríkjanna auk þess sem 

stjórnskipunarsaga og -hefðir Belga sjálfra höfðu einnig áhrif. Þá hafði norska 

stjórnarskráin frá 16. maí 1814 áhrif á dönsku stjórnarskrána en Norðmenn litu til 

þeirra hugmynda sem lágu til grundvallar stjórnarskrá Bandaríkjanna, frönsku 

mannréttindayfirlýsingarinnar sem og fjölda stjórnarskráa sem Frakkar sömdu sér.109  

3.1.1 Alþingi og forseti fara saman með löggjafarvaldið 

Englendingurinn John Locke (1632-1704) og Frakkarnir Montesquieu (1689-1755) og 

Rousseau (1712-1778), ásamt höfundum bandarísku stjórnarskrárinnar og öðrum 

frönskum spekingum eru oft taldir upphafsmenn þeirra hugmynda um stjórnskipan 

sem síðar urðu grundvöllur þeirra stjórnarskráa sem við þekkjum í dag.110 Í riti sínu 

Anda laganna (f. De l‘espirit des lois) sem kom út árið 1784 færði Montesquieu rök 

fyrir því að aðskilnaður löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds væri besta 

leiðin til þess að tryggja frelsi manna.111 Hann varaði þannig við því að löggjafarvald 

og framkvæmdarvald væru á einni hendi og lagði áherslu á að til þess að tempra vald 

þyrftu fleiri en einn aðili að koma að meðferð þess.112 Með skiptingu ríkisvaldsins milli 

þriggja nægilega sjálfstæðra valdhafa væri hægt að koma í veg fyrir að nokkur þeirra 

yrði svo sterkur, að hann gæti svipt þegnana frelsi með ofríki og af eigin geðþótta.113 

Þannig hélt Montesquieu því í raun aldrei fram að valdaþáttunum þremur ætti að 
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 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Hlaðbúð 1960) 32. 
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 Peter Germer, „Dänemark“ í Eberhard Grabitz (Hrsg.) Grundrechte  in Europa und USA (Kehl am 
Rhein 1986) 89. 
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 Ágúst Þór Árnason, „Upphaf stjórnarskrárfestunnar og áhrif hennar á stjórnskipun einstakra ríkja“ 
(n. 104) 309. 
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 sama heimild 309-310; Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (JPV útgáfa 2008) 238. 
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 Ágúst Þór Árnason „Upphaf stjórnarskrárfestunnar og áhrif hennar á stjórnskipun einstakra ríkja“ (n. 
104) 306. 
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 Britannica, Academic Edition <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/390782/Charles-Louis-
de-Secondat-baron-de-La-Brede-et-de-Montesquieu/4975/Major-works/> skoðað 18. mars 2012. 
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 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 
1. 
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 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Iðunn 1978) 93. 
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skipta með algerum hætti á milli þessara þriggja stofnana.114 Um þetta gætir ákveðins 

misskilnings ef því er haldið fram að hann hafi talað fyrir því að stofnanirnar þrjár 

þyrftu að vera algerlega sjálfstæðar hver gagnvart annarri. Þess ber að geta að 

Sigurður Líndal segir að þessi hugmynd, um að skipta valdi á milli mismunandi 

stofnana, sé þó ekki að öllu leyti komin frá evrópskum heimspekingum á 17. og 18. 

öld heldur sé hún mun eldri en það. Hana megi finna í stjórnspeki Aristótelesar og 

stjórnkerfi Rómverja og hugmyndinni megi jafnvel finna stað í þjóðveldi Íslendinga.115 

Valdgreiningarinnar samkvæmt Montesquieu gætir með þessum hætti mjög í 

íslenskri stjórnskipun og er 2. gr. stjskr. byggð á kenningunni. Í greininni segir: 

„Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur 

stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með 

framkvæmdarvaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.“ Með hliðsjón af 1. mgr. 11. gr. 

stjskr. sem segir að forseti sé ábyrgðarlaus af stjórnarathöfnum og 1. mgr. 13. gr. 

stjskr. um að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt eru það alþingismenn og 

ráðherrar sem hafa rétt til að flytja frumvörp til laga en ekki forsetinn.116 Samkvæmt 

25. gr. stjskr. getur forseti látið leggja frumvarp til laga fyrir Alþingi en með hliðsjón af 

framangreindu eru það ráðherrar sem ráða því hvaða frumvörp eru lögð fram af  hálfu 

ríkisstjórnar.117 Samkvæmt stjórnarskránni er forseti Íslands þannig æðsti handhafi 

framkvæmdarvaldsins og annar aðila löggjafarvaldsins.118 Samkvæmt orðanna 

hljóðan í stjórnarskránni er forseta fengið mikið vald. Hins vegar má ráða af öðrum 

ákvæðum hennar sem og stjórnarvenjum hér á landi að raunverulegt vald hans oftast 

sé nær lítið.119 Í 38. gr. stjskr. segir að rétt til að flytja frumvörp til laga og tillögur til 

ályktana hafi alþingismenn og ráðherrar. Einnig er vikið að frumkvæðisréttinum í 55. 

gr. stjskr. sem segir að ekki megi taka við neinu málefni nema einhver þingmanna 

eða ráðherra flytji það.  

Það kann að virðast ákveðin mótsögn falin í því að lög komi frá 

framkvæmdarvaldinu með hliðsjón af þrígreiningu ríkisvaldsins. Það leiðir hins vegar 

af þingræðisreglu 1. gr. stjskr. að ekki er greint að fullu á milli löggjafarvalds og 

framkvæmdarvalds í íslenskri stjórnskipun, hvorki í lögum né í framkvæmd. Forseti er 
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 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 
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 Sigurður Líndal, „Samruni löggjafar- og framkvæmdarvalds“ (ritstj. og ritnefnd tóku saman) (1983) 1 
Úlfljótur 52, 54. 
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 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (n. 4) 131. 
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 sama heimild 298. 
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 sama heimild 122. 
119

 sama heimild 122-123. 
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að formi til handhafi löggjafarvalds og framkvæmdarvalds, líkt og að framan greinir en 

auk þess eru ráðherrar í ríkisstjórn almennt pólitískir leiðtogar meirihluta Alþingis.120 

Þetta fyrirkomulag sem hér um ræðir felur jafnframt í sér verkaskiptingu sem styðst 

við góð rök, það er einn aðili hefur frumkvæði en annar fer yfir það sem til hans 

kemur. Það myndi hann síður gera ef frumkvæðið væri hjá honum.  

3.1.2 Dregið úr valdi konungs 

Áður fyrr fór konungur með löggjafarvald og þurftu þingin að berjast fyrir því að fá 

hlutdeild í slíku valdi en í Bretlandi óx þinginu fyrst fiskur um hrygg á seinni hluta 19. 

aldar.121 Það fékk aukna hlutdeild í löggjafarvaldi konungs og meðfram því þróaðist 

ábyrgð ríkisstjórnar gagnvart þinginu.122 Það var með þingræðinu sem þegnarnir 

fengu þetta óbeina vald til þess að hafa áhrif á málefni sín í gegnum þjóðþingin og 

var þannig dregið úr valdi konungs.123 Þannig virðist tilkoma þingræðis í vestrænum 

ríkjum einna helst hafa verið til þess að sporna við valdi konungs og algjöru einræði 

hans við ákvarðanatöku fyrir þegna sína um málefni þeirra. Þegar þingin voru búin að 

ná löggjafarvaldinu til sín frá konungi að miklu eða mestu leyti varð að gera ráð fyrir 

heimild framkvæmdarvaldsins til að setja reglur um útfærsluatriði, sem er hér á landi í 

formi stjórnvaldsfyrirmæla. Reyndar mælir íslenska stjórnarskráin ekki fyrir um slíkt 

en fyrir því er löng venja. Dómstólar hér á landi hafa rammað þessa heimild inn, það 

er að hvaða marki sé heimilt að framselja lagasetningarvald og hvernig eigi að gera 

það svo það standist stjórnarskrá. Í Hrd. 21. október 1986 í máli nr. 114/1985, 

svokölluðum Kjarnfóðurgjaldsdómi, kom fram að það brýtur í bága við 40. gr. stjskr. 

að framselja skattlagningarvald til stofnana sem eru í raun utan stjórnkerfis og lúta 

hagsmunaaðilum.124 Sama var uppi á teningnum í Hrd. 23. desember 1985 í máli nr. 

81/1983, svokölluðum Þungaskattsdómi, þar sem skattlagningarvald var framselt 

umfram það sem stjórnarskráin heimilar.125 

Þingræðiskenningin gerir ráð fyrir samstarfi þings og framkvæmdarvalds. Þetta 

samstarf þjónar meðal annars þeim tilgangi að lagasetningarferlið gangi greiðlega 
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fyrir sig. Þannig getur framkvæmdarvald komið við sögu í upphafi og í lokin. 

Ráðherrar eru samkvæmt framansögðu ekki endilega arftakar konungs. Verður ekki 

talið að með því að ráðherrar fari með hlutdeild í löggjafarvaldi séu þingin aftur að 

afsala sér hluta valds til „konungs“. 

Þing hafa önnur hlutverk en að vera löggjafi eingöngu og deila þau yfirleitt 

löggjafarvaldi sínu með öðrum stofnunum ríkisins.126 Orðin þing og löggjafi eru ekki 

samheiti og hafði franska þingið til að mynda dómsvald en ekki löggjafarvald fyrir 

frönsku byltinguna á 18. öld.127 Höfundur gat ekki fundið neina evrópska stjórnarskrá 

sem gerir ráð fyrir að þingin fari ein með allt löggjafarvald. Að þessu virtu verður ekki 

séð að það sé skrifað í stein að þing hafi einkarétt á löggjöf. Má í því tilliti líta til þess 

að á erlendum málum er til dæmis talað um parliament og national assembly án þess 

að minnast á löggjöf.  

3.2 MÁLSKOTSRÉTTUR FORSETA   

Þjóðþingin fengu hlutdeild í löggjafarvaldinu þegar einveldinu lauk og höfðu 

þjóðhöfðingjar áfram sitt að segja við setningu laga en víðast hvar fengu þeir vald til 

að neita að staðfesta lagafrumvörp sem þjóðþingin höfðu samþykkt. Sú skipan sem 

þarna var komið á var í samræmi við fyrrnefnda kenningu Montesquieus um 

þrískiptingu ríkisvaldsins.128 Þannig hafði konungur óskorað vald til þess að koma í 

veg fyrir að lagafrumvörp tækju gildi sem lög samkvæmt dönsku stjórnarskránni frá 

árinu 1849. Það gerði hann í ljósi þess að hann áskildi sér rétt til að neita að 

staðfesta frumvörp samþykkt af danska þinginu í kjölfar þess að hann afsalaði sér 

einveldi um miðja 19. öld.129 Í málskotsrétti forseta skv. 26. gr. stjskr. felst vald til að 

synja lagafrumvarpi staðfestingar. Hann á rætur að rekja til einveldistímans, þegar 

löggjafarvaldið var eingöngu í höndum þjóðhöfðingjans.130  

Í umræðum á Alþingi Íslendinga árið 1944 voru þingmenn almennt sammála um 

að stjórnskipuleg staða forseta Íslands yrði ekki sambærileg við stöðu konungs og að 

honum bæri að fá visst vald.131 Forseti ætti að vera þjóðkjörinn, vera eins konar 

umboðsmaður þjóðarinnar og í krafti synjunarvalds ætti hann að geta skotið lögum til 
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þjóðarinnar.132 Í athugasemdum í greinargerð með stjórnarskrárbreytingunum sagði 

meðal annars að ekki væri fært að veita forseta algjört synjunarvald líkt og konungur 

hefði haft.133 Það er því ljóst að ætlunin var að tempra vald forseta miðað við það vald 

sem konungur hafði. Þessi skipun var harla óvenjuleg, ef ekki einstæð.134 Þó er þeim 

sjónarmiðum að með 26. gr. hafi vald forsetans verið aukið einnig haldið á lofti.135 

Vald þjóðhöfðingjans til lagasynjunar var með þessum hætti nánast afnumið en í 

staðinn kom þjóðaratkvæðagreiðsla til að skera úr ef forseti fellst ekki á tillögu 

ráðherra um staðfestingu laga. 136 Hefur því verið haldið fram að hér hafi verið um 

nýtt ákvæði að ræða.137  

Eiríkur Tómasson segir ákvæðið í eðli sínu vera lýðræðislegt. Það veiti 

lýðræðislega kjörnum þjóðhöfðingja heimild til að tempra vald meirihluta alþingis-

manna með þeim hætti að skjóta lögum, sem Alþingi hefur þegar samþykkt, beint og 

milliliðalaust til þjóðarinnar. Ákvæðið sé því í fullu samræmi við 2. gr. stjskr.138 

Þorsteinn Pálsson hefur aðra sýn á ákvæðið en hann telur að eftir að þingræðis-

reglan var innleidd hér á landi árið 1904 sæki framkvæmdarvaldið, eða konungur 

samkvæmt stjórnarskránni, umboð sitt og vald til Alþingis. Þar með hafi synjunarvald 

hans orðið órökrétt og efnislega hafi það verið úr sögunni þar sem þjóðþingið veitti 

vald í stað þess að þiggja það.139 

Loks ber þess að geta að forseti er þjóðkjörinn sbr. 3. gr. stjskr. og er hann því 

eini þjóðkjörni embættismaður ríkisins. Hann sækir þannig umboð sitt beint til allra 

kosningabærra manna í landinu. Að mati Sigurðar Líndal ganga  hugmyndir um að 

neitunarvaldið hafi frá upphafi aldrei verið hjá forseta ekki upp þar sem þær 

samrýmast ekki hugmyndafræðinni sem evrópskar stjórnarskrár eru byggðar á.140  
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3.3 ÞRJÁR UMRÆÐUR Á ALÞINGI 

Frá árinu 1874 og allt fram til ársins 1991 starfaði Alþingi í tveimur deildum. 

Konungskjörnir þingmenn sátu í fyrstu í efri deild en hinir landskjörnu í neðri deild. 

Konungskjörið var afnumið árið 1915 og voru þá hinir landskjörnu sjálfkjörnir til efri 

deildar og kjördæmaþingmenn settust í neðri deild. Árið 1934 voru jöfnunarsæti svo 

innleidd í stað landskjörs og kusu þingmenn þá úr sínum hópi menn til setu í efri 

deild.141 Eftir þessa breytingu var ekki lengur kosið í deildirnar með mismunandi hætti 

auk þess sem þær störfuðu eins að afgreiðslu þingmála og öðrum þingstörfum. 

Deildaskiptingin hafði því litla sem enga þýðingu lengur.142 Í kjölfarið voru reglulega 

gerðar tillögur um afnám deildarskiptingarinnar en það var ekki fyrr en árið 1991 sem 

af því varð með gildistöku stjórnarskipunarlaga nr. 56/1991 og síðan þá hefur Alþingi 

starfað í einni málstofu.143 Við þessa breytingu er hvert frumvarp nú aðeins rætt við 

þrjár umræður en áður var það rætt við að minnsta kosti sex umræður, það er þrjár 

umræður í hvorri deild. Ef ágreiningur var á milli deilda var frumvarp rætt við fjórðu 

umræðu. Þá var texta frumvarps vísað í sameinað þing og rætt þar í níundu og 

síðustu umræðu en það var afar sjaldgæft.144  

Í lögskýringargögnum eru færð rök fyrir þessari breytingu í sjö liðum. Bent er á að 

allir alþingismenn hafi verið kosnir á sama tíma og á sama hátt frá árinu 1934 og því 

sé eðlilegt að þing sem kosið sé sem ein heild starfi í einni málstofu. Í öðru lagi mætti 

færa rök fyrir því að deildaskiptingin væri í andstöðu við þá viðurkenndu grundvallar-

reglu í lýðræðisríkjum að meirihlutinn ráði úrslitum. Skiptingin hafi leitt til þess að 

ríkisstjórnir hefðu átt erfitt með að koma málum sínum í gegnum þingið þrátt fyrir að 

vera með stuðning meirihluta þingmanna þar sem þær hefði ekki haft tilskilinn 

meirihluta í báðum deildum. Þá sé hægt að endurbæta starf nefnda Alþingis með 

einni málstofu og mætti fækka fastanefndum úr 23 í 12, þannig hver þingmaður gæti 

rækt mun betur nefndarskyldur sínar. Í fjórða lagi muni ein málstofa einfalda alla 

málsmeðferð á Alþingi líkt og gerðist í Danmörku árið 1953 og Svíþjóð árið 1971 við 

sömu aðstæður og afgreiðsla mála myndi ganga hraðar fyrir sig en væri jafnframt 

vandaðri. Þá muni tími ráðherra nýtast betur þar sem þeir þurfi ekki að taka þátt í 

umræðum um sín mál í tveimur deildum, málsmeðferðin sé gerð óþarflega flókin í 
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augun almennings þegar tvær deildir eru að störfum og kostnaður við þinghald muni 

einnig minnka. Þrátt fyrir þetta voru einnig þingmenn sem vildu halda í óbreytta 

deildaskiptingu og vísuðu til þess að hún tryggði betri umfjöllun um löggjöf.145    

Skilyrðið um þrjár umræður um lagafrumvörp má finna í 44. gr. stjskr. Af hverju 

umræðurnar eru þrjár en ekki tvær eða fjórar er erfitt að segja til um. Þó liggur fyrir að 

með því að hafa umræður um frumvörp fleiri en eina verður niðurstaðan betur 

ígrunduð af augljósum ástæðum. Er nú vikið frá sögulegri umfjöllun stjórnar-

skrárákvæða sem stuðla að vandaðri lagasetningu og litið annarra þátta sem tengjast 

lagasetningarferlinu með beinum hætti. 

