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Útdráttur 

Ritgerð þessi er rannsókn á því hvernig staðið er að mati á áhrifum stjórnarfrumvarpa á 

Íslandi. Þar sem ekki er vitað til að álíka rannsókn hafi verið gerð hérlendis, er ekki um 

samanburðarrannsókn að ræða. Í stuttu máli er fjallað um feril lagafrumvarpa og hvaða kröfur 

eru gerðar til þeirra. Þar næst er útskýrt hvernig best sé að meta áhrif frumvarpa og hverjir séu 

helsti kostir þess. Þróun þessara aðferða hefur verið hröð á síðustu árum og farið er yfir 

hvernig sú þróun hefur verið erlendis sem og hérlendis. Útskýrðar eru helstu aðferðir við mat 

á áhrifum og tilkomu Handbókar um undirbúning og frágang lagafrumvarpa árið 2007. Á 

grunni handbókarinnar og annarra opinberra gagna í þá veru voru samdar 15 

rannsóknarspurningar með fjórum svarmöguleikum að einni spurningu undanskyldri sem var 

með tveim svarmöguleikum. 69 stjórnarfrumvörp sem lögð voru fram á Alþingi veturinn 

2011-2012 voru lesin og metin og rannsóknarspurningunum svarað. Svörin voru því næst 

slegin inn í Excel reiknilíkan. Úr líkönunum má svo lesa niðurstöður stakra frumvarpa, 

niðurstöður eftir ráðuneytum og heildarniðurstöður allra frumvarpanna. Í ljós kom að miðað 

við forsendur rannsóknarinnar og leiðbeiningar skrifstofu löggjafarmála forsætisráðuneytisins 

vantar enn verulega uppá að áhrif lagafrumvarpa séu metin með þeim hætti að vel sé. Ekki má 

þó gleyma að í nokkrum fjölda frumvarpa sem skoðuð voru, var mat á áhrifum með ágætum. 

Einnig kom til skoðunar skipulag og kaflaskipting athugasemda með frumvörpum. Reyndist 

töluverður fjöldi athugasemda frumvarpa vera skipulega kaflaskiptur og vel upp settur á 

meðan athugasemdir annarra frumvarpa voru verr, eða ekki kaflaskiptir og upplýsingar 

óaðgengilegar lesendum. Tillögum að úrbótum er komið á framfæri er snertir mat á áhrifum, 

uppsetningu athugasemda frumvarpa o.fl. Þá er lagt til að óháð stjórnvald meti hvort 

lagafrumvörp uppfylli gæðagröfur um mat á áhrifum og fleiri þáttum, og hvort þau séu tæk til 

afgreiðslu Alþingis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This thesis is a research on how impact assessment is carried out in government bills in 

Iceland. The research is not a comparative study, as to the best of knowledge; no similar 

research has been executed in Iceland before. Briefly the thesis contains information on the 

process of bills and standards required. It also explains best practices on impact assessment 

and the benefits of these methods. The developments of these practices have been on the fast 

phase in resent years and its developments in Iceland, as well as abroad are explained. 

Explanations relating to impact assessment as well as the first Icelandic Handbook on 

preparation and finish of bills, published in 2007 are covered. Based on the handbook and 

other official and related documents, 15 research questions where formed with a choice of 

four possible answers, excluding one question with two possible answers. Then, 69 bills of the 

winter 2011-2012 parliament, Alþingi where evaluated and the research questions answered. 

The answers where entered into a Excel mathematical model. The results thereof, show 

findings of individual bills, individual ministry as well as combined results for all above. 

Based on the presumption of the research as well as instructions of the Department of 

Legislative Affairs of the Prime Ministers Office, there is an ample room for improvement 

where it comes to impact assessment, not to forget that number of bills where satisfactory in 

this field. Then a structure and organization of the comments was examined especially in the 

view of division of chapters and accessibility of contained information to the reader. 

Furthermore, suggestions on improving impact assessment, structure of comments etc. where 

made. Finally, establishment of an independent authority is suggested, to evaluate bills in the 

view of impact assessment and other quality measures before proceeding to the parliament, 

Alþingi.                          
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Formáli 
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tilteknar afleiðingar lagasetningarinnar fyrir. Varla verður á móti mælt þeirri kenningu að því 

betur sem áhrif lagafrumvarpa eru metin, því vandaðri verður lagasetningin. Því var hér ráðist 

í það verkefni að skoða hvernig þeim málum er háttað hérlendis. Um er að ræða rannsókn á 

því hvort og með hvaða hætti mat er lagt á áhrif lagafrumvarpa ríkisstjórnar Íslands, verði þau 
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1. Inngangur  