3.4 FRUMKVÆÐISRÉTTUR ÞINGMANNA 

Hér er fyrirkomulag í tengslum við frumkvæðisrétt þingmanna kannað en um 

frumkvæðisrétt er fjallað í 38. gr. stjskr. þar sem segir að rétt til að flytja frumvörp til 

laga og tillögur til ályktana hafi þingmenn og ráðherrar.146 Þannig er frumkvæðisréttur 

einstakra þingmanna og ráðherra til þess að leggja fram þingmál stjórnarskrárvarinn. 

Samkvæmt fyrrnefndu ákvæði er nóg að einn þingmaður ákveði að leggja fram 

frumvarp til laga og eru lágmarkskröfur til vinnslu frumvarps engar. 

Þingmannafrumvörp koma ekki til kasta stjórnsýslunnar og fer frumvarpið ekki í 

gegnum formlegt gæðaferli áður en það kemst á dagskrá þingsins.147 Frumvörp 

þingmanna eru á ábyrgð þeirra og leita þeir sér sjálfir aðstoðar við samningu þeirra. 

Það er því tæpast hægt að ætlast til að sami faglegi undirbúningur liggi að baki 

slíkum frumvörpum eins og þeim sem unnin eru í ráðuneytum. Í framkvæmd er ekki 

óalgengt að þingmenn leggi fram frumvarp á nýju löggjafarþingi nokkur ár í röð án 

þess að breyta nokkru efnislega eða auka stuðning við frumvarpið.148 Færa má rök 

fyrir því að slíkt fyrirkomulag sé ekki eðlilegt nú á dögum með tilliti til ört vaxandi 

umfangs lagasetningar og flókinna samfélaga. Að slíkum frumvörpum fylgi ekki mikil 

alvara og tilgangur þeirra sé frekar að skapa umræðu eða taka sér pólitíska stöðu 
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fremur en að ná samstöðu um málið og fá það samþykkt í þinginu.149 Þannig megi 

halda því fram að fyrirkomulagið hér á landi leiði til þess að við erum með tugi 

frumvarpa á hverju löggjafarþingi sem engin alvara er á bakvið.  

Í ríkjum er að finna margskonar formlegar takmarkanir á rétti þingmanna til að 

flytja lagafrumvörp. Snúa þær takmarkanir meðal annars að því hvers konar hópar 

þingmanna mega flytja tillögur, svo sem fjölda þingmanna. Sjónarmið að baki slíkum 

takmörkunum eru að með þeim er reynt að koma í veg fyrir að lagafrumvörp sem ekki 

hafa raunverulegan stuðning taki verðmætan tíma frá þinginu.150 Með kröfum sem 

þessum er þannig tryggt að viss alvara fylgi flutningi tillagna. Með slíku fyrirkomulagi 

er jafnframt dregið úr líkum á fjölda frumvarpa af misjöfnum gæðum. Í sumum ríkjum 

er þessi takmörkun á hinn veginn, það er takmörkun á því hversu margir þingmenn 

megi standa saman að lagafrumvarpi. Markmið slíkrar takmörkunar er að koma í veg 

fyrir að binda of marga þingmenn áður en búið er að skoða innihald frumvarps.151  

Takmörkun á frumkvæðisrétti þingmanna til að flytja lagafrumvörp er mest í 

Þýskalandi. Í 1. mgr. 76. gr. þýsku stjórnarskrárinnar segir að aðeins tiltekinn þing-

flokkur eða að lágmarki 5% þingmanna í sameiningu geti lagt fram þingmanna-

frumvarp.152 Með takmörkuninni er stuðlað að því að einungis mál sem alvara er á 

bakvið komist að í þinginu.153 Þýskaland er hins vegar ekki eina ríkið með takmörkun 

af þessu tagi. Í Austurríki, Ítalíu og Spáni má finna sambærilega takmörkun sem þó er 

vægari en í Þýskalandi.154 Ýmsar aðrar takmarkanir má finna í erlendum ríkjum svo 

sem takmarkanir á því hvenær þingmenn geta lagt fram frumvörp og hversu miklum 

tíma er varið í slík mál. Auk þess finnast takmarkanir hvað varðar tæknilega útfærslu 

frumvarpa og efnisinnihald þeirra.155 Hér gefst ekki kostur á að fjalla ítarlega um 

fyrrnefndar útfærslur á takmörkun á frumkvæðisrétti þingmanna.156 

Í sumum ríkjum er frumkvæðisréttur ríkisstjórnar meiri en þingmanna. Er til að 

mynda ekki óalgengt að einungis ráðherrar megi flytja frumvörp er varða fjármál 
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ríkisins og fullgildingu alþjóðasáttmála, til dæmis í Króatíu, Tékklandi og Búlgaríu.157 Í 

einstaka ríkjum geta fleiri aðilar en þingmenn, ráðherrar eða þjóðhöfðingjar átt 

frumkvæði að lagasetningu.158 Lagafrumvörp geta átt upptök sín hjá þjóðinni en í 

Austurríki, Ítalíu og Sviss hafa kjósendur tækifæri til að leggja fram tillögu að 

lagasetningu til þingsins, svokallað þjóðarfrumkvæði.159 Er þetta í samræmi við 

tillögur Stjórnlagaráðs sem fjallað er um í kafla 4.7.  

Frumkvæðisrétturinn er þannig útfærður með mismunandi hætti í ríkjum Evrópu 

og víðar. Hvað varðar frumkvæðisrétt þingmanna hér á landi er mat höfundar að það 

væri til bóta að áskilja tiltekinn fjölda þingmanna að baki lagafrumvarpi í 

stjórnarskránni. Slík takmörkun myndi fækka frumvörpum sem daga upp í í nefndum 

Alþingis. Þá myndi verðmætum tíma þingsins og þingmanna vera varið í önnur 

skilvirkari verkefni. Um aðrar leiðir fyrir þingmenn til að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri vísast í umfjöllun um hlutverk þingsályktana í kafla 5.3. 

3.5 MAT Á SAMRÆMI VIÐ STJÓRNARSKRÁ 

Misjafnt er hvaða fyrirkomulag er við lýði í hverju ríki fyrir sig hvað varðar mat á 

samræmi laga við stjórnarskrá og er ekkert fyrirkomulag óumdeilt ákjósanlegast hvað 

þetta varðar. Þeir sem metið geta samræmi laga við stjórnarskrá eru stofnanir á 

vettvangi ríkisins eins og stjórnlagadómstólar, nefndir á vegum þings eða æðsti 

dómstóll landsins. Á Íslandi er það stjórnskipunarvenja að dómstólar eigi 

úrskurðarvald um það hvort lög brjóti gegn stjórnarskrá en um það efni eru engin 

fyrirmæli í stjórnarskrá.160 Lögum sem brjóta gegn stjórnarskrá er vikið til hliðar og virt 

að vettugi en ekki dæmd ógild.161 Í slíku dómsmáli er þó ekki lagt almennt mat á 

löggjöf heldur einungis að því leyti sem reynir á hana í viðkomandi dómsmáli.162 Er 

þá oft liðinn langur tími frá því að viðkomandi lög voru sett. Á Íslandi er eftirlit með því 

hvort lög séu í samræmi við stjórnarskrá veikburða í samanburði við önnur lönd.163 

Hugmynd Stjórnlagaráðs er að bæta úr þessu veikburða eftirliti með stofnun Lögréttu 

                                                             
157

 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) „Report on legislative 
initiative“ (Strassborg 17 December 2008), CDL-AD(2008)35 19 
<http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)035-e.pdf> skoðað 23. apríl 2012. 
158

 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 
3. 
159

 Mattson, „Private Members‘ Initiatives and Amendments“ (n. 150) 455-456. 
160

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (n. 4) 36. 
161

 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, (n. 19) 96. 
162

 Úlfljótur 1998, 51 (4) 523, 524. 
163

 Minnisblað um frumkvæði að lagasetningu frá Páli Þórhallssyni til formanns stjórnlagaráðs (n. 17) 
3. 

http://www.venice.coe.int/docs/2008/CDL-AD(2008)035-e.pdf


34 
 

sem meta á samræmi laga og stjórnarskrárinnar. Fyrirkomulagið um úrskurðarvald 

dómstóla um hvort lög brjóti gegn stjórnarskrá er með sama hætti á öðrum 

Norðurlöndum en þar er að finna til viðbótar önnur úrræði.164 Stjórnlagaráð leit til 

Svíþjóðar og Finnlands við gerð ákvæðisins og vísar til þeirra stofnana sem þar gefa 

álit á því hvort lagafrumvörp standist stjórnarskrá. Í Finnlandi er það þingnefnd, 

stjórnlaganefnd, sem gegnir þessu tiltekna hlutverki. Í Svíþjóð er nefnd sem kallast 

lagaráð (s. Lagrådet) og þar er skylda að leita álits lagaráðs áður en frumvörp um 

tiltekin mál eru afgreidd í þinginu.165 Í lagaráði sitja dómarar og eftir atvikum 

fyrrverandi dómarar í Hæstarétti og stjórnsýsludómstólnum.166  

Í Bandaríkjunum, Kanada og flestum Suður-Ameríkuríkjum eru það almennir 

dómstólar sem hafa eftirlit með stjórnarskrá undir höndum. Er það talið eðlisþáttur í 

dómsvaldinu og ekki endilega þörf á stjórnarskrárákvæðum sem færi dómstólum 

þessi völd.167 Samkvæmt 26. gr. írsku stjórnarskrárinnar getur forseti landsins fengið 

álit Hæstaréttar á því hvort nýsamþykkt lög stríði gegn stjórnarskránni. Heimildinni 

hefur verið beitt nokkrum sinnum og í tæplega helmingi tilvika taldi Hæstiréttur að 

breyta þyrfti hinum samþykkta texta.168 Samkvæmt 83. gr. norsku stjórnarskrárinnar 

getur þingið fengið álit Hæstaréttar á löggjafarmálum en það hefur þó ekki gerst 

síðan 1945.169 Hugmyndin um sérstakan stjórnlagadómstól er rakin til austurríska 

lögspekingsins Hans Kelsens en þar í landi var slíkum dómstól komið á fót árið 

1920.170 Stjórnlagadómstólar, sem meðal annars hafa það hlutverk að dæma um 

hvort lög stríði gegn stjórnarskrá, hafa verið settir á fót í fjölmörgum Evrópuríkjum 

eins og Þýskalandi, Austurríki, Ítalíu, Spáni og Portúgal. Í Austur-Evrópu hafa verið 

stofnaðir stjórnlagadómstólar í flestum ríkjum svo sem Ungverjalandi, Tékklandi, 

Rússlandi, Slóveníu, Slóvakíu og Póllandi. Í Frakklandi starfar svokallað stjórnlagaráð 

en einstaklingar geta ekki leitað þangað og því ekki um að ræða eiginlegan 

stjórnlagadómstól.171 
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Mat á samræmi laga við stjórnarskrá skiptir máli í heildarmynd vandaðrar 

lagasetningar. Ákjósanlegra væri að þetta mat færi fram áður en lög taka gildi en ekki 

eftir á. Með hliðsjón af því sem hér hefur verið rakið má því færa  rök fyrir því að 

fyrirkomulagið hér á landi sé fremur óheppilegt. Tillaga Stjórnlagaráðs um að setja á 

fót Lögréttu er að mati höfundar jákvæð breyting á núgildandi fyrirkomulagi að því 

leyti að um er að ræða ákjósanlegri leið til að meta samræmi laga við stjórnarskrána. 

Önnur möguleg leið væri að bera ágreining um hvort tiltekið frumvarp brjóti gegn 

stjórnarskránni undir Hæstarétt. Yrði sú leið farin væri deild innan Hæstaréttar sem 

fengi þetta hlutverk fremur en settur yrði á fót stjórnlagadómstóll. Ástæðan er meðal 

annars sú að íslenska þjóðin er fámenn og ekki er líklegt að það myndi oft reyna á 

þetta. Eðlilegt væri að þrír til fimm reynslumestu dómarar dómstólsins störfuðu í 

umræddri deild. Að mati höfundar er þessi leið ákjósanlegri en sú leið sem 

Stjórnlagaráð ákvað að fara að því leyti að niðurstaða dómsins yrði bindandi en ekki 

ráðgefandi líkt og niðurstaða Lögréttu yrði. 

3.6 AUKIN AÐKOMA ALMENNINGS AÐ LAGASETNINGU 

Grundvallarforsenda íslenskrar stjórnskipunar er að þjóðin býr við fulltrúalýðræði en 

það felur í sér að almenningur kýs sína fulltrúa á Alþingi.172 Aðkoma almennings að 

lagasetningu er hins vegar vaxandi umræðuefni hér á landi og í Evrópu. Er það talið 

vera í anda nútímahugmynda um lýðræði. Í þessum kafla verður fjallað um hvort 

aukin aðkoma almennings að þátttöku til lagasetningar sé líkleg til að auka gæði 

lagasetningar eða ekki. Færa má rök fyrir því að lýðræðisleg skírskotun yrði meiri 

með aukinni aðkomu almennings að setningu laga, eins og frumkvæði að 

lagasetningu og þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekin lög. Í kaflanum verður reynt að 

varpa ljósi á það hvernig auka megi aðkomu þjóðarinnar í lagasetningu án þess að 

gæðum sé fórnað.  

3.6.1 Þjóðaratkvæðagreiðslur 

Þjóðaratkvæðagreiðsla skapar möguleika fyrir hinn almenna borgara til þess að taka 

milliliðalaust þátt í ákvarðanatöku.173 Reglur um þjóðaratkvæðagreiðslur er að finna í 
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stjórnarskrám margra Evrópuþjóða. Reglurnar eru þó misjafnar þegar kemur að því 

hvort niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu eigi að vera lagalega bindandi eða ekki og 

hvort um sé að ræða skyldu til þess að vísa máli til þjóðarinnar eða valkvæða 

heimild. Einnig er breytilegt hverjir hafa heimild til þess að vísa máli til þjóðar-

atkvæðis.174 Oft eru þjóðaratkvæðagreiðslur ekki haldnar nema að frumkvæði yfir-

valda en misjafnt er hvaða yfirvöld það eru. Í sumum ríkjum er forsetanum heimilt að 

efna til þjóðaratkvæðagreiðslu líkt og hér á landi, í Tyrklandi og annars staðar. Í 

öðrum ríkjum getur þingið ákveðið það svo sem í Svíþjóð og Finnlandi og jafnvel 

minnihluti þingsins líkt og í Danmörku þar sem 1/3 hluti þingmanna er nóg.175 Í 1. 

mgr. 42. gr. dönsku stjórnarskrárinnar segir að þegar frumvarp hafi verið samþykkt á 

þjóðþinginu geti þriðjungur þingmanna innan þriggja vikna krafist þess að fram fari 

þjóðaratkvæðagreiðsla um frumvarpið. Meirihluti þings getur þá ákveðið að draga 

frumvarpið til baka en ekki er hægt að skjóta öllum frumvörpum til þjóðaratkvæða-

greiðslu og er fjárlagafrumvarp dæmi um slíkt. Ekki hefur reynt mikið á þetta 

ákvæði.176 Í norsku stjórnarskránni eru engin ákvæði um þjóðaratkvæðagreiðslur en 

þrátt fyrir það hefur ekkert verið talið því til fyrirstöðu samkvæmt norskri stjórnskipun 

að meirihluti þingmanna geti ákveðið að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu sem er 

þó eingöngu ráðgefandi en ekki bindandi um tiltekið málefni.177 Í finnsku stjórnar-

skránni er heimild til að efna til ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið málefni 

en slík ákvörðun þarf að vera í formi laga og því þarf að minnsta kosti helmingur 

þingmanna að samþykkja hana.178 

Sjaldgæfara er hins vegar að efnt sé til þjóðaratkvæðagreiðslu að frumkvæði 

kjósenda en hér verður að gera greinarmun á þjóðarfrumkvæði, þar sem hluti 

kjósenda getur lagt fram texta sem ekki hefur fengið neina formlega afgreiðslu hjá 

löggjafanum og texta sem hefur fengið slíka afgreiðslu.179 Stjórnlagaráð leggur til að 

2% kjósenda geti lagt fram þingmál á Alþingi og 10% kjósenda geti lagt fram 

frumvarp til laga á Alþingi. Þrátt fyrir að aukin lýðræðisleg þátttaka þjóðarinnar sé 

talin í anda nútímalýðræðishugmynda eru ekki allir sammála um að það sé jákvæð 

þróun. Með henni geti verið komið í veg fyrir möguleika stjórnvalda til að taka 
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óvinsælar en nauðsynlegar ákvarðanir auk þess sem þjóðaratkvæðagreiðslur gætu 

verið notaðar sem leið stjórnmálamanna til að koma sér undan ábyrgð. Að mati 

Þorsteins Pálssonar er fulltrúaskipulagið lýðræðislegra en þjóðaratkvæðagreiðslur að 

því leyti að það byggi á skilvirkari leiðum til að taka tillit til mismunandi viðhorfa og 

miðla málum. Þannig tryggi slíkt fyrirkomulag sjónarmið og hagsmuni minnihluta 

betur.180  

Varðandi leiðir til að auka aðkomu þjóðarinnar að lagasetningu gæti verið 

heppilegt að kanna hug almennings til tiltekinna mála áður en frumvarp er lagt fyrir á 

Alþingi. Möguleg leið væri að þjóðaratkvæðagreiðslur yrðu einskorðaðar við stór mál 

þar sem hugað yrði að útfærslu tiltekinna mála. Þetta felur nánar í sér að lögð yrði 

fram spurning þar sem könnuð væri afstaða almennings til tiltekins máls og 

frumvarpið færi í gegnum stjórnarskrárbundið ferli Alþingis í kjölfarið, með afstöðu 

almennings til hliðsjónar. Með þessari leið aukast væntanlega líkurnar á samstöðu 

um slík mál og gæti hún verið heppilegri en sú leið að leyfa þjóðinni að kjósa um 

frumvarp sem þegar hefur farið í gegnum ferli þingsins án þess að Alþingi viti í raun 

hver afstaða almennings er til málsins.  

3.6.2 Almenningsþing 

Önnur leið til að styrkja hið lýðræðislega ferli með beinni aðkomu almennings væri að 

koma á fót ráðgefandi samkomu almennings sem tæki mikilvæg eða umdeild mál til 

skoðunar.181 Á vegum Evrópuráðsins var unnin skýrsla um framtíð lýðræðisins í 

Evrópu.182 Í henni kemur fram að ekki ætti endilega að fjölga þjóðaratkvæða-

greiðslum um lög heldur að koma ætti á fót almenningsþingi,  við hlið hins eiginlega 

þings, og mikilvægustu málin færu þangað.183 Er það ályktun höfundar að þjóðin geti 

í ákveðnum tilfellum komið að mótun eða útfærslu stórra mála. Fjölgun þjóðar-

atkvæðagreiðslna sé hins vegar ekki ákjósanlegasta leiðin til að bæta lagasetningar-

ferlið með aukinni aðkomu þjóðarinnar.  
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3.6.3 Aðkoma almennings og bætt lagasetning 

Loks er hér kynnt áhugavert verkefni sem bresk yfirvöld vinna að. Í Bretlandi má finna 

vefsíðu þar sem almenningur getur bent á annmarka í lögum, óþarfa skriffinnsku og 

fleira. Forsætisráðuneytið þar í landi tekur við athugasemdunum og sendir þær áfram 

til þess ráðuneytis sem málið heyrir undir. Meðfylgjandi eru spurningar eins og hvort 

úrbóta sé þörf.184 Er þetta að mati höfundar áhugaverð leið til þess vinna að aukinni 

aðkomu almennings að lagasetningu án þess að gæðum sé fórnað. Skrifstofa 

löggjafarmála hér á landi myndi taka við athugasemdum og senda þær áfram til 

þeirra ráðuneyta sem málin heyra undir og hafa eftirlit með því að þeim væri fylgt 

eftir. Að mati höfundar er hér möguleiki á skilvirkri og áhrifaríkri leið til þess að bæta 

lagasetningu og veita almenningi tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri 

án þess þó að gæðum sé fórnað. Mikilvægt er að ákveðið jafnvægi sé á lýðræðinu 

annars vegar og faglegri vinnu sérfræðinga hins vegar og má ætla að framangreind 

leið viðhaldi slíku jafnvægi. 

3.7 NIÐURSTAÐA 

Í kaflanum hafa tiltekin ákvæði núgildandi stjórnarskrár verið könnuð með hliðsjón af 

því hvort hugmyndir sem ákvæðin byggja á feli í sér að menn hafi verið að huga að 

vandaðri lagasetningu þegar þau voru samin og tóku gildi. Leiða má líkur að því að 

hugmyndirnar eigi að mestu sögulegar rætur að rekja til þess að ríkisvald sé komið 

frá fólkinu og eigi þannig uppruna sinn og réttlætingu í samfélaginu. Virðast þær 

þannig grundvallast á lýðræði og réttarríki. Réttarríkið er byggt á viðhorfum um að 

ríkisvaldið sé ekki ótakmarkað heldur sé það bundið af eigin lögum og af 

mannréttindum.185 Með lýðræði er stefnt að því að allir njóti jafns réttar og beri jafnar 

skyldur.186 Færa má rök fyrir því að þetta haldist í hendur, það er að einn þáttur í 

vandaðri lagasetningu sé  að hinn lýðræðislegi vilji komi með skýrum hætti í ljós. Í 

stjórnarskránni er áskilið að fleiri en einn valdhafi komi að undirbúningi lagasetningar. 
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Þeir sem að undirbúningnum koma eru ráðherrar, þingmenn og forseti. Leiða má líkur 

að því að slíkt fyrirkomulag stuðli í sjálfu sér að því að undirbúningur sé vandaðri en 

hann væri ef aðeins einn valdhafi kæmi að honum og lagafrumvörp færu ekki í 

gegnum þá síu sem þetta fyrirkomulag felur í sér. Með slíku fyrirkomulagi eru meiri 

líkur á að mistök uppgötvist og komið sé í veg fyrir vond lög. Sömu rök má færa fram 

fyrir áskilnaði um fleiri en eina umræðu um lagafrumvörp. 

Varðandi frumkvæðisrétt þingmanna er hér lagt til að hann verði takmarkaður 

með þeim hætti að áskilið verði að ákveðinn fjöldi þingmanna þurfi að standa að baki 

lagafrumvarpi til þess að það komist á dagskrá þingsins. Er hér lagt til að þessi fjöldi 

þingmanna þurfi að vera að lágmarki þrír eða að baki frumvarpi sé þingflokkur. 

Tillaga um þrjá þingmenn hið minnsta er með hliðsjón af fjölda Alþingismanna. 

Varðandi mat á samræmi við stjórnarskrá er ekki talið að það sé þáttur sem einblína 

eigi sérstaklega á þegar fjallað er um bætta lagasetningu hér á landi. Þó er 

núgildandi fyrirkomulag ekki nægilega skilvirkt að mati höfundar. Sú leið að bera 

lagafrumvarp undir Hæstarétt er talin ákjósanlegri en hugmynd Stjórnlagaráðs um 

stofnun Lögréttu í ljósi þess að niðurstaða dómsins yrði bindandi en ekki ráðgefandi 

líkt og niðurstaða Lögréttu yrði. Loks varðandi aukna aðkomu almennings að 

lagasetningu væri áhugaverð leið til þess vinna að þessum þætti, án þess þó að 

gæðum væri fórnað, að koma á fót vefsíðu sambærilegri þeirri sem bresk yfirvöld eru 

með samanber umfjöllun að framan. Það væri til bóta ef almenningur hefði tækifæri á 

að koma með athugasemdir um til dæmis mögulega annmarka á lögum, óþarfa 

skriffinnsku eða vægari leið til að ná tilteknu markmiði. Skrifstofa löggafarmála myndi 

taka við athugasemdum og senda þær áfram til þeirra ráðuneyta sem hefðu tiltekin 

mál á höndum með spurningum til þeirra um hvort hægt væri að bæta úr. 
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4. TILLÖGUR STJÓRNLAGARÁÐS ER MIÐA AÐ ÞVÍ AÐ BÆTA LAGASETNINGU 

Í 3. kafla var fjallað um sögu stjórnarskrárinnar og hugmynda sem í henni eru og 

stuðla að vandaðri lagasetningu. Í þessum kafla  er rýnt í tillögur Stjórnlagaráðs sem 

snerta framangreint efni auk annarra atriða er snúa að lagasetningu. Rýnt er í tillögur 

ráðsins er varða frumkvæðisrétt ráðherra og þingsetu þeirra, meðferð lagafrumvarpa, 

aðkomu þjóðarinnar að lagasetningu og Lögréttu. Hið síðastnefnda er, eins og nefnt 

var í inngangi ritgerðarinnar, nefnd sem er ætlað það hlutverk að gefa ráðgefandi álit 

á því hvort lagafrumvörp standist stjórnarskrá og samræmist þjóðréttarlegum 

skuldbindingum ríkisins.187 Útgangspunktur Stjórnlagaráðs var frá upphafi að greina 

þurfi betur á milli löggjafar- og framkvæmdarvalds. Hér er fjallað um hugmyndir 

ráðsins um löggjafarvaldið annars vegar og framkvæmdarvaldið hins vegar, samspil 

þeirra og verkaskiptingu. Snýr sú umfjöllun einkum að frumvarpsgreinum um 

handhafa ríkisvalds og frumkvæðisrétt. Rýnt er í það hvers vegna ráðið telji að beita 

þurfi fyrrgreindum aðskilnaði og á hverju það byggir hugmyndir sínar og tillögur. 

Hinn 4. nóvember 2009 lagði forsætisráðherra fram á Alþingi frumvarp um 

ráðgefandi stjórnlagaþing sem hefði það hlutverk að endurskoða stjórnarskrá 

Íslands.188 Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til laga um stjórnlagaþing 

sem tóku gildi 25. júní 2010 segir meðal annars að þar sem ekki hafi tekist, þrátt fyrir 

ítrekaðar tilraunir síðastliðna áratugi og yfirlýsingar nær allra stjórnmálaflokka, að 

ljúka við endurskoðun stjórnarskrárinnar sé brugðist við með þeim hætti að 

stjórnlagaþing hafi tímabundið og afmarkað hlutverk sem sé að endurskoða og gera 

tillögur um breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins. Slík endurskoðun sé eðlileg meðal 

annars í ljósi þess að Alþingi hafi árið 1944 talið að sú stjórnarskrá sem þá var 

samþykkt myndi standa stutt og fengi heildarendurskoðun fljótlega eftir að lýðveldið 

yrði stofnað. Þar kemur þó einnig fram að ekki sé gert ráð fyrir því að setning 

stjórnlagaþings verði framvegis hin venjulega aðferð til þess að endurskoða 

stjórnarskrá.189 Í greinargerð með frumvarpi til laga um stjórnlagaþing kom fram að 

stjórnlagaþing (síðar Stjórnlagaráð) skyldi meðal annars taka til umfjöllunar 

undirstöður íslenskrar stjórnskipunar, skipan löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og 

valdamörk þeirra auk ýmissa annarra þátta.190 
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Kosningar til stjórnlagaþings voru haldnar hinn 27. nóvember 2010.191 

Hæstiréttur Íslands ógilti kosningarnar til stjórnlagaþings, en dómurinn mat annmarka 

á framkvæmd kosninganna heildstætt og taldi að ekki væri komist hjá því að ógilda 

hana með ákvörðun sinni 25. janúar 2011.192 Í kjölfar þess var Stjórnlagaráð sett 

formlega hinn 6. apríl 2011 og var það skipað þeim 25 einstaklingum sem náðu kjöri í 

fyrrnefndri kosningu að einum fulltrúa undanskyldum sem ekki þáði boð Alþingis um 

að taka sæti í ráðinu. Tók hans sæti kona sem var 26. á lista í úrslitum kosninganna. 

Stjórnlagaráð skilaði af sér drögum að nýrri stjórnarskrá hinn 29. júlí 2011. 

Til þess að fjalla um tillögur ráðsins og greina afleiðingar þeirra þarf að huga að 

allri þátttöku hvers valdhafa fyrir sig í löggjafarstarfinu, frá upphafi til enda. Kanna 

þarf það sem Stjórnlagaráð leggur til sem leiðir til breytinga á þeirri skipan sem gildir 

samkvæmt stjórnarskránni og hvaða áhrif og afleiðingar breytingartillögur Stjórnlaga-

ráðs hafa. Í undirköflunum hér á eftir eru fjallað um tillögurnar og skýringar með þeim. 

Um er að ræða nokkurs konar yfirlit og er textinn að langmestu leyti unninn upp úr 

drögum Stjórnlagaráðs og stjórnlaganefndar. Þetta er gert til þess að auðvelda 

lesanda að öðlast yfirsýn yfir þær tillögur sem skipta máli með hliðsjón af því efni sem 

til umfjöllunar er í ritgerðinni. Í lok hvers kafla eru tillögurnar gagnrýndar og tekin 

afstaða til þeirra á grundvelli þess sem þegar hefur verið fjallað um. 

Athyglisvert er að velta fyrir sér því fyrirkomulagi sem valið var til að semja nýja 

stjórnarskrá. Það hefur ekki verið gert með þessum hætti áður, að kjósa, og síðar 

skipa, 25 einstaklinga til að endurskoða gildandi stjórnarskrá og í raun umbylta henni 

á einungis fjórum mánuðum. Auk þess sem farið var í umfangsmikið samráð við 

þjóðina í formi þjóðfundar.193 Má velta því upp hvort framangreint fyrirkomulag hafi 

verið ákjósanlegasta leiðin til að skrifa nýja stjórnarskrá. Því verður ekki svarað hér 

en stjórnlagaþing hafa vissulega starfað í öðrum löndum. Í Austurríki voru til að 

mynda 400 einstaklingar valdir til að vinna að nýrri stjórnarskrá í tvö ár árið 2003 en 

tillögur þeirra um breytingar á austurrísku stjórnarskránni, sem er að stofni til frá 

1920, hafa ekki náð fram að ganga.194 Finnsku stjórnarskránni var breytt með þeim 

hætti að dómsmálaráðherra landsins setti á fót vinnuhóp sem hafði það verkefni að 
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gera stjórnskipun landsins nútímalegri. Hin breytta stjórnarskrá var samþykkt árið 

1999 og gekk í gildi 1. mars 2000 en breytingarnar höfðu verið í undirbúningi frá árinu 

1995.195 Deila má um það hvort til verði betri stjórnarskrá þótt stór hópur fólks, sem 

ekki hefur sérþekkingu á stjórnarskrármálum eða stjórnskipun heldur er litið á sem 

fulltrúa almennings, vinni að henni fremur en afmarkaður og fámennur hópur sem 

hefur slíka þekkingu og reynslu. Þó er staðan í dag sú að Stjórnlagaráð hefur lokið 

vinnu sinni við gerð nýrrar stjórnarskrár og er því réttast að vinna úr því sem þar varð 

til með gagnrýnum og málefnalegum hætti með það að markmiði að bæta íslenska 

stjórnskipun og þar með lagasetningu. 

4.1 STEFNA OG SÝN STJÓRNLAGARÁÐS 

Áður en farið er í þær tillögur Stjórnlagaráðs sem sérstaklega eru teknar til skoðunar 

hér er gagnlegt að líta til þeirra hugmynda, stefnu og sýnar sem ráðið virðist hafa haft 

til hliðsjónar í störfum sínum, einkum um þessar tilteknu tillögur en jafnframt 

endurskoðun á stjórnarskránni í heild. Leiðarstefin voru valddreifing, gegnsæi og 

ábyrgð. Ráðið vildi leitast við að auka valddreifingu með skýrari aðgreiningu 

valdhafanna þriggja og átti endurskoðun á meðferð löggjafarvalds og framkvæmdar-

valds að gera það. Aukin þátttaka almennings í ákvörðunum átti einnig að leiða til 

aukinnar valddreifingar. Þá gerði ráðið ýmsar breytingar með það að markmiði að 

bæta löggjafarstarf Alþingis, til dæmis með því að leitast við að efla eftirlitshlutverk 

þingsins og efla samráð á milli meiri- og minnihluta á þingi. Þessi útgangspunktur 

Stjórnlagaráðs að greina þyrfti betur á milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds er 

nokkuð áberandi og verður farið nánar í það í kaflanum. Þess skal getið hér að 

umfjöllunin takmarkast að mestu leyti við það sem Stjórnlagaráð leggur til. 

Stjórnlagaráði var meðal annars falið að fjalla um skýrslu stjórnlaganefndar, sem 

kosin var af Alþingi hinn 16. júní 2010, en nefndin undirbjó þau verkefni sem 

stjórnlagaráð stóð frammi fyrir.196 Það gerði nefndin til dæmis með því að halda 

þjóðfund um stjórnarskrármálefni og safna gögnum og upplýsingum um þau. Nefndin 

lagði jafnframt fram hugmyndir um breytingar á stjórnarskránni. Litið er til valkosta 

stjórnlaganefndar þegar það á við en það getur verið í ákveðnum tilvikum sem 

Stjórnlagaráð ákveður að leggja eitthvað til sem fer í raun gegn tillögum nefndarinnar 

um sama efni. 
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4.2 HANDHAFAR RÍKISVALDS, FRUMKVÆÐISRÉTTUR OG ÞINGSETA RÁÐHERRA 

Hér er fjallað um 2., 37. og 56. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs. Þar eru lagðar til 

breytingar á núverandi stjórnskipan. Fyrst verður fjallað um 2. gr. en í 1. mgr. hennar 

kemur fram að Alþingi fari eitt með löggjafarvaldið. Í tillögunni felst stórvægileg 

breyting á núverandi skipan og skiptir það máli með hliðsjón af umfjöllun um 

lagasetningu og stjórnarskrána. Því næst er fjallað um frumkvæðisréttinn en þar ber 

að líta til 37. og 56. gr. frumvarpsins þar sem fram kemur meðal annars að Alþingi fari 

með löggjafarvaldið og að Alþingismenn hafi rétt til að flytja frumvörp til laga en 

ráðherrar geti lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga. Verður nú vikið nánar að hverju atriði 

fyrir sig. 

4.2.1 Handhafar ríkisvalds 

Í 2. gr. frumvarps til stjórnskipunarlaga, sem ber heitið „Handhafar ríkisvalds“, segir: 
 

Alþingi fer með löggjafarvald í umboði þjóðarinnar. 
Forseti Íslands, ráðherrar og ríkisstjórn og önnur stjórnvöld fara með 
framkvæmdarvaldið. 

Hæstiréttur Íslands og aðrir dómstólar fara með dómsvaldið. 