Heiti þessarar ritgerðar er: „Um mat á áhrifum lagasetningar. Með hvaða hætti eru áhrif 

lagafrumvarpa metin á Íslandi?“ (hér eftir frumvarpa eða lagafrumvarpa). Í raun er hér um að 

ræða lýsandi heiti á rannsókn. Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni, 

kalla fram niðurstöður dregnar af svörum við rannsóknarspurningum, auk annarrar rýni í 

skoðuð frumvörp sem ályktanir eru síðan dregnar af. Þar sem ekki er vitað til að viðlíka 

rannsókn á viðfangsefninu hafi áður farið fram hérlendis, er ekki um samanburðarrannsókn að 

ræða. Þar á eftir verður skoðað hvort eitthvað megi betur fara og þá með hvaða hætti slíkar 

úrbætur megi verða. Ritgerðin sem er rannsókn eins og áður sagði, fellur líkast til ekki undir 

hið hefðbundna form meistararitgerða í lögfræði. Til þess er aðferðarfræði þessarar ritgerðar 

of ólík hinum hefðbundnu. Ástæða þess er rannsóknarefnið, rannsóknaraðferðin og hvernig 

hvert lagafrumvarp er metið. Svör við fyrirfram ákveðnum spurningum voru slegin inn í 

Excel töflureikni, þar sem niðurstöður hvers frumvarps sem og samanlagðar niðurstöður 

frumvarpanna eru dregnar fram. Þá koma einnig fram niðurstöður eftir ráðuneytum. Þessi 

aðferð fól í sér að lengstur tími fór í að lesa frumvörpin og athugasemdir þeirra, meta þau og 

svara þeim 15 rannsóknarspurningum sem svara þurfti við hvert frumvarp. Útkoman er sú að 

skrifaður texti er styttri en í hefðbundnum ritgerðum af þessu tagi. Þess í stað eru töflur er 

meta hvert lagafrumvarp fyrir sig fyrirferðamiklar sem og niðurstöðutöflur þar sem dregnar 

eru saman upplýsingar úr þeim fyrrnefndu. Þar af leiðandi eru utanaðkomandi heimildir að 

sama skapi færri. Hluti heimildanna er því sóttur í niðurstöður ofantalinna taflna. Ritgerðin er 

kaflaskipt og verður hér í þessum inngangi fjallað í stuttu máli um hvern og einn þeirra. Fyrsti 

kaflinn er formáli ritgerðarinnar. Í öðrum kafla er farið yfir feril lagafrumvarpa, tilurð þeirra 

og undirbúning sem og feril þeirra á Alþingi. Þriðji kafli fjallar um rannsóknarefnið, það er 

mat á áhrifum lagasetningar. Þar er hugtakið skilgreint og skýrt og spurningunni um hvað sé 

mat á áhrifum svarað. Þar á eftir er farið yfir kosti þess að skoða og meta lagafrumvörp með 

kerfisbundnum hætti. Einnig er hluti kaflans um tilurð og þróun þessa efnis erlendis. Í 

kaflanum er því næst tekið fyrir hvernig upphafi mats á áhrifum frumvarpa var háttað 

hérlendis. Fjórði kaflinn er svo helgaður rannsókninni sjálfri. Þar kemur fram allt ferlið við 

rannsóknina frá því að því að hugmyndin varð til og hvernig að henni var staðið, allt þar til að 

rannsóknarspurningarnar og svarmöguleikar þeirra voru fullmótaðir og vinnan við að meta 

áhrif lagafrumvarpanna samkvæmt þeirri forskrift hófst. Þar er einnig velt upp tilurð 

rannsóknarspurninganna og svarmöguleikum þeirra. Því næst kemur kafli um hverjir séu 

kostir og gallar þess að meta frumvörpin með þessum hætti. Einnig hvort og þá með hvaða 
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hætti, huglægt mat sem leggja þarf á ýmsa þætti til að svara rannsóknarspurningunum, geri 

það hugsanlega að verkum að ákveðin skekkjumörk séu í niðurstöðum svaranna. Ef svo er, 

hvort þá í einhverjum tilfellum skuli varast að draga of sterkar ályktanir af einstökum svörum  

stakra frumvarpa. Fimmti kafli inniheldur svo rannsóknartöflur þar sem hvert lagafrumvarp er 

metið fyrir sig og í sjötta kafla eru niðurstöðutöflur þar sem niðurstöður eru dregnar af 

svörum við mati á áhrifum frumvarpanna í kaflanum á undan. Sjöundi kafli er 

niðurstöðukafli, en þar er umfjöllun um hinar ýmsu niðurstöður sem dregnar hafa verið fram. 