Í tillögunni felst breyting á 2. gr. núgildandi stjórnarskrár en samkvæmt núverandi 

stjórnskipan fara Alþingi og forseti Íslands saman með löggjafarvaldið, forseti og 

önnur stjórnvöld með framkvæmdarvaldið og dómendur með dómsvaldið. Eitt af 

markmiðum Stjórnlagaráðs var að greina betur á milli valdþátta ríkisins en gert er í 

núgildandi stjórnarskrá og skýra hlutverkaskiptingu valdhafa svo ljóst sé hver fari 

raunverulega með vald og beri á því ábyrgð. Í samræmi við það markmið lagði 

Stjórnlagaráð áherslu á að yfirfara og skýra óljóst orðalag og hlutverk en dæmi um 

þetta er að í núgildandi stjórnarskrá er forseti sagður fara með vald sem er þó hjá 

ráðherrum og Alþingi í reynd.197 

Stjórnlagaráð segir óumdeilt að Alþingi fari í reynd með löggjafarvaldið og 

ríkisstjórn beri alla meginábyrgð á stjórnarathöfnum. Því tekur ráðið undir tillögu 

stjórnlaganefndar að því leyti að ekki sé talin ástæða til að forseti Íslands sé sagður 

fara með löggjafarvaldið ásamt Alþingi. Atbeini forseta að framlagningu stjórnar-

frumvarpa er áskilinn í tillögu stjórnlaganefndar en Stjórnlagaráðið vildi fella þann  

atbeina niður enda gangi frumvörp beint frá ríkisstjórn til Alþingis.198 Að mati Bjargar 
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Thorarensen er það „...í fullu samræmi við markmið valddreifingarkenningar um að 

vald skuli tempra vald og í reynd byggir sú skipan að löggjafarvald og framkvæmdar-

vald sameinist í þjóðhöfðingjanum á úreltum grunni. Því er til dæmis aldrei borið við 

nú á dögum að það sé þáttur í löggjafarvaldi forseta að leggja fram stjórnarfrumvörp 

samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar, þótt það sé upprunalega markmiðið með því að 

konungur legði fram lagafrumvörp.“199  

Þá ber að líta til heimildar forseta til að synja lögum staðfestingar og vísa þeim til 

þjóðaratkvæðis. Fræðimenn hafa skilgreint þá aðgerð sem hluta af löggjafarvaldinu 

en Stjórnlagaráð segir þá skoðun fyrst og fremst vera hugmyndafræðilega ádeilu og 

ekki einhlíta. Innan ráðsins hafi verið rætt hvort hrófla ætti við skilgreiningu 2. gr. 

stjskr. eða ekki en niðurstaðan hafi orðið sú að hlutverki forsetans við staðfestingu 

laga væri lýst með skýrari hætti sem „hlutverki öryggisventils eða umboðsmanns 

þjóðarinnar og þá sem handhafa framkvæmdarvalds fremur en sem virks handhafa 

löggjafarvalds“.200 Þessu til stuðnings vísar Stjórnlagaráð til þess að sjaldgæft sé að 

þjóðhöfðingi sé nefndur sem handhafi löggjafarvalds í erlendum stjórnarskrám. 

Löggjafarvaldið sé aðeins á hendi þjóðþingsins í stjórnskipulagi lýðveldisríkja sem við 

berum okkur saman við en stjórnskipulegt hlutverk þjóðkjörins forseta sé bundið við 

stöðu hans sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds.201 Þá taldi Stjórnlagaráð að 

erfitt væri að finna efnisleg rök fyrir stjórnskipulegri stöðu forsetans í löggjafarvaldinu 

og í samræmi við markmið ráðsins um skýra ábyrgð og hlutverkaskiptingu væru öll 

verkefni forseta skilgreind sem framkvæmdarvaldsathafnir.202 

4.2.2 Frumkvæðisréttur ráðherra 

„Alþingi“ er heiti III. kafla frumvarps til stjórnskipunarlaga og segir í 37. gr. 

frumvarpsins sem ber heitið „Hlutverk“ að Alþingi fari með löggjafarvald og 

fjárstjórnarvald ríkisins og hafi eftirlit með framkvæmdarvaldinu svo sem nánar sé 

mælt fyrir um í stjórnarskrá þessari og öðrum lögum. Greinin er sótt orðrétt í tillögu 

stjórnlaganefndar og tók Stjórnlagaráð undir þau rök nefndarinnar að ákvæðið sé til 

þess fallið að gefa gleggri mynd af störfum æðstu valdastofnunar þjóðarinnar og sé í 

samræmi við markmið Stjórnlagaráðs um gegnsæi í stjórnskipun.203 Þá séu ákvæði 
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um helstu hlutverk þingsins á víð og dreif í núgildandi stjórnarskrá og ákvæði um 

eftirlitshlutverkið óskýr, raunar sé eftirlitsvaldið ekki orðað með beinum hætti. Að mati 

Stjórnlagaráðs er skilgreining á hlutverki Alþingis til þess fallin að afmarka betur skilin 

milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds.204 

Eins og áður hefur komið fram hafa bæði alþingismenn og ráðherrar rétt til að 

flytja frumvörp til laga og tillögur til ályktana, sbr. 38. gr. stjskr. Í 56. gr. frumvarps 

Stjórnlagaráðs segir um flutning þingmála: 

Alþingismenn hafa rétt til að flytja frumvörp til laga, tillögur til ályktana 
og önnur þingmál. 
Ráðherrar geta lagt fyrir Alþingi frumvarp til laga og tillögur til ályktana 
sem ríkisstjórn hefur samþykkt. (áherslubr. höf.) 

Samkvæmt tillögum Stjórnlagaráðs er réttur alþingismanna óbreyttur frá því sem 

verið hefur hvað varðar frumkvæðisrétt. Við málsgreinina er bætt að alþingismenn 

geti einnig flutt önnur þingmál eins og um vantraust og þingrof. Stjórnlagaráð segir 

viðbótina koma til í ljósi þess að Alþingi sé fyrst og fremst löggjafarsamkoma og því 

lykilatriði að þingmenn hafi óskoraðan rétt til framlagningar lagafrumvarpa sem sé 

áréttaður í stjórnarskrá.205 

Samkvæmt 2. mgr. er sjálfstæður réttur ráðherra til að leggja fram frumvörp til 

laga og einstakar tillögur afnuminn. Þetta er gert að tillögu stjórnlaganefndar enda 

hafi heimildin verið lítið notuð. Frumkvæðisréttur ráðherra er því einskorðaður við 

stjórnarfrumvörp, það er frumvörp sem borin eru upp í ríkisstjórn og lögð fram á 

Alþingi, sbr. 87. gr. um ríkisstjórnarfundi. Um stjórnarfrumvörp gildir málfrelsi ráðherra 

en Alþingi ákveður hvort og þá hvernig ráðherrar skuli njóta frekari máls- og 

tillöguréttar. Að mati Stjórnlagaráðs eru framangreindar breytingar eðlilegar í ljósi 

þess að ráðherrar sitja ekki lengur á þingi samkvæmt frumvarpinu, sbr. 89. gr.206   

Stjórnlagaráð vildi afnema heimild ráðherra til að leggja fram frumvörp til laga og 

tillögur til ályktana. Taldi ráðið að þingmenn einir ættu að hafa þann rétt og aðkoma 

ráðherra að þingstörfum ætti að vera eins mikil eða lítil og þingið sjálft tæki ákvörðun 

um. Það væri í samræmi við hið títtnefnda markmið ráðsins að styrkja stöðu Alþingis 

og efla löggjafarhlutverk þess. Fallið var frá framangreindu eftir álit sérfræðinga sem 

bentu á að þegar samanburður væri gerður við önnur lönd lægi fyrir að hvarvetna 

væri það ríkisstjórn sem stæði að undirbúningi löggjafar og frumkvæðisrétturinn væri 
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nátengdur því hlutverki.207 Afnám frumkvæðisréttar leiddi til þess að erfitt væri fyrir 

ríkisstjórn að sinna grunnskyldu sinni að undirbúa frumvörp til laga. Þessar 

athugasemdir urðu til þess að fallið var frá þeirri umræddri hugmynd. Bent var á að 

gildandi fyrirkomulag, það er að frumvörp væru að mestu samin í Stjórnarráðinu, væri 

almennt tilhögunin innan þingræðisríkja og ekki væri sýnt fram á að lagasetning yrði 

betri með slíkri grundvallarbreytingu.208 Vandmál í lagasetningu á Íslandi lægi ekki í 

því að flest lög sem Alþingi samþykkti ætti rætur sínar að rekja til stjórnarfrumvarpa 

heldur fremur því  að gæði við undirbúning lagasetningar væru  ekki næg. Þingið ætti 

ávallt lokaorð um lagasetningu og núverandi skipan væri viss þáttur í valddreifingu 

þannig að tveir handhafar ríkisvaldsins kæmu að því verki.209  

4.2.3 Þingseta ráðherra 

Um þingsetu og atkvæðisrétt ráðherra segir í 89. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs, sem 

ber heitið „Ráðherrar og Alþingi“:  

Ráðherrar mæla fyrir frumvörpum og tillögum frá ríkisstjórn, svara 
fyrirspurnum og taka þátt í umræðum á Alþingi eftir því sem þeir eru til 
kvaddir, en gæta verða þeir þingskapa. 
Ráðherrar hafa ekki atkvæðisrétt á Alþingi. 

Sé alþingismaður skipaður ráðherra víkur hann úr þingsæti á meðan 
hann gegnir embættinu og tekur varamaður þá sæti hans.  

Ákvæðið á að koma í stað 51. gr. stjskr. sem segir að ráðherrar eigi samkvæmt 

embættisstöðu sinni sæti á Alþingi, rétt á að taka þátt í umræðum eins oft og þeir 

vilja, en þeir þurfi að gæta þingskapa. Þá eigi þeir aðeins atkvæðisrétt á þingi séu 

þeir jafnframt alþingismenn. Greinin felur því í sér verulega breytingu á núgildandi 

stjórnskipan.  

Markmið Stjórnlagaráðs með breytingunni er að fá skýrari aðskilnað og skerpa 

valdamörk milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds, styrkja sjálfstæða ásýnd 

þingsins og mögulega stuðla að auknu frumkvæði þingmanna að lagasetningu.210 

Ætlun Stjórnlagaráðs með 1. mgr. er að tryggja þinginu aukið sjálfstæði í 

lagasetningarferlinu gagnvart framkvæmdarvaldinu. Samkvæmt 87. gr. frumvarpsins 

þurfa frumvörp sem ráðherra hyggst leggja fram að vera borin upp í ríkisstjórn á 

ríkisstjórnarfundum og samþykkt þar. Ráðherra hefur þannig ekki lengur sjálfstæðan 
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rétt til að leggja fram frumvörp til laga og tillögur að ályktunum, sem er breyting frá 

gildandi rétti þótt heimildin sé lítið nýtt í framkvæmd. Orðalagið „eftir því sem þeir eru 

til kvaddir“ á við um alla þætti sem nefndir eru í 1. mgr. og merkir að Alþingi hefur 

ákveðið sjálfdæmi í því hvaða atbeina ráðherra óskar við að mæla fyrir frumvörpum, 

hvernig máls og tillögurétturinn skal útfærður og fleira en um framangreint setur 

þingið nánari reglur í þingskapalögum. Ráðherrar hafa, þrátt fyrir þessa tillögu, 

sjálfstæðan rétt til að gera grein fyrir málefnum sem undir þá heyra með skýrslu til 

Alþingis, sbr. 94. gr. frumvarpsins um skýrslu ríkisstjórnar til þingsins, auk þess sem 

þeir bera upplýsinga og sannleiksskyldu gagnvart Alþingi, sbr. 93. gr. frumvarpsins, 

sem talin er mikilvægur þáttur í eftirlitsvaldi þingsins gagnvart framkvæmdar-

valdinu.211 

Í 2. mgr. er nýmæli, að tillögu stjórnlaganefndar, um að ráðherrar hafi ekki 

atkvæðisrétt á Alþingi en sá háttur er meðal annars hafður á í Noregi, Svíþjóð og 

Hollandi. Markmiðið með tillögunni er að auka aðskilnað löggjafarvalds og 

framkvæmdarvalds og er breytingin talin samrýmast því að löggjafarþingið skuli hafa 

gagnrýnið eftirlitshlutverk gagnvart framkvæmdarvaldinu og þar með störfum 

ráðherra en breytingin þýðir meðal annars að ráðherrar eiga ekki lengur fastan 

seturétt á þingflokksfundum.212 Stjórnlagaráð byggir jafnframt á því að á litlu 

þjóðþingi, með 63 þingmönnum og jafnvel 33–36 manna stjórnarmeirihluta, sé 

óheppilegt að allt að tíu atkvæði séu í höndum handhafa framkvæmdarvaldsins. Það 

geti orðið til þess að virkt aðhald þingsins með sitjandi ríkisstjórn verði lítið í raun ef 

ekki verður breyting á fyrirkomulaginu.213 

Í 3. mgr. er áréttað að sé alþingismaður skipaður ráðherra víki hann úr þingsæti á 

meðan hann gegnir embætti, og tekur þá varamaður sæti hans með þeim réttindum 

sem þingsetu fylgir. Sé ráðherranum veitt lausn úr embætti, það er óski hann þess 

sjálfur, forsætisráðherra geri það að eigin frumkvæði eða samþykki Alþingi vantraust 

á hann, tekur hann aftur við þingmennsku með fyrrnefndum réttindum. Ákvæðið 

útilokar ekki að Alþingi setji reglur þess efnis að þingmönnum sé óheimilt að gegna 

embætti ráðherra með lögum né heldur að ríkisstjórn sé alfarið skipuð utanþings-

mönnum en ráðinu hugnaðist almennt vel að ríkisstjórn yrði í auknum mæli skipuð 

fagráðherrum.214  
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Um hugmyndir ráðsins og rökfærslu þess fyrir því að afnema heimild ráðherra til 

að leggja fram frumvörp til laga og taka þátt í umræðum í þinginu vísast til lokaorða 

kafla 4.2.2 hér að framan um álit sérfræðinga á slíku fyrirkomulagi. Þá lagði ráðið auk 

þess áherslu á að þingið gæti ákveðið sjálft hvort stjórnarliði, ekki endilega ráðherra, 

mælti fyrir stjórnarfrumvörpum og bæði ríkisstjórn og þingið styrktist með því að 

ráðherra viki úr þingsæti og þau hefðu þá meðal annars meiri tíma og frjálsari hendur 

til að sinna verkefnum framkvæmdarvaldsins.215 

4.3 HVAÐ FELST Í TILLÖGUM STJÓRNLAGARÁÐS UM HLUTVERK RÁÐHERRA? 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvaða þýðingu tillögur Stjórnlagaráðs um hlutverk 

ráðherra í lagasetningu hafi í framkvæmd. Með 56. gr. frumvarps til 

stjórnskipunarlaga leggur Stjórnlagaráð til að afnema sjálfstæðan rétt ráðherra til að 

leggja fram frumvörp til laga og einstaka tillögur skv. 38. gr. stjskr. Þannig yrði 

frumkvæðisréttur ráðherra einskorðaður við stjórnarfrumvörp, það er frumvörp sem 

borin eru upp í ríkisstjórn og lögð fram á Alþingi, sbr. 87. gr. um ríkisstjórnarfundi. Þá 

leggur ráðið jafnframt til að ráðherrar sitji ekki á þingi og hafi þar með ekki 

atkvæðisrétt. Skal nú fjallað nánar um þessar tillögur. 

Í skýrslu Feneyjarnefndar Evrópuráðsins um frumkvæði að lagasetningu frá árinu 

2008 kemur fram að frumkvæðisréttur framkvæmdarvaldsins í þingræðisríki sé 

nauðsynleg birtingarmynd hinnar pólitísku forystu ríkisstjórnar, enda njóti hún trausts 

þingsins.216 Um sé að ræða ráðandi fyrirkomulag í þingræðisríkjum og það sé 

staðreynd að innleiðing stefnu ríkisstjórnar eigi að vera eins skilvirk og kostur er. 

Ríkisstjórn sé leiðtogi meirihluta þingsins sem gert sé ráð fyrir að styðji aðgerðir 

hennar.217 Gunnar Helgi Kristinsson tekur í svipaðan streng:218 

Framkvæmdarvaldið er meginuppspretta löggjafar í öllum þingræðis-
ríkjum í þeim skilningi að þorri settra laga byggir á stjórnarfrumvörpum. 
Ástæður fyrir því eru bæði pólitískar og tæknilegar. Hin pólitíska 
ástæða er sú að ríkisstjórn situr í skjóli þingmeirihlutans og flokksagi – 
sem helst í hendur við þingræðisfyrirkomulagið – stuðlar að því að hún 
getur að öðru jöfnu treyst á að koma sínum málum í gegnum þingið. 
Tæknilega ástæðan er að sérþekking sem þörf er fyrir við undirbúning 
stefnumótunar er einkum til hjá framkvæmdarvaldinu, þar sem þorri 
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opinberrar starfsemi fer fram. Vegna þekkingarforskots framkvæmdar-
valdsins eru engar líkur til að frumkvæði að löggjöf geti í neinum 
umtalsverðum mæli flust yfir til þingsins án þess að það bitni verulega 
á gæðum undirbúningsvinnunnar. Ekki verður séð að bann við 
þingsetu ráðherra sé líklegt til að breyta neinu þar um. 

Í Evrópu er frumkvæðisrétturinn útfærður með mismunandi hætti. Í sumum ríkjum er 

frumkvæðisréttur ríkisstjórnar meiri en þingmanna og er til að mynda ekki óalgengt að 

einungis ráðherrar megi flytja frumvörp er varða fjármál ríkisins og fullgildingu 

alþjóðasáttmála, til dæmis í Króatíu, Tékklandi og Búlgaríu.219 Samanburður við 

önnur Evrópulönd leiðir í ljós að alls staðar er það ríkisstjórn og meirihluti hennar sem 

mestu ræður um lagasetningu þótt ólík blæbrigði finnist hvað það varðar. Þannig er 

hlutverk þingmanna fyrst og fremst að fjalla um tillögur ríkisstjórnarinnar með 

gagnrýnum hætti og leggja fram breytingartillögur og skiptir þá nefndavinna þingsins 

þar mestu máli. Frumkvæðisréttur ráðherra og þingmanna hér á landi er samkvæmt 

framangreindu í samræmi við það sem almennt viðhefst í þingræðisríkjum og skera 

reglur stjórnarskrárinnar um lagasetningu sig ekki úr í alþjóðlegu samhengi.220 

Stjórnlaganefnd fjallaði um þingsetu ráðherra í ljósi skýrslu Gunnars Helga sem 

hann vann fyrir nefndina. Í skýrslunni segir að ekki verði séð að bann við því að 

ráðherrar gegni þingmennsku muni eitt og óstutt leiða til róttækra breytinga á störfum 

Alþingis eða stöðu þess gagnvart framkvæmdarvaldinu.221 Nefndin taldi að ásýnd 

Alþingis án ráðherra yrði önnur en hún er í dag og yrði slík breyting til þess fallin að 

skerpa valdmörk löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Þó taldi nefndin ekki ljóst 

hvort slík breyting leiddi til sterkari stöðu þingsins gagnvart ráðherrum við undirbúning 

lagasetningar og eftirlitsstörf þingsins af þeim sökum að varamenn tækju líklegast 

sæti þeirra þingmanna sem yrðu ráðherrar. Þá sé ólíklegt að regla í stjórnarskránni 

um að ráðherrar megi ekki sitja á þingi „hafi róttæk áhrif á störf ráðherra eða 

ríkisstjórna á meðan megin starfseiningar þingsins eru stjórnmálaflokkar eins og nær 

óhjákvæmilegt er í þingræðisríkjum.“222 Líkt og Stjórnlagaráð tók fram í frumvarps-

drögum sínum og fjallað hefur verið um telur stjórnlaganefnd það einnig koma til 

greina að lausn undan þingsetu gæti skapað ráðherrum meira svigrúm til að sinna 
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ráðherrastarfinu. Framangreind sjónarmið leiddu því til þess að stjórnlaganefnd setti 

fram valkost um að ráðherrum beri að víkja sæti sem þingmenn.223  

Lýðræðislegur grundvöllur lagasetningar verður varla talinn meiri ef þingmenn 

hafa einir frumkvæði að henni en þeir hafa lokaorðið um lagasetningu þótt tillögurnar 

komi úr ýmsum áttum.224 Þá verður ekki séð að sýnt hafi verið fram á nein tengsl á 

milli gæða laga og þess hver eigi frumkvæðið að þeim.225 Loks er á það bent að geti 

ríkisstjórn ekki treyst því að tillögur hennar komist á dagskrá þingsins er það á 

kostnað skilvirkni enda verði hætta á því að mikilvægur þáttur meðferðar ríkisvalds 

veikist til muna.226 Getur höfundur ekki fallist á það með stjórnlaganefnd og 

Stjórnlagaráði að nægilega sterk rök hafi verið færð fyrir því af hverju ráðherrar eigi 

ekki að hafa vald til að flytja frumvörp á Alþingi. 

4.3.1 Samantekt 

Um 2. mgr. 56. frumvarps Stjórnlagaráðs segir ráðið að með orðalaginu „geta lagt 

fyrir Alþingi“ í frumvarpsgreininni sé vísað til þess að ekki sé útilokað að aðrir en 

ráðherrar mæli fyrir stjórnarfrumvörpum, t.d. þingmaður úr þeirri fastanefnd sem 

málið heyri undir. En hvað þýðir þetta og hver ber þá ábyrgð á tilteknu frumvarpi? Að 

mati Páls Þórhallssonar, skrifstofustjóra löggjafarmála í forsætisráðuneytinu, „virðist 

vafasamt að blanda mjög svo saman hlutverki þingnefnda við að fara gagnrýnið yfir 

þingmál og því hlutverki að flytja mál á Alþingi. Ábyrgð verði óljósari og hætt sé við 

því að það verði nokkuð ógagnsætt hvað veldur því að mál komist á dagskrá 

þingsins.“227 Í ljósu umfjöllunar hér að framan er það ályktun höfundar að með 

tillögum sínum sé  Stjórnlagaráð í raun að slá á puttana á ráðuneytum og ráðherrum, 

en geri það þó undir rós. Telja verður óheppilegt að þetta sé ekki gert með skýrum 

hætti. Það getur leitt til þess að ferlið verði óskýrt og ógagnsætt og ábyrgð óljós. Með 

þessum hætti veikjast aðrir hlekkir í ferlinu. Ákjósanlegra hefði verið, að mati 

höfundar, að fallast á að viðurkenna mikilvægi vandaðs undirbúnings og stefnu-

mótunar af hálfu framkvæmdarvaldsins og hlutverk ráðuneyta þar. Að þessu virtu 

telur höfundur að ekki sé hægt að fallast á að tillögurnar taki á þeim vanda sem uppi 

er í lagasetningu á Íslandi. 
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4.4 MEÐFERÐ LAGAFRUMVARPA SKV. 57. GR.  

Stjórnlagaráð leggur til breytingar á meðferð frumvarpa í tillögum sínum. Sú 

frumvarpsgrein sem hér verður fjallað um snýr að meðferð lagafrumvarpa og er fjórar 

málsgreinar. Allar málsgreinarnar verða teknar fyrir enda snerta þær allar umfjöllunar-

efnið. Um er að ræða nýmæli sem fela í sér breytingar á gildandi rétti.  

4.4.1 Athugun og meðferð frumvarpa í þingnefndum 

Í 1. mgr. 57. gr. frumvarps til stjórnskipunarlaga kemur fram að frumvörp alþingis-

manna og ríkisstjórnar séu tekin til athugunar og meðferðar í þingnefndum áður en 

þau eru rædd á Alþingi. Sama eigi við um þingmál að tillögu kjósenda sbr. 66. gr. 

frumvarpsins. Þetta er breyting frá núverandi fyrirkomulagi og telur Stjórnlagaráð 

þetta tryggja aðkomu stjórnarandstöðu að frumvörpum á fyrri stigum. Að með þessu 

fyrirkomulagi verði umræðan ábyrgari og þingmenn upplýstari, a.m.k. þeir þingmenn 

sem hafa setið í nefnd eftir meðhöndlun mála þar.228 Hér má benda á að gert er ráð 

fyrir athugun þingnefnda fyrir umræðu í þinginu samkvæmt gildandi lögum og því er 

ekki um að ræða algjört nýmæli. Í 2. mgr. 23. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp 

Alþingis er meðal annars áskilið að áður en 1. umræða fer fram um stjórnarfrumvörp 

eða fyrri umræða um tillögur frá ríkisstjórninni geti þingforseti heimilað, ef ósk berst 

um það frá níu þingmönnum, að nefnd athugi mál í því skyni að afla frekari 

upplýsinga um það eða skýringa á efni þess.  

4.4.2 Mat á áhrifum 

Í 2. mgr. 57. gr. frumvarpsins er tiltekið að mat á áhrifum skuli fylgja frumvörpum 

samkvæmt nánari ákvæðum í lögum. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að fyrir liggi 

vandað mat á áhrifum frumvarps áður en til lagasetningar kemur og að nánar verði 

kveðið á um þau atriði sem meta skuli í lögum um þingsköp Alþingis. Löggjafinn mun 

hafa lokaorð hvað varðar kröfur til þessa atriðis og fer það eftir umfangi og mikilvægi 

máls.229 Stjórnlagaráð ræddi hvaða atriði ætti að meta og voru þau í samræmi við 

gátlista forsætisráðuneytisins sem notaður er við undirbúning stjórnarfrumvarpa og 

áður hefur verið fjallað um. Um er að ræða atriði eins og samspil við önnur lög, áhrif á 

hagstjórn, umhverfi og jafnrétti kynja. Benti ráðið jafnframt á að margt af því sem 
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finna má í gátlistanum gæti jafnframt átt við um frumvörp þingmanna. Þá var einnig 

rætt um mikilvægi þess að vanda til verka við undirbúning og gerð lagafrumvarpa og 

studdu ábendingar sérfræðinga þá skoðun ráðsins að nánar þurfi að kveða á um 

þetta atriði í stjórnarskrá, meðal annars með áskilnaði um mat á áhrifum 

frumvarpa.230  

4.4.3 Tvær umræður 

Samkvæmt tillögum Stjórnlagaráðs þarf frumvarp að fara í nefnd áður en það er tekið 

til efnislegrar umræðu í þingsal. Í 3. mgr. 57. gr. frumvarpsins er tiltekið að 

lagafrumvarp megi ekki samþykkja fyrr en eftir minnst tvær umræður á Alþingi. 

Þannig verður frumvarp að vera rætt við tvær umræður hið minnsta í kjölfar 

meðferðar í nefnd. Þess skal getið hér að í valkostum stjórnlaganefndar um þetta efni 

er ekki gerð breyting á gildandi fyrirkomulagi um þrjár umræður við lagafrumvörp.231 

Til álita kom hjá Stjórnlagaráði að viðhalda núverandi skipan um þrjár umræður 

lagafrumvarpa enda væru ekki komin fram efnisleg knýjandi rök fyrir því að breyta 

þeirri skipan. Sú skoðun var studd þeim rökum að tilgangur umræðu á þingi væri að 

stuðla að upplýstri og lýðræðislegri umræðu þar sem allir þingmenn hefðu sömu 

tækifæri á að taka þátt í meðferð máls. Það ætti við allt frá því að það væri fyrst lagt 

fram á þingi, þar með áður en það færi í nefnd, og því væri 1. umræða nauðsynleg.232 

Að mati Stjórnlagaráðs er þingið í betri stöðu til að ræða mál með markvissari og 

málefnalegri hætti hafi nefnd tekið það til umræðu og skilað skýrslu um frumvarp og 

því er breytingin lögð til. Með henni gerir Stjórnlagaráð tilraun til þess að bæta 

umræðu og samstarf milli ríkjandi stjórnarmeirihluta og minnihluta á Alþingi. Með 

þessari breytingu er þinginu veitt svigrúm til að breyta þingsköpum með 

framangreindum hætti en þingið gæti eftir sem áður talið nauðsynlegt að tiltekin 

frumvörp færi í gegnum þrjár umræður og er því eftirlátið mat á því með þessari 

breytingu.233  

Stjórnlagaráð leit til finnsku stjórnarskrárinnar við gerð þessa ákvæðis en þar eru 

frumvörp til laga rædd við tvær umræður. Sú breyting, sem gerð var árið 2000, var 

gerð í ljósi þess að aðalstarf finnska þingsins fer fram í nefndum og eðlilegt væri að 

skýrslur þeirra um frumvörp ættu að vera grundvöllur umræðu og rökræðna í þinginu 
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fremur en að upplýsingar frá ríkisstjórn um málið væri grundvöllurinn.234 Stjórnlagaráð 

fjallar um í drögum sínum að ráðherra hafi haft framsögu þegar frumvarp hans er lagt 

fram og rætt við fyrstu umræðu og stjórnarfrumvörp komi til 1. umræðu í þinginu án 

þess að allir þingmenn hafi getað kynnt sér þau. Þingmenn fari að takast á um þau á 

fyrstu stigum máls og verði Alþingi að því leyti átakaþing fremur en vinnuþing líkt og 

þing í nágrannalöndum okkar eru gjarnan skilgreind. Markmið ráðsins með þessum 

breytingum er að færa starfshætti Alþingis í átt til vinnuþinga.235  

4.4.4 Frumvörp falli niður við lok kjörtímabils  

Í 4. mgr. 57. gr. kemur fram að frumvörp sem ekki hafa hlotið lokaafgreiðslu falli niður 

við lok kjörtímabils. Samkvæmt gildandi rétti þarf að endurflytja lagafrumvarp á nýju 

löggjafarþingi hafi það ekki verið afgreitt í fastanefnd, en hér er einna helst um að 

ræða þingmannafrumvörp og frumvörp frá minnihluta þingmanna og er með 

breytingunni unnið að því að slík frumvörp eigi meiri möguleika til að komast í 

umræðu í þinginu.236 Er þetta í samræmi við mat stjórnlaganefndar um að tryggja 

þyrfti að þingmál sem þingmenn leggja fram fáist rædd á Alþingi í ljósi þeirrar 

gagnrýni sem fram hefur komið um að fá önnur mál komist á dagskrá en þau sem 

ríkisstjórn ber fram.237 

4.5 HVAÐ FELST Í TILLÖGUM UM BREYTINGAR Á MEÐFERÐ LAGAFRUMVARPA? 

Markmið Stjórnlagaráðs með 57. gr. frumvarpsdraga var að styrkja stöðu löggjafans, 

auka skilvirkni, skýra verkferla og auka lýðræði.238 Samkvæmt 1. mgr. 57. gr. 

frumvarpsdraga skulu frumvörp alþingismanna og ríkisstjórnar tekin til athugunar og 

meðferðar í þingnefndum áður en þau eru rædd á Alþingi. Má fallast á rök 

Stjórnlagaráðs þess efnis að að tillagan ætti að tryggja aðkomu stjórnarandstöðu að 

frumvörpum á fyrri stigum. Í 2. mgr. ákvæðisins er lagt til að tiltekið mat á áhrifum 

skuli fylgja frumvörpum samkvæmt nánari ákvæðum í lögum. Þessi tillaga er að mati 

höfundar og með hliðsjón af því sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni jákvæð þróun í 

lagasetningu á Íslandi. Vanda þarf til verka við samningu lagaákvæða um hvernig 

mat skuli fara fram enda skiptir máli hvernig þær reglur eru úr garði gerðar.  
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Í 3. mgr. ákvæðisins er lagt til að fækka umræðum um lagafrumvörp úr þremur í 

tvær. Hér kemur helst til álita hvort slík breyting komi niður á gæðum lagafrumvarpa. 

Tekið er undir fyrrnefnd rök um að tilgangur umræðna á þingi sé að stuðla að 

upplýstri og lýðræðislegri umræðu. Þá verður ekki séð að efnisleg knýjandi rök séu 

fyrir því að fækka umræðunum í tvær.  Breytingin helst hins vegar í hendur við það 

sem lagt er til í 1. mgr. ákvæðisins. Við breytinguna var, líkt og áður hefur komið 

fram, litið til finnsku stjórnarskrárinnar sem tók gildi árið 2000. Samkvæmt 41. gr. 

hennar eru umræður einungis tvær um lagafrumvörp, sbr. einnig 72. gr. en 

samkvæmt þeirri grein verða að líða að minnsta kosti þrír dagar á milli fyrstu og 

annarrar umræðu. Aðalstarf finnska þingsins fer fram í nefndum og var breytingin 

gerð í ljósi þess.239 Í stað þess að grundvöllur umræðna og rökræðna í finnska 

þinginu væru eingöngu þær upplýsingar sem kæmu frá ríkisstjórninni ættu skýrslur 

nefnda um einstök lagafrumvörp að vera grundvöllurinn. Breytingin var liður í því  að 

styrkja þingið þar í landi og tilraun til þess að breyta samræðu milli þings og 

ríkisstjórnar.240 Má fallast á að leiða megi líkur að því að framangreint stuðli að því að 

samræða milli þings og ríkisstjórnar breytist. 

Breytingin sem lögð er til með 4. mgr. 57. gr. um að frumvörp sem ekki hafa 

hlotið lokaafgreiðslu falli niður við lok kjörtímabils er jákvæð að mati höfundar. 

Byggist sú niðurstaða þó ekki á þeim rökum Stjórnlagaráðs og stjórnlaganefndar að 

breytingin sé mikilvæg til þess að tryggja að þingmannafrumvörp fáist rædd á Alþingi. 

Önnur atriði skipta hér meira máli að mati höfundar. Mál sem þarfnast úrlausnar geta 

komið upp í þjóðfélaginu hvenær sem er. Eins og fyrirkomulagið er í dag má ætla að 

fresta þurfi undirbúningi lagafrumvarps ef ljóst er að það náist ekki að afgreiða það á 

tilteknu löggjafarþingi. Eðlilegra þykir að hægt sé að taka frumvarp til fyrstu umræðu 

á tilteknu þingári og halda meðferð málsins áfram á því næsta. Með þessari breytingu 

má ætla að þingstörfin verði skilvirkari og þjóni betur þörfum þjóðfélagsins. 

Samkvæmt ársskýrslum Alþingis má sjá að um 10-20% stjórnarfrumvarpa ná ekki 

afgreiðslu á hverju þingári.241  
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4.6 MAT Á SAMRÆMI VIÐ STJÓRNARSKRÁ – LÖGRÉTTA 

Lögrétta er nefnd, kosin af Alþingi á fimm ára fresti, sem hefur það hlutverk að gefa 

ráðgefandi álit á því hvort lagafrumvörp standist stjórnarskrá og samræmist 

þjóðréttarlegum skuldbindingum ríkisins.242 Um Lögréttu segir í 62. gr. frumvarps til 

stjórnskipunarlaga: 

Alþingi kýs í Lögréttu fimm menn til fimm ára. 
Þingnefnd eða 1/5 hluti 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 störf Lögréttu skal mælt fyrir í lögum. 

Í drögum Stjórnlagaráðs kemur fram að hugmyndin um Lögréttu sé að hluta til byggð 

á hugmynd stjórnlaganefndar um ráðgefandi stjórnlagaráð en þær hugmyndir virðist 

að einhverju leyti byggjast á skrifum Eiríks Tómassonar prófessors og tillögu hans í 

fylgiskjali 2 í skýrslu stjórnlaganefndar sem þó fól í sér umfangsmeira hlutverk en lagt 

er til að Lögrétta hafi.243  

Líkt og áður hefur verið fjallað um hafa dómstólar hér á landi endurskoðunarvald 

á stjórnskipulegu gildi laga. Aðili getur þó ekki farið í mál, telji hann lög stangast á við 

stjórnarskrá, nema hann hafi lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins samkvæmt 

almennum reglum réttarfars.244 Að mati Stjórnlagaráðs felur það að stjórnarskrár-

binda stofnun sem metið getur stjórnskipulegt gildi áður en frumvörp verða að lögum í 

sér að framkvæmd verður skýr, málsmeðferð aðgengileg og hægt verður að koma í 

veg fyrir vandamál og tjón í framtíðinni.245  

4.6.1 Framkvæmd 

Samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs mun Lögrétta meðal annars geta metið hvort form- 

og efnisleg skilyrði lagafrumvarpa séu í samræmi við það sem stjórnarskrá áskilur. 