Þar eru kostir og gallar ýmissa athugasemda frumvarpa tíundaðir, hvort og þá hvernig mætti 

hugsanlega vinna einstaka hluta með öðrum hætti. Áttundi kaflinn sem er efnislegur lokakafli 

ritgerðarinnar inniheldur samantekt um þessa umfjöllun. Þá eru í kaflanum ýmsar vangaveltur 

um hvort og þá hvernig megi bæta mat á áhrifum frumvarpa.  

2. Ferill lagafrumvarpa 

Þar sem efni þessarar ritgerðar er um mat á áhrifum frumvarpa er ekki úr vegi að skýra feril 

lagafrumvarpa og þá sérstaklega stjórnarfrumvarpa. Í Stjórnarskrá Íslands
1
 segir í 2. gr. að 

Alþingi og forseti Íslands fari saman með lagasetningarvaldið. Þrátt fyrir skýran texta 2. gr. 

eru það í raun alþingismenn og ráðherrar sem fara með lagasetningarvaldið að mestu leyti og 

er frumkvæðisréttur þeirra til að flytja frumvörp til laga ásamt tillögum til þingsályktana 

stjórnarskrárvarinn samanber 38. gr. stjórnarskrárinnar. Valdtakmörk forsetans helgast meðal 

annars af 1. mgr. 11. gr. stjórnarskrárinnar sem segir „Forseti lýðveldisins er ábyrgðarlaus á 

stjórnarathöfnum“ sem og 1. mgr. 13 gr. sem segir að forsetinn láti ráðherra framkvæma vald 

sitt. Samkvæmt 25. gr. stjórnarskrárinnar hefur forseti vald til að leggja fyrir Alþingi 

lagafrumvörp og aðrar samþykktir. Túlkun þess hvort forsetinn hafi þetta vald eru ekki allar á 

sama veg. Að áliti flestra fræðimanna hefur forsetinn ekki þennan rétt og takmarkast hann af 

fyrrnefndri 13. gr. Hefur það verið túlkað svo að þó að réttur forseta til framkvæmda sé 

takmarkaður við fyrrgreinda 13. gr. eigi hins vegar ekki við um synjunarvald forseta samanber  

26. gr. stjórnarskrár. Byggist það líkast til á muni athafnar og athafnarleysis. Forsetinn er því í 

raun valdalaus er varðar lagasetningu að undanteknu því sem segir hér að ofan.
2
 Í 19. gr. 

stjórnarskrárinnar segir að undirskrift forseta veiti löggjafarmálum gildi þegar ráðherra skrifar 

undir með honum. Vald forseta í löggjafarmálum er því sterkast samkvæmt 26. gr. 

stjórnarskrárinnar þar sem forsetinn getur synjað að samþykkja lagafrumvörp frá Alþingi og 

vísa þeim til þjóðarinnar. Hvað feril frumvarpa innan Alþingis áhrærir, þá mælir 44. gr. 

                                                 
1
 Stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944. 

2
 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 131-132. 
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stjórnarskrárinnar fyrir um að ekkert frumvarp megi samþykkja fyrr en það hafi verið rætt við 

þrjár umræður á Alþingi. Nákvæmar útlistanir á ferli og reglum um lagafrumvörp er að finna í 

þingmálakafla laga um þingsköp Alþingis
3
 (hér eftir þingskapalög). Í stjórnarskránni er ekki 

að finna neinar efnislegar kröfur til lagafrumvarpa. Þar er ekkert mælt fyrir um innihald þeirra 

eða form. Þingskapalögin eru einnig fátækleg að þessu leyti. Þar kemur einungis fram í 37. gr. 

að „Lagafrumvörp skulu vera samin með lagasniði og skal prenta þau og útbýta þeim meðal 

þingmanna á fundi.“ Þar segir einnig að frumvörpum skuli fylgja greinargerð sem útskýri 

tilgang frumvarpa og skýring höfuðákvæða. Ekkert kemur fram í lögunum hvernig lagasnið 

er. Ferill frumvarpa innan þings er hins vegar útlistað ágætlega í lögunum. Þar er meðal 

annars að finna í 38. gr. efnislega endurtekningu 44. gr.stjórnarskrár um að ekkert frumvarp 

megi samþykkja fyrr en eftir að það hafi verið rætt þrisvar á Alþingi. Þá kemur fram í 39 – 44. 

gr. laganna ferill frumvarpa, svo sem ákvörðun um til hvaða nefndar Alþingis frumvörp fari 

og að alltaf sé hið minnsta ein nótt á milli umræðna um hvert frumvarp. Þar koma einnig fram 

reglur um breytingartillögur, atkvæðagreiðslur og fleira. Á árunum 2000-2009 voru 90% 

frumvarpa sem samþykkt voru af Alþingi lögð fram af sitjandi ríkistjórn.
4
 Í ljósi þess er ekki 

óeðlilegt að í byrjun hafi verið lögð höfuðáhersla á samræmingu og staðlaða verkferla 

stjórnarfumvarpa frekar en að ná til allra frumvarpa til laga. Nánar er fjallað um það í kafla 

3.4. Ef hins vegar er litið  til þess að fimm ár eru liðin frá útgáfu handbókar um undirbúning 

og frágang lagafrumvarpa, þá er spurning hvort tími sé kominn til að slíkar reglur nái til allra 

frumvarpa.     