Með því er átt við hvort lög standist stjórnarskrá hvað form varðar, eins og hvort mat 

á áhrifum lagasetningar sé tilhlýðilegt eða hvað efni varðar, líkt og hvort takmörkun á 

mannréttindum sem tiltekin lög hafa í för með sér séu heimil samkvæmt stjórnarskrá 

svo dæmi sé tekið. Í drögum Stjórnlagaráðs kemur fram að það sé í höndum 
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löggjafans að ákveða víðtækara hlutverk handa Lögréttu þannig að hún til dæmis 

endurmeti áhrif fyrirhugaðrar lagasetningar á ólíka hagsmuni og önnur sérfræðileg 

atriði, sé það vilji hans.246 

Í 2. mgr. kemur fram að fimmtungur þingmanna eða þingnefnd geti óskað eftir því 

að Lögrétta gefi álit sitt á frumvarpi sem til umfjöllunar er í þinginu. Með þessu er átt 

við hvort frumvarpið brjóti í bága við stjórnarskrá eða þjóðréttarlegar skuldbindingar 

íslenska ríkisins en Stjórnlagaráð gerir ekki ráð fyrir að hægt sé að spyrja Lögréttu 

annarra spurninga, til dæmis um árekstur við önnur gildandi lög eða að öðru en því 

sem varðar stjórnskipulegt gildi frumvarpsins. Ráðið tekur fram að Alþingi þurfi sjálft 

að hafa aðgang að sérfræðingum við samningu frumvarpa og til að veita almenn 

lögfræðiálit.247 

Að lokum skal á það bent að Stjórnlagaráð tekur ekki afstöðu til þess hvernig 

Alþingi bregst við áliti Lögréttu í ákvæðinu enda er það ráðgefandi en ekki bindandi. 

Þó hljóti þingið að bregðast við áliti hennar um ágalla frumvarps með því að taka 

frumvarpið til þinglegrar meðferðar að nýju. Efnislegur rökstuðningur Lögréttu ásamt 

málsmeðferð og trúverðugleika almennt muni hafa áhrif á framhald Alþingis við 

þessar aðstæður og Alþingi þurfi að meta niðurstöðu Lögréttu í hverju tilviki fyrir 

sig.248 

4.6.2 Gagnrýni og ályktanir höfundar 

Varðandi tillögu Stjórnlagaráðs um stofnun Lögréttu eru nokkur atriði sem höfundur 

telur vert að skoða nánar. Líkt og fram kemur í 2. kafla fellur undir skilgreininguna á 

hugtakinu vönduð lagasetning að lög séu í samræmi við stjórnarskrá. Það skiptir því 

máli hvaða fyrirkomulag sé á því hvernig slíkt samræmi er metið og hvenær í ferlinu 

það mat fer fram. Í dag er endurskoðunarvaldið í höndum dómstóla en hér er lagt til 

annars konar fyrirkomulag þar sem matið á samræmi við stjórnarskrá fer fram áður 

en lög taka gildi og verður í höndum Lögréttu. Er slíkt jákvæð breyting frá núverandi 

fyrirkomulagi enda um að ræða skilvirkari leið þar sem skorið er úr um það hvort 

lagafrumvarp brjóti gegn stjórnarskrá áður en það verður að gildum lögum. Önnur leið 

sem hefði verið hægt að fara væri að við tilteknar aðstæður yrði lagafrumvarp borið 

undir Hæstarétt Íslands. Niðurstaða dómsins væri bindandi og er það talið heppilegra 

en ráðgefandi álit Lögréttu. Það er því mat höfundar að seinni leiðin hefði verið 
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ákjósanlegri en sú leið sem Stjórnlagaráð ákvað að fara. Ítarlegar er fjallað um mat á 

samræmi laga við stjórnarskrá og mögulegar breytingar á núverandi fyrirkomulagi í 

kafla 5.4. 

Fram kemur í frumvarpsdrögum að Stjórnlagaráð reikni með að Alþingi kjósi 

löglærða einstaklinga og jafnvel sérfræðinga í stjórnskipunarrétti í nefndina. Ráðið 

gefur þó engin fyrirmæli um slíkt enda geti löggjafinn tekið slíka afstöðu sjálfur í ljósi 

þess að nánar skuli mælt fyrir um hlutverk Lögréttu í lögum sbr. 3. mgr. 

ákvæðisins.249 Mat á samræmi við stjórnarskrá er lögfræðilegt verkefni og ættu 

lögfræðingar að sinna því. Hins vegar kemur fram í drögum Stjórnlagaráðs að 

löggjafinn geti einnig veitt Lögréttu víðtækara hlutverk þannig að hún endurmeti 

jafnframt áhrif fyrirhugaðrar lagasetningar á ólíka hagsmuni og önnur sérfræðileg 

atriði.250 Slíkt mat er ekki eingöngu lögfræðilegt. Eigi hlutverk Lögréttu að vera meira 

en samræming við stjórnarskrá verður því að telja að þar ættu ekki eingöngu 

lögfræðingar að eiga sæti.  

4.7 LÝÐRÆÐISLEG ÞÁTTTAKA ALMENNINGS 

Eitt af þeim verkefnum sem Stjórnlagaráði var sérstaklega falið að taka til umfjöllunar 

sneri að lýðræðislegri þátttöku almennings.251 Aðkoma þjóðarinnar að lagasetningu 

er vaxandi umræðuefni og fela tillögur Stjórnlagaráðs í sér nýjungar á þessu sviði. 

Efnið snertir vandaða lagasetningu og verður því farið yfir þær tillögur Stjórnlagaráðs 

sem snúa að framangreindu.  

Stjórnlagaráð virðist hafa haft ákveðnar skoðanir á beinu lýðræði og taldi 

meirihluti ráðsins að auka ætti aðkomu almennings að ákvarðanatöku í málum. Það 

yki lýðræðislegan þroska, stuðlaði að aukinni ábyrgð kjósenda og skapaði aukna sátt 

í þjóðfélaginu. Ráðið fjallaði jafnframt um rök gegn framagreindum kostum eins og að 

þjóðaratkvæðagreiðslur geti takmarkað möguleika stjórnvalda til að taka óvinsælar en 

nauðsynlegar ákvarðanir, þær tryggðu illa réttindi minnihluta gegn ofbeldi meirihluta 

auk þess sem þær gætu verið notaðar sem leið stjórnmálamanna til að koma sér 

undan ábyrgð. Markmið ráðsins var að koma í veg fyrir þessa mögulegu ókosti með 

tillögum sínum.252 Í 65. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs, segir um málskot til þjóðarinnar: 
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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. 

Í þessu ákvæði er það einna helst 1. mgr. sem rýna þarf í en þar kemur fram að 10% 

kjósenda geti krafist þjóðaratkvæðis um lög sem Alþingi hefur samþykkt. Ekki er gerð 

krafa um lágmarksþátttöku eða lágmarkshlutfall þeirra sem þurfa að fella lögin í 

þjóðaratkvæðagreiðslu til að þau falli brott en ráðinu þótti réttast að þeir kjósendur 

sem mættu á kjörstað réðu örlögum laganna, líkt og nú er. Í drögum ráðsins kemur 

fram að bent hafi verið á að þátttöku- og samþykkisþröskuldar geti haft þau áhrif að 

ógreidd atkvæði þeirra sem sitja heima gagnist annarri hlið meira en hinni, og geti latt 

kjósendur til þátttöku.253 Stjórnlaganefnd taldi hins vegar í skýrslu sinni að rétt væri 

að áskilja almennt ákveðna lágmarksþátttöku í þjóðaratkvæðagreiðslu enda væri 

vafasamt að lítill hluti þjóðarinnar geti ráðið mikilvægum málum til lykta.254 

„Þingmál að frumkvæði kjósenda“ er heiti 66. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs og 

hljóðar svo: 

Tveir af hundraði kjósenda geta lagt fram þingmál á Alþingi.  
Tíu af hundraði geta lagt fram frumvarp til laga á 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 málið hefur verið afhent Alþingi. 

Hér er fjallað um þjóðarfrumkvæði en hugtakið merkir það „þegar ákveðinn hluti 

kjósenda getur lagt fram tillögu um tiltekið málefni og vísað ákvörðun til 

þjóðaratkvæðis.“255 Þjóðarfrumkvæði tíðkast ekki víða en nýtur þó vaxandi fylgis í 

Evrópu og setti Evrópusambandið til dæmis reglur um slíkt frumkvæði almennings 

nýlega.256 Í framangreindri frumvarpsgrein er lagt til að stigið verði skref í þessa átt 

með tvennum hætti. Í 1. mgr. er lagt til að kjósendur hafi tillögurétt, þ.e. heimild til að 
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leggja þingmál fyrir Alþingi, bæði frumvarp til laga og tillögu að þingsályktun. 

Varðandi þessa heimild telur Stjórnlagaráð að fyrstu skref málsins yrðu þau að það 

færi í þingnefnd en Alþingi hafi valdið hvað varðar afdrif málsins og geti það 

samþykkt málið eins og það komi frá kjósendum, vísað því frá eða gert á því 

breytingar og samþykkt að því loknu.257  

Í 2. mgr. er svo lagt til að stærri hópur kjósenda, eða 10%, geti lagt fram frumvarp 

til laga fyrir Alþingi sem þinginu ber skylda til að taka til þinglegrar meðferðar og eftir 

atvikum getur það endað með þjóðaratkvæðagreiðslu um málið líkt og nánar kemur 

fram í ákvæðinu. Um þessa heimild segir Stjórnlagaráð að fræðimenn telji það 

grundvallaratriði að skoðanaskipti milli þings og málshefjanda fari fram en um sé að 

ræða erlenda fyrirmynd, einkum svissneska.258 Samkvæmt ákvæðinu getur Alþingi 

komið fram með annað frumvarp og í kjölfarið getur þá þessi tiltekni hópur kjósenda 

dregið frumvarp sitt til baka, telji þeir sáttatillögu Alþingis viðunandi.259 Telji hópurinn 

tillöguna ekki viðunandi skulu bæði framangreind frumvörp fara í þjóðaratkvæða-

greiðslu þar sem allir kjósendur geta annað hvort samþykkt eða synjað frum-

vörpunum.260 Í ákvæðinu er einnig lagt til að rúmur frestur sé fenginn til afgreiðslu 

slíks máls en fyrir því séu þau rök að þingið þurfi tíma til að móta gagntillögu og 

umræða þurfi einnig að geta þróast milli kjósenda og þingsins. Þá geti rúmur frestur 

jafnframt veitt tækifæri til þeirrar hagræðingar að kosningar um málefnið fari fram 

samhliða öðrum kosningum en litið sé til Sviss í þeim efnum þar sem að meðaltali líði 

fjögur til fimm ár frá upphafi máls og þar til þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram.261 

Loks er vísað til 67. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs en ákvæðið tekur á framkvæmd 

undirskriftasöfnunar og þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar kemur fram að mál samkvæmt 

65. og 66. gr. skuli varða almannahag. Er þar tekið á frávísun mála sem ekki er 

heimilt að vísa til þjóðarinnar eða teljast ekki þingtæk eins og fjárlögum, 

fjáraukalögum, lögum sem sett séu til að framfylgja þjóðréttarlegum skuldbindingum 

eða um skattamálefni eða ríkisborgararétt og gæta skuli að því að frumvarpið 

samrýmist stjórnarskrá. Jafnframt kemur fram að í lögum skuli kveðið á um 

framkvæmd málskots eða frumkvæðis kjósenda, ásamt öðrum atriðum. 
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Tillögur Stjórnlagaráðs um aukna þátttöku almennings í löggjafarstarfinu eru 

nýjung á sviði lagasetningar sem taldar eru vera í samræmi við nútímahugmyndir um 

lýðræði í Evrópu. Um þetta vísast til umfjöllunar í kafla 3.6. 

4.8 SAMANTEKT OG NIÐURSTÖÐUR 

Í rökstuðningi Stjórnlagaráðs fyrir þeim tillögum sem hér hafa verið kannaðar má sjá 

með greinilegum hætti að rauði þráðurinn í tillögunum er að auka aðskilnað 

löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Vísar ráðið til þess í rökstuðningi sínum við 

flestar breytingartillögur sem hér hefur verið fjallað um. Þannig mætti álykta að ráðið 

teldi vanda stjórnskipunarinnar og þar með löggjafarstarfsins og lagasetningarinnar 

helst liggja í því að skilin þarna á milli væru óljós og of lítil. Er markmið þess að 

lagasetning verði vandaðri með þeim nýjungum sem lagðar eru til. Stjórnlagaráð 

virðist þannig telja aukinn aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdarvalds fela í sér 

mikla lagabót. Sú skoðun er ekki óumdeild. Þannig hafa fræðimenn varpað fram 

annarri sýn á það hvernig bæta megi úr þeim veikleikum sem íslensk stjórnskipan og 

stjórnsýsla glímir við, vísast hér í umfjöllun í kafla 2.7. 

Höfundur telur breytingar sem lagðar eru til í 2. og 4. mgr. 57. gr. um mat á 

áhrifum annars vegar og að mál falli niður við lok kjörtímabils hins vegar vera 

jákvæðar. Þá eru hugmyndir Stjórnlagaráðs um aðkomu þjóðarinnar að lagasetningu 

nútímalegar. Hvað varðar tillögur að breytingum um frumkvæðisrétt ráðherra og 

áhersluna á hlutverk þingmanna í frumvarpsgerð eru þær breytingar ekki taldar leysa 

vandamál í lagasetningu á Íslandi. Þannig má halda því fram að tillögurnar séu ekki í 

samræmi við alþjóðlega þróun og að því leyti séu þær ekki nútímalegar. Þetta er stutt 

með hliðsjón af áherslum alþjóðastofnana í lagasetningu, einkum OECD. Samræmi 

við stjórnarskrá er til dæmis einn þáttur sem Stjórnlagaráð leggur mikla áherslu á, 

samanber stofnun Lögréttu, en OECD veitir enga athygli í áherslum sínum að bættri 

lagasetningu. OECD einblínir á þætti eins og hagvöxt, sanngirni, gæði og undir-

búning en stofnunin leggur út frá því að þessir þættir séu mikilvægari út frá 

almannahag. Í ljósi þess má gagnrýna tillögur Stjórnlagaráðs að því leyti að þær taki 

ekki nægilega vel á þessum þáttum, sem þó er vissulega þörf á. Með hliðsjón af því 

sem hér hefur verið rakið verður ekki talið að Stjórnlagaráð sé á réttri braut hvað 

varðar endurbætur á lagasetningarferlinu og hlutverk hvers og eins í því ferli. 
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5. TILLÖGUR AÐ BREYTINGUM Á STJÓRNARSKRÁ ÍSLANDS – SAMSPIL 

RÁÐUNEYTA OG ALÞINGIS 

Í þessum síðasta kafla ritgerðarinnar verður reynt að benda á tækifæri sem miða að 

því að bæta vinnulag við undirbúning lagasetningar hér á landi. Hugað verður að því 

hvað Íslendingar ættu að tileinka sér og hvaða leiðir eru færar til þess að framkvæma 

breytingar á núverandi skipan. Verður það gert með hliðsjón af því sem fjallað hefur 

verið um í ritgerðinni en jafnframt með hliðsjón af þeirri stjórnskipan sem við búum við 

í dag til þess að tillögur að breytingum séu raunhæfar. Hér verður reynt að svara því 

hvers konar breytingar geti stuðlað að bættri lagasetningu með breyttum reglum og 

vinnulagi. Huga þarf að því að hvaða marki hægt er að taka á þessu í stjórnarskrá og 

hvort einhverjar tillögur að breytingum sem stuðla að bættri lagasetningu eigi fremur 

heima í þingskapalögum eða í reglum settum af stofnunum ríkisins. 

5.1 EFTIRLITSHLUTVERK ALÞINGIS MEÐ RÍKISSTJÓRN OG STJÓRNSÝSLU 

Eins og áður segir kemur meirihluti settra laga á Alþingi frá ríkisstjórn og er slíkt 

fyrirkomulag eðlilegt með hliðsjón af því að Ísland er þingræðisríki. Hlutverk þinga við 

gerð lagafrumvarpa og framlagningu þeirra er minna í þingræðisríkjum en ríkjum með 

annars konar stjórnskipun.262 Þar sem löggjafarvald og framkvæmdarvald eru 

samtvinnuð í þingræðisríki getur umræðan um skarpari skil þar á milli verið villandi.263 

Þegar rætt er um veika stöðu þingsins gagnvart ríkisstjórn og að auka þurfi vald þess, 

líkt og Stjórnlagaráð vísaði mikið til og fjallað var um í 4. kafla, þarf að hafa ákveðin 

atriði í huga. Hvað felst í því að styrkja stöðu þingsins? Er þar endilega átt við að 

skerpa skilin milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds eða eru aðrir þættir líklegri til 

að leiða til bættrar lagasetningar? Hér verða kannaðar tvenns konar hugmyndir og 

tengsl þeirra á milli. Annars vegar er hugmyndin um að aukinn aðskilnaður 

löggjafarvalds og framkvæmdarvalds muni leiða til lagabóta könnuð og hins vegar að 

styrkja þurfi stjórnarandstöðuna enda felist vandinn ef til vill fremur í því að sami 

pólitíski aðilinn fari með stjórn á báðum valdsviðum og þar liggi vandinn.264 Verður nú 

nánar vikið að þessum þáttum. 
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5.1.1 Hefð fyrir meirihlutastjórnum 

Það er ljóst að meirihlutastjórnir eru helsta grunnforsenda þeirrar 
samþættingar löggjafarvalds og framkvæmdarvalds sem hér hefur 
verið fyrir hendi stærstan hluta þingræðistímabilsins. Í ljósi þess hversu 
meirihlutastjórnir hafa verið ríkt einkenni á íslenskum stjórnarháttum 
má lýsa þeirri þingræðisskipan sem hér hefur þróast með hugtakinu 
meirihlutaþingræði.265 

 
Hér á landi er rótgróin hefð fyrir meirihlutaríkisstjórnum, af þeim sökum verður 

ríkisstjórn og stjórnarmeirihlutinn mjög sterkur á Alþingi og í starfi þess.266 Þannig má 

halda því fram að Alþingi sé ekki í baráttu við ríkisstjórn heldur liggi átakalínan á milli 

stjórnarandstöðu og stjórnarmeirihluta.267 Greining á stöðu Alþingis í stjórnskipaninni 

hlýtur að taka mið af þeirri samþættingu löggjafarvalds og framkvæmdarvalds sem 

hefur orðið vegna meirihlutastjórna og hefur hvað mestu áhrif á valdastöðu þingsins 

og þeim áhrifum sem hún hefur á hlutverk Alþingis.268 Stjórnskipanin hér á landi og 

reglur stjórnarskrárinnar valda þessu ekki einar.269 Í því tilliti er áhugavert að líta til 

Danmerkur en þar er svipuð stjórnskipan hvað þetta varðar og hér á landi en þar er 

önnur pólitísk hefð. Algengara er að minnihlutastjórnir séu við völd fremur en sterkar 

meirihlutastjórnir. Sami lagarammi skapar þannig ekki sambærileg vandamál og hér á 

landi.270 

5.1.2 Um lagagrundvöll og framkvæmd þingeftirlits 

Varðandi lagagrundvöll og framkvæmd þingeftirlits leggur 14. gr. stjskr. og þingræðis-

reglan grunninn að þingeftirliti en í 14. gr. segir meðal annars að ráðherra beri ábyrgð 

á stjórnarframkvæmdum öllum og að Alþingi geti kært ráðherra fyrir embættisrekstur 

þeirra. Lagalegan grundvöll eftirlitsins má finna víðar í stjórnarskránni, almennum 

lögum og reglum settum af forseta Alþingis. Í 54. gr. stjskr. segir að alþingismönnum 

sé heimilt, með leyfi Alþingis, að óska upplýsinga ráðherra eða svars um opinbert 

málefni með því að bera fram fyrirspurn um málið eða beiðast um það skýrslu. Um 

framkvæmd fyrirspurnar og skýrslubeiðna er nánar vikið í þingskapalögum sbr. 46. og 

49. gr. laganna. Heimild til að skipa nefndir til að rannsaka mikilvæg mál er 

almenning varða má finna í 39. gr. stjskr. Þá hafa fastanefndir Alþingis með höndum 
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eftirlit með framkvæmdarvaldinu.271 Loks eru ytri eftirlitsaðilar, Umboðsmaður 

Alþingis og Ríkisendurskoðun, hluti af þingeftirlitinu en fyrra embættið starfar á 

grunvelli laga nr. 85/1997 og hið síðara samkvæmt lögum nr. 86/1997. 

5.1.3 Samráð og eftirlitshlutverk  

Eftirlitshlutverk þings er vaxandi þáttur í starfsemi þjóðþinga þar sem umfang 

stjórnsýslunnar hefur aukist en einnig með auknum rétti almennings til að stjórnvöld 

framkvæmi vald sitt eftir skýrum reglum og á sanngjarnan hátt.272 Í þingeftirliti felst 

endurskoðun og virkt eftirlit sem Alþingi hefur með ríkisstjórn og stjórnsýslu. Er um að 

ræða eðlilegan þátt í þingræðisríki.273 Meðal fræðimanna ríkir almennt samstaða um 

að eitt mikilvægasta hlutverk hvers þjóðþings sé eftirlit þess með störfum 

framkvæmdarvaldsins.274 Að mikilvægt sé að þingið hafi möguleika á að sinna 

þingeftirliti enda sé það liður í að bæta stjórnsýsluna og veita framkvæmdarvaldinu 

eðlilegt aðhald.275 Hér verður það kannað hvort þingeftirlit geti með einhverjum hætti 

stuðlað að vandaðri lagasetningu. Leiddar hafa verið líkur að því að skoðun þingsins 

á stjórnarframkvæmdum geti leitt til lagabóta og framþróunar í löggjöf, þingið geti 

með öflugu eftirliti frekar lagt mat á það hvar úrbóta í löggjöf sé þörf.276 Í 

leiðbeiningum til bandarískra þingmanna og nefnda um framkvæmd þingeftirlits 

kemur fram að markmið slíks eftirlits sé meðal annars „að tryggja að stjórnar-

framkvæmdin sé í samræmi við tilgang löggjafans, að bæta skilvirkni, árangur og 

hagkvæmni í verkum ríkisstjórnarinnar,“ „...að kanna starfshætti í stjórnsýslunni“ og 

„...að afla gagnlegra upplýsinga varðandi framtíðarstefnumótun.“277  

Þingið hefur verið talið eiga erfiðara með að sinna eftirlitshlutverki sínu á tímum 

meirihlutastjórna. Við slíkar aðstæður er hvatning ríkisstjórnar til samráðs hvað 

minnst þar sem ríkisstjórn getur almennt treyst því að meirihlutinn á þingi fylgi henni 

við ganga mála.278 Reynsla Breta af áhrifaríku þingeftirliti sýnir að slíkt getur unnið vel 
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með meirihlutaþingræði. Eftirlitsnefndir þar í landi fylgjast með ráðuneytum en aðrar 

þingnefndir hafa á hendi yfirferð þingmála. Er almennt viðurkennt að reynslan af 

þessu sé góð. Reynsla þeirra sýnir jafnframt að nauðsynlegt er að eftirlitið sé ekki í 

höndum þingnefnda sem fjalla um þingmál. Ástæðan er sú að slíkar nefndir hafa nóg 

á sinni könnu og á það sama við um fastanefndir Alþingis.279  

Með samráði ríkisstjórnar og þings getur þingið haft áhrif á ákvarðanir stjórnvalda 

á mótunartíma ákvarðana.280 Sú staðreynd að hér á landi hafa nánast alltaf verið 

meirihlutastjórnir við stjórn hlýtur að hafa áhrif á það hvort ríkisstjórn hafi samráð við 

Alþingi eða ekki. Á hinum Norðurlöndunum þar sem minnihlutastjórnir eru algengari 

hefur þróast meiri samráðshefð á milli ríkisstjórnar og þings og hefur þingeftirlit verið 

virkast á tímum minnihlutastjórna.281 Samráð við gerð lagafrumvarpa er með ýmsum 

hætti hér á landi en ekki er skipulega unnið eftir skráðum reglum.282 Oftast er samráð 

því ólögbundið og óformlegt og á sér stað ýmist í stjórnmálaumræðum á þinginu, inni 

í nefndum, í samtölum þingmanna, forystumanna stjórnmálaflokka eða ráðherra.283 

Huga ætti að því hvort kveða eigi á um samráðsskyldu ríkisstjórnar við þingið í 

mikilvægum málum og efla þannig aðkomu þingsins að slíkum málum á mótunar- og 

vinnslustigi. Er slíkt talið leiða til vandaðri undirbúnings, meiri sáttar auk þess sem 

athugasemdir og tillögur frá þingmönnum kæmu fram fyrr í ferlinu þannig að hægt 

væri að taka tillit til þeirra eftir atvikum. Er hér í raun um að ræða fjórðu tegundina af 

samráði samanber umfjöllun í kafla 2.1.1. Er framangreint einnig talið samræmast 

vinnulagi á öðrum Norðurlöndum. 

5.1.4 Aukin réttindi minnihlutans 

Þegar rætt er um að styrkja þurfi þingið þarf að huga að því að styrkja stöðu 

stjórnarandstöðunnar fremur en þingið sem heild og enn fremur en stjórnar-

meirihlutann á þingi enda hefur hann aðgang að framkvæmdarvaldinu í gegnum 
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ráðherra í ríkisstjórn.284 Gunnar Helgi Kristinsson hefur kynnt hugmyndir sínar um 

aukin réttindi minnihlutans á Alþingi.285 Hann segir að mögulega ætti stjórnar-

andstaðan að hafa aðgang að stjórnskipulegum neyðarhemlum þegar kemur að 

tilteknum þáttum löggafarstarfsins, til dæmis ef hún telur lög brjóta í bága við stjórnar-

skrána eða mikilvæga hagsmuni meirihluta kjósenda.286 Við slíkar aðstæður væri 

ákjósanlegt að stjórnarandstæðan gæti kvatt til stjórnlagadómstól eða hliðstæða 

stofnun287 eða hún gæti kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu um tiltekið mál. Að mati 

Gunnars Helga er heppilegra að stjórnarandstaðan fari með slíkt hlutverk fremur en 

forseti Íslands eða tiltekinn hluti kjósenda.288 Hann telur að með því að styrkja 

aðstöðu stjórnarandstöðu til þess að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu hvetji það 

til þess að ríkisstjórn gæti meðalhófs í málatilbúnaði sínum og vandi undirbúning 

stefnumótunar og stjórnsýslu.289 Þrátt fyrir allt þetta áréttar Gunnar Helgi að þegar 

öllu er á botninn hvolft þurfi ríkisstjórn að hafa svigrúm og færi á að framfylgja stefnu 

sinni, eigi hún að geta borið ábyrgð gagnvart kjósendum, það sé eðli lýðræðisins.290 

Björg Thorarensen telur að of lítið sé lagt upp úr samvinnu meirihluta þingsins við 

minnihlutann og ekki sé nægur vilji til þess að ná samstöðu um umdeild mál. Því þurfi 

að veita minnihlutanum stjórnskipuleg úrræði til þess að hafa meiri áhrif, til dæmis 

með því að geta lagt umdeild mál í dóm þjóðarinnar. Þá var til umræðu hjá 

Stjórnlagaráði tillaga þess efnis að þriðjungur þingmanna geti, innan þriggja daga frá 

samþykkt lagafrumvarps, lagt það í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ráðinu þótti hins vegar of 

mikið að þrír aðilar gætu skotið málum til þjóðarinnar, það er forseti Íslands, 

kjósendur og þriðjungur þingmanna svo ákvæðið var tekið út.291 Þorsteinn Pálsson 

telur að færa eigi gildandi synjunarvald forsetans til tiltekins minnihluta á 

löggjafarþingi. Slík leið stuðli að sáttum og málamiðlunum við meðferð mála á þingi, 

sem sé mikilvægur þáttur í lýðræðisskipulagi.292 
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5.1.5 Samantekt 

Hér skal áréttað að fyrirkomulag þess efnis að stærsti hluti lagafrumvarpa komi frá 

ríkisstjórn er eðlilegur þáttur nútíma þingræðisríkis. Hlutverk Alþingis er að bregðast 

við frumvörpum sem lögð eru fram, taka afstöðu til þeirra, yfirfara þau og eftir atvikum 

lagfæra eða hafna þeim.293 Þá skal einnig hafa það í huga að þrátt fyrir að langflest 

samþykkt frumvörp á Alþingi komi frá ríkisstjórn er lítill, jafnvel enginn ágreiningur um 

meirihluta þeirra.294 Þegar hugað er að breytingum varðandi eftirlitshlutverk þingsins, 

samráðsskyldu ríkisstjórnarinnar við þingið eða aukin réttindi minnihluta þings þarf að 

gæta þess að vald þingsins verði ekki of mikið. Ríkisstjórn þarf að hafa svigrúm til að 

stjórna landinu, taka ákvarðanir með skilvirkum hætti og koma sínum málum á 

dagskrá, enda ber hún ábyrgð samkvæmt því og er lýðræðislega kjörin til þess. 

Hér er lagt til að settar verði reglur, til dæmis í gátlista,295 þess efnis að ráðu-

neytin skuli í stærri málum og umdeildum hafa samráð við þingið fyrr í ferlinu. Þannig 

hafi þingmenn kost á að koma með athugasemdir og tillögur um frumvarpið. Það er 

talið leiða til vandaðri undirbúnings og meiri sáttar. Varðandi aukin réttindi minni-

hlutans á þingi kemur til álita hvort þriðjungur þingmanna eigi að geta krafist þjóðar-

atkvæðagreiðslu samanber 42. gr. dönsku stjórnarskrárinnar. Leiða má líkur að því 

að ekki myndi oft reyna á ákvæðið líkt og raunin er í Danmörku. Ákvæði sem þetta 

getur þó haft mikil áhrif á samráð og samvinnu ríkisstjórnar og þings.  

5.2 AUKIÐ GAGNSÆI Í LAGASETNINGARFERLINU 

Áherslur alþjóðastofnana í bættri lagasetningu felast meðal annars í gagnsæi í 

lagasetningu líkt og áður hefur verið fjallað um. Með hliðsjón af því er vert að huga að 

því hvort til bóta væri að auka gagnsæi í lagasetningarferlinu hér á landi. Um er að 

ræða þátt sem er hagkvæmur og leiðir mögulega til þess að hægt sé að stuðla að 

lagabót án viðamikilla breytinga eða kostnaðar. Breytingar á þessu sviði krefjast þó 

mikils skipulags. Verður að telja að ráðuneytin eigi langt í land með umfangsmiklar 

endurbætur á núverandi skipulagi en raunhæfar endurbætur í áföngum er það sem 

hér ætti að huga að. Áhugavert er að huga að því hvað hægt sé að gera til að 

skipuleggja störf ráðuneyta lengra fram í tímann.  
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5.2.1 Þingmálaskrá ríkisstjórnar 

Með stefnuræðu forsætisráðherra við upphaf hvers þings ber að fylgja yfirlit yfir þau 

mál sem ríkisstjórnin hyggst leggja fram á þinginu sbr. 73. gr. þingskapalaga.296 

Þingmálaskráin skiptist í lagafrumvörp og þingsályktunartillögur sem ríkisstjórn 

hyggst leggja fram. Áætlun um áformuð þingmál af hálfu framkvæmdarvaldsins leiðir 

til þess að undirbúningur starfsáætlunar Alþingis tekur mið af henni. Hér er hugað að 

því hvort auka ætti vægi þingmálaskrárinnar og vanda betur við undirbúning og gerð 

hennar. Á síðastliðnum árum hafa verið gerðar jákvæðar breytingar varðandi 

þingmálaskrána en áður fyrr innihéldu þær eingöngu lista með áformuðum 

frumvörpum. Árið 2007 var farið að taka fram hvort leggja ætti frumvarp fyrir á haust- 

eða vorþingi og árið 2009 var farið að tilgreina innihald og markmið hvers frumvarps 

fyrir sig. Í dag er þingmálaskráin ennþá gefin út einu sinni á ári, það er á haustin, en 

hún er uppfærð í janúar og er það einnig jákvæð þróun. Þingmálaskráin tekur 

töluverðum breytingum þegar líður á löggjafarþingið. Huga þarf að því hvort hægt sé 

að bæta þingmálaskrána sem stjórntæki. Ef frumvarp sem kemur til skrifstofu 

löggjafarmála til umsagnar er ekki á þingmálaskrá er það tekið fram í umsögninni. 

Það er því ákveðið kerfi til staðar sem miðar að því að farið sé eftir þingmálaskránni. 

Væri til bóta ef farið væri eftir þingmálaskránni í meiri mæli þannig að ráðherrar ættu 

þess síður kost að bæta við málum í skrána nema sýnt væri fram á nauðsyn þess. Þá 

verður málið að vera komið nægilega langt í undirbúningi svo að frumvarpið geti verið 

tilbúið á réttum tíma í samræmi við vandaðan undirbúning.  

5.2.2 Þingmálaskráin í Bretlandi 

Íslensk stjórnsýsla er mun styttra á veg komin á þessu sviði en í mörgum öðrum  

ríkjum en stjórnvöld þeirra ríkja sem langt eru komin gefa reglulega út áætlun um þau 

lög og þær reglur sem stendur til að breyta. 297 Dæmi um ríki sem vinna eftir slíku 

fyrirkomulagi er Bretland en þingmálaskráin þar í landi er töluvert ítarlegri en sú 

íslenska.298 Vefsíðan er á vegum forsætisráðuneytisins þar í landi og er um að ræða 

lista yfir mál sem áformað er að breyta og er hvert mál flokkað í liði þar sem listað er 

stuttlega upp hvert markmið frumvarps er og helstu kostir þess. Einnig hvað felist í 
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frumvarpinu og hver núverandi löggjöf á málefnasviðinu sé. Þá er listi yfir gögn sem 

tengjast málinu og loks framsal valds.299 Þar er að finna upplýsingar um hvar í ferlinu 

tillögurnar eru staddar og jafnframt hvernig almenningur og hagsmunaaðilar hafi 

tækifæri á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.300 Af framangreindri umfjöllun má 

sjá að hægt er að bæta íslensku þingmálaskrána þannig að hún verði ítarlegri, 

gagnsærri og skilvirkari sem stjórntæki. 