3. Mat á áhrifum lagasetningar 

3.1 Hvað er mat á áhrifum? – Hvers vegna? 

Hvað er mat á áhrifum? Spurningunni má eflaust svara með mismunandi hætti. Svarið við 

spurningunni er meðal annars að finna í viðmiðunarreglum Framkvæmdarstjórnar 

Evrópusambandsins um mat á áhrifum lagasetningar og er þar skilgreint á eftirfarandi hátt:  

Mat á áhrifum er röð rökrænna skrefa sem fylgja skal við gerð stefnumála. Það er 

ferli þar sem fram koma staðreyndir til handa þeim er taka pólitískar ákvarðanir, 

                                                 
3
 Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991. 

4
 Þorsteinn J. Magnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“ í Ragnhildur Helgadóttir o.fl. (ritstj.) 

Þingræði á Íslandi: samtíð og saga (Forlagið 2011) 365. 
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hvoru tveggja um kosti og galla hugsanlegra frumvarpsmöguleika með því að 

meta væntanleg áhrif þeirra.
5
   

Ofangreind skilgreining Evrópusambandsins svarar að miklu leyti þeirri spurningu hvers 

vegna ferlið skuli innleitt. OECD telur einnig að mat á áhrifum sé fyrirmyndar „verkfæri“ til 

að skilja áhrif væntanlegrar lagasetningar á alla þá er þau gætu haft áhrif á. Oft séu slík áhrif 

falin eða erfitt að koma auga á þau nema með slíku ferli.
6
 Af því leiðir að því vandaðra sem 

ofangreint ferli er, því meiri líkur eru á að ákvarðanir vegna lagasetningar séu teknar á 

grundvelli bestu mögulegra upplýsinga sem ætti aftur að skila sér í vandaðri lagasetningu.    

3.2 Þróun mats á áhrifum lagasetningar erlendis 

Upphaf mats á áhrifum lagasetningar (Regulatory Impact Assessment) er oft rakið aftur til 

ríkisstjórnar Richard Nixon Bandaríkjaforseta í byrjun áttunda áratugarins. Í byrjun var matið 

aðallega bundið við kostnaðarmat á nýjum lagafrumvörpum.
7
 Matið þróaðist svo áfram í tíð 

næstu forseta. Þar á meðal var svokallað (Cost Benefit Analysis) sem þýða má sem „vegin 

útgjöld á móti ávinningi.“ Í tíð Gerald Ford forseta, nánar tiltekið 1974 var samþykkt tilskipun 

um mat á verðbólguhvetjandi áhrifum alríkisstofnana (President Ford’s Executive Order 

11821 on Inflation Impact Assessment).
8
 Sú tilskipun er af mörgum talin vera forveri nútíma 

mats á áhrifum laga.
9
 

Þróun mats á áhrifum í Bretlandi fór nokkru seinna af stað en í Bandaríkjunum. Eitt fyrsta 

skref þess var árið 1986, í tíð Margaret Thatcher forsætisráðherra Breta, að innleiddar voru 

reglur (Compliance Cost Assessment) sem draga áttu úr opinberu regluverki og kostnaði  

fyrirtækja, sem á árunum þar á undan hafði aukist mjög í Bretlandi sem og í mörgum öðrum 

ríkjum Evrópu.
10

   

                                                 
5
 --, European Commission, Impact Assessment Board Report for 2009. 4. 

<http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf> skoðað 13. nóvember. 

2012.   
6
 --, Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (OECD 2008) 3. 

<http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/44789472.pdf> skoðað 21. nóvember 2012.  
7
 --, Chapter 1 of OMB Report to Congress on the Costs and Benefits of Federal Regulations. Í Andrea Renda, 

Impact assessment in the EU: The State of the Art and the Art of the State (Centre for European Policy Studies 

2006) 8. 
8
 Murray Weidenbaum, „Regulatory Process Reform: from Ford to Clinton“ 

<http://www.cato.org/pubs/regulation/regv20n1/reg20n1a.html> skoðað 20. nóvember 2012.  
9
 Andrea Renda , Impact assessment in the EU: The State of the Art and the Art of the State (Centre