5.3 HLUTVERK ÞINGSÁLYKTANA 

Þingsályktanir eru samþykktir Alþingis, til þeirra þarf ekki atbeina forseta heldur felast 

aðallega í þeim yfirlýsingar Alþingis.301 Þingsályktunartillögur eiga sér stoð í 38. gr. 

stjskr. en þar segir meðal annars að þingmenn hafi rétt til að flytja tillögur til 

ályktana.302 Með þingsályktunum getur Alþingi skorað á ríkisstjórn að undirbúa 

löggjöf. Þannig getur framkvæmdarvaldið fengið viðhorf þingsins á undirbúningsstigi 

löggjafar. Ríkisstjórn getur jafnframt lagt tillögur fyrir Alþingi, oftast stefnumarkandi 

yfirlýsingar á tilteknum sviðum.303 Þingsályktanir geta verið tæki til þess að auka 

samtal þings og ráðuneyta þegar kemur að undirbúningi lagasetningar. Þannig er 

möguleiki á að bæta lagasetningarferlið. Ríkisstjórn ætti oftar að leggja grunn að 

mikilvægri lagasetningu með því að leggja fram þingsályktunartillögu um meginatriði 

slíkrar lagasetningar.304 Hér er lagt til að þetta sé gert í meira mæli. Þannig myndu 

ráðherrar fyrst leggja fram þingsályktunartillögu og eftir atvikum fá grænt ljós í 

kjölfarið frá þinginu og vinna svo næsta skref sem væri frumvarpsgerð. Á þetta við í 

stærri málum, í smærri málum þarf ekki eins umfangsmikinn undirbúning og samráð 

og myndi þetta eðlilega haldast í hendur. 

Varðandi þingsályktanir og þingmenn skal hér litið til þeirra sem tæki þingmanna 

til að koma hugmyndum sínum og stefnu á framfæri. Þetta er nefnt í ljósi þess að í 

kafla 3.4 er frumkvæðisréttur þingmanna takmarkaður. Þingsályktanir geta þannig 

komið í stað lagafrumvarpa, er talið að um skilvirkara tæki sé að ræða til að ná 

markmiðum þingmanna um að koma hugmyndum sínum og stefnum í umræðuna á 

þinginu. Verði réttur þingmanna til að flytja frumvörp takmarkaður er lagt til að þeir 
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beini kröftum sínum þess í stað að þingsályktunum. Þetta er lagt til í ljósi þess að 

þingmenn eyða talsverðum tíma í að semja frumvörp sem í langflestum tilvikum daga 

uppi í nefndum þingsins. Að baki slíkum frumvörpum er tæpast eins vandaður 

undirbúningur og að baki stjórnarfrumvörpum enda hafa þingmenn ekki aðgang að 

sambærilegri fagþekkingu og starfsfólki og finna má í ráðuneytum. Í ljósi þess að 

miðað sé að því að bæta lagafrumvörp og auka skilvirkni á sviðum lagasetningar er 

framangreint lagt til. 

5.4 SAMANTEKT 

Lagt er út frá því að því faglegri og vandaðri sem undirbúningur lagasetningar er, 

þeim mun farsælla verði ferli þess og lokaútkoma. Til þess að stuðla að 

framangreindu kemur til álita hvort herða eigi kröfur um gæði frumvarpa áður en þau 

komast á dagskrá þingsins. Að mati Páls Þórhallssonar,  skrifstofustjóra löggafarmála 

í forsætisráðuneytinu, væri til bóta að innleiða með einhverjum hætti gæðakröfur til 

frumvarpa, ekki síst varðandi mat á áhrifum, og fela tilteknum aðila að hafa eftirlit 

með þeim.305 Í öðru minnisblaði til Stjórnlagaráðs reifar Páll hugmyndir sínar um þetta 

efni og skrifar:  

Rétt væri að skoða gaumgæfilega þann möguleika að áður en 
lagafrumvörp séu tekin til umræðu á Alþingi liggi fyrir hlutlaus úttekt á 
því að þau standist gæðakröfur. Sú hugmynd sem uppi er á vettvangi 
stjórnlagaráðs um að nýrri stofnun, Lögréttu, verði falið að meta 
samræmi frumvarpa og stjórnarskrár er skref í þessa átt. Til viðbótar 
væri hins vegar vert að skoða hvort Lögrétta, eða önnur stofnun (t.d. 
þingnefnd), eigi að fá að það hlutverk að leggja mat á fleiri atriði, t.d. 
hvort mat á áhrifum sem fylgi frumvarpi sé fullnægjandi. Eftir sem áður 
yrði þó væntanlega að gera ráð fyrir að meirihluti þings gæti knúið fram 
að mál komist á dagskrá. Þegar meirihlutinn ákvæði að taka mál á 
dagskrá þótt þau teldust ekki uppfylla gæðakröfur, væri ábyrgðin skýr á 
því að þetta væri eigi að síður gert, t.d. vegna þess að málið væri 
sérstaklega brýnt og því þörf á skjótri afgreiðslu.306 

Fallast má á að hlutlaus úttekt á því hvort lagafrumvarp standist gæðakröfur muni 

stuðla að því að vandaðri lagafrumvörp verði lögð fram á þinginu og frumvörp endi 

ekki á Alþingi fyrr en þau eru nægilega vönduð til þess að eiga heima þar. Þannig sé 

tíma Alþingis betur varið auk þess sem lokaútkoma laga verði betri. Ragna Árnadóttir 

telur að „...efla þurfi lögfræðilega þekkingu á lagasetningu innan einstakra ráðuneyta 
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og stuðla þannig að vandaðri undirbúningi löggjafar. Þannig ætti til dæmis ætíð að 

vera a.m.k. einn lögfræðingur í hverju ráðuneyti sem er sérfróður um laga-

samningu.“307  

Áður hefur verið fjallað um mikilvægi þess að meta áhrif lagasetningar, verður nú 

vikið nánar að þeim þætti. Við undirbúning í lagasetningarferlinu er ávallt í forgrunni 

þessi spurning um áhrif fyrirhugaðrar lagasetningar. Spurningar sem þarf að fá svör 

við eru hvernig munu lögin virka, munu þau ná takmarkinu sínu og hvaða 

hliðaverkanir verða af þeim, ef einhverjar. Mat á áhrifum hefur mikla þýðingu í 

Evrópusambandinu en þessi aðferð gerir miklar kröfur og kostar bæði tíma og 

peninga.308 Mat á áhrifum er nýjung fyrir Evrópusambandið en ljóst er að sambandið 

er langt á undan okkur í þróun til bættrar lagasetningar. Því er óraunhæft að ætla að 

íslensk stjórnsýsla uppfylli sömu kröfur og Evrópusambandið gerir til vandaðs 

undirbúnings eins og að meta áhrif lagasetningar. Ísland á langt í land með að 

uppfylla þessar kröfur um mat á áhrifum og koma því inn í íslenska stjórnsýslu og 

kerfið allt að unnið sé eftir þessum aðferðum. Þrátt fyrir það þurfa úrbætur að eiga sér 

stað og er raunhæft að vinna að þeim í áföngum. Hér á landi er mat á áhrifum á 

ríkissjóð vissulega tiltölulega þróað en annars konar mat er sjaldgæft. Ráðuneytin 

eiga langt í land með að uppfylla framangreindar kröfur þrátt fyrir að reglur 

ríkisstjórnar og gátlisti sá sem fylgja á stjórnarfrumvörpum við framlagningu í 

ríkisstjórn kveði á um margvíslegt mat á áhrifum.309 Úr því þyrfti verulega að bæta og 

virðist raunhæfast að gera það með skipulögðum hætti í áföngum. Til þess að 

breytingar eigi sér stað þurfa þeir sem koma að lagasetningu að vera meðvitaðir um 

mikilvægi þessa þáttar í undirbúningi. Þá þarf að auka innra og ytra eftirlit með því að 

farið sé eftir þeim kröfum sem að framan hafa verið raktar.310 
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6. SAMANTEKT OG LOKAORÐ 

Í ritgerðinni var markmiðið að kanna hvert hlutverk stjórnarskrárinnar er þegar kemur 

að vandaðri lagasetningu. Byrjað var á að skilgreina hugtakið vönduð lagasetning og 

greina hvaða þættir skipta þar mestu máli. Komist var að þeirri niðurstöðu að gæði í 

lagasetningu felist í þeirri undirbúningsvinnu sem miðar að því að allar forsendur liggi 

fyrir svo hægt sé að taka upplýsta ákvörðun. Hafa þarf samráð til þess að uppfylla 

skilyrði um vandaðan undirbúning lagasetningar. Meta þarf nauðsyn lagasetningar en 

í því felst meðal annars að meðalhófs sé gætt. Þá er sérstaklega mikilvægt að meta 

hvaða áhrif fyrirhuguð lagasetning hefur á almenning, hagsmunaaðila og aðra þætti 

eftir atvikum. Eðlilegt samræmi þarf að vera á milli hinna nýju laga og annarra 

gildandi laga. Ný lög þurfa einnig að vera í samræmi við meginreglur löggjafar. Texti 

laga þarf að vera skýr og auðskiljanlegur svo að almenningur skilji innihald laganna. 

Allir þættir vandaðrar lagasetningar haldast að einhverju leyti í hendur, um leið og 

hertar eru kröfur til vandaðs undirbúnings má leiða að því líkur að til dæmis skýrleiki 

laganna aukist og rökstuðningur batni. 

Um frumkvæðisrétt þingmanna er fjallað með hliðsjón af þeim vanda sem 

höfundur telur fylgja honum. Frumvörp þingmanna koma ekki til kasta stjórnsýslunnar 

og fara ekki í gegnum formlegt gæðaferli áður en þau komast á dagskrá þingsins. 

Það er því tæpast hægt að ætlast til að sami faglegi undirbúningur liggi að baki 

slíkum frumvörpum og þeim sem unnin eru í ráðuneytum. Engin takmörk fylgja 

frumkvæðisrétti þingmanna hér á landi og er nóg að einn þingmaður standi að baki 

lagafrumvarpi. Hann getur lagt það fram á hverju nýju löggjafarþingi, án nokkurra 

breytinga eða aukins stuðning, eins oft og hann kýs. Slíkum frumvörpum virðist ekki 

fylgja mikil alvara, má ætla að tilgangur þeirra sé fremur að skapa umræðu eða taka 

sér pólitíska stöðu en að ná samstöðu um tiltekið mál og fá það samþykkt í þinginu. 

Að öllu þessu virtu er hér lagt til að lágmark þrír þingmenn eða þingflokkur þurfi að 

standa að baki lagafrumvarpi. Með slíkri takmörkun yrði að mati höfundar 

verðmætum tíma þingsins og þingmanna varið með skilvirkari og áhrifaríkari hætti en 

nú er gert. Hvað varðar mat á samræmi laga við stjórnarskrá er núverandi 

fyrirkomulag, um að endurskoðunarvald sé í höndum dómstóla, talið óskilvirkt og 

óhentugt. Ákjósanlegra væri að geta lagt lagafrumvarp fyrir Hæstarétt og fá úr því 

skorið hvort það brjóti gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar áður en það tekur gildi sem 

lög. Er sú leið talin ákjósanlegri en sú sem Stjórnlagaráð ákvað að fara með stofnun 
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Lögréttu að því leyti að niðurstaða dómsins yrði bindandi en ekki ráðgefandi. Loks 

varðandi aukna aðkomu almennings að lagasetningu er kynnt áhugavert verkefni 

sem bresk yfirvöld vinna að. Þar getur almenningur bent á annmarka í lögum, óþarfa 

skriffinnsku og fleira í gegnum vefsíðu. Forsætisráðuneytið tekur við athuga-

semdunum og sendir þær áfram til þess ráðuneytis sem málið heyrir undir með 

spurningum eins og þeirri hvort úrbóta sé þörf. Er þetta að mati höfundar áhugaverð 

leið til þess vinna að aukinni aðkomu almennings í lagasetningu án þess að gæðum 

sé fórnað. Hér er möguleiki á skilvirkri og áhrifaríkri leið til þess að bæta lagasetningu 

og veita almenningi tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri án þess þó 

að gæðum sé fórnar.  

Kannaðar voru tillögur Stjórnlagaráðs til breytinga á stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands sem tengjast ritgerðarefninu með beinum og óbeinum hætti. Fjallað var 

sérstaklega um tillögur er snúa að frumkvæðisrétti ráðherra og þingsetu þeirra, 

meðferð lagafrumvarpa og stofnun Lögréttu. Þá var jafnframt fjallað um tillögur  um 

aukna aðkomu þjóðarinnar að lagasetningu. Af athugasemdum Stjórnlagaráðs með 

framangreindum breytingunum má sjá að markmiðið var auka aðskilnað 

löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Höfundur tekur ekki undir með Stjórnlagaráði 

um að vandi íslenskrar stjórnskipunar og þar með lagasetningar liggi í óljósum skilum 

þessara tveggja valdhafa. Fremur eigi að horfa til áherslna OECDr í vinnu sinni að 

bættri lagasetningu aðildarríkjanna. OECD hugar sérstaklega að þáttum eins og 

hagvexti, sanngirni, gæðum og undirbúningi en stofnunin leggur út frá því að þessir 

þættir séu mikilvægari út frá almannahag. Tillögur Stjórnlagaráðs eru ekki taldar vera 

í nægilegu samræmi við þessar áherslur OECD og í því ljósi megi gagnrýna 

tillögurnar. Þær taka ekki nægilega vel á framangreindum þáttum, sem þó er veruleg 

þörf á. Jákvæðar breytingar eru lagðar til af hálfu Stjórnlagaráðs eins og að mat á 

áhrifum skuli fylgja frumvörpum samkvæmt nánari ákvæðum í lögum en slíkur 

áskilnaður væri til mikilla bóta og í takt við þróun til bættrar lagasetningar á 

alþjóðavettvangi. Breytingartillaga þess efnis að frumvörp sem ekki hafa hlotið 

lokaafgreiðslu falli niður við lok kjörtímabils er einnig jákvæð að mati höfundar.  

Varðandi tækifæri til að bæta vinnulag og undirbúning lagafrumvarpa ætti að 

huga að því hvort kveða ætti á um samráðsskyldu ríkisstjórnar við þingið í 

mikilvægum málum og efla þannig aðkomu þingsins að slíkum málum á mótunar- og 

vinnslustigi. Slíkt er talið leiða til vandaðri undirbúnings og meiri sáttar. Þá er lagt til 

að ríkisstjórn leggi oftar grunn að mikilvægri lagasetningu með því að leggja fram 
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þingsályktunartillögu um meginatriði slíkrar lagasetningar. Þingsályktanir geta verið 

tæki til þess að auka samtal þings og ráðuneyta þegar kemur að undirbúningi 

lagasetningar og bætt lagasetningarferlið. Loks hvað varðar þingsályktanir og 

þingmenn skal hér litið til þeirra sem tæki þingmanna til að koma hugmyndum sínum 

og stefnu á framfæri. Er þetta sérstaklega nefnt í ljósi umfjöllunar um takmörkun á 

frumkvæðisrétti þingmanna í kafla 3.4. 

Í ritgerðinni er komið inn á ýmsa þætti í lagasetningarferlinu. Ekki er um tæmandi 

talningu að ræða en vikið er að þáttum sem varpa ljósi á þau álitaefni sem til úrlausna 

koma við undirbúning löggjafar. Með hliðsjón af því sem fjallað hefur verið um í 

ritgerðinni má sjá að ekki er til ein uppskrift að stjórnskipan og leiðum til þess að 

uppfylla meginatriði sem talin eru stuðla að vandaðri lagasetningu. Þing, ráðherrar, 

þjóðhöfðingi, nefndir á vegum þingsins, aukin aðkoma almennings að lagasetningu, 

stjórnlagadómstóll eða nefndir sem fjalla um gæði laga eru allt dæmi um stofnanir á 

vettvangi ríkisins sem notuð eru sem tæki til þess að vinna að því að þessum 

meginmarkmiðum sé náð.311 Að þessum orðum sögðum skal þó hafa í huga að með 

hliðsjón af áherslum OECD má sjá að reiknað er með að ríkisstjórnir og ráðuneyti 

vinni einna helst að því að gæði lagasetningar aukist. 

Sannfæra þarf ráðherra um að hægt sé að undirbúa lagafrumvörp þannig að mat 

á áhrifum fari ávallt fram, í samræmi við umfang og eðli mála. Opna þarf augu þeirra 

gagnvart því að greining sem þessi sé yfir höfuð möguleg og að hún sé þess virði að 

tíma og fjármunum sé eytt í hana. Framangreint á líka við um þingmenn, þá þarf að 

sannfæra um mikilvægi mats á áhrifum og að um sé að ræða æskilega þróun og bót í 

lagasetningu á Íslandi. Slík sannfæring getur reynst erfið. Pólitísk stefnumótun er 

mikilvæg og verður kveikjan að lagasetningu og megininntak hennar ávallt til staðar í 

samræmi við það. Hins vegar er útfærsla tillögu í lagatexta, greining mögulegra 

valkosta og mat á áhrifum þeirra faglegt verkefni og þurfa sérfræðingar að koma að 

slíkum faglegum undirbúningi lagasetningar.312  Ef fagleg vinna, hagfræði og tölur á 

blaði fara að vega þyngra en pólitíkin má hins vegar spyrja hvað sé eftir af valdi 

þeirra sem starfa á vettvangi stjórnmála. Minna rými verður fyrir pólitík og af þeim 

sökum getur verið erfiðara að sannfæra ráðherra og þingmenn um ágæti þess sem 

hér hefur verið fjallað um. Þegar öllu er á botninn hvolft er hlutverk löggjafans og 

stjórnsýslunnar að vinna fyrir almenning og hámarka hagvöxt og lífsgæði. Gæði í 
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löggjöf eru lykilþáttur fyrir hagkerfi ríkjanna og fyrir stjórnvöld til þess að ná 

markmiðum sínum er varða lífsgæði borgara og aukningu þar á. Að þessu virtu hvílir 

skylda á herðum stjórnvalda og þingmanna til að vinna að því að undirbúningur og 

þar með lokaútkoma lagasetningar sé eins og best verður á kosið. Jafnvel þó að það 

sé á kostnað pólitískra hagsmuna eða sjónarmiða.  
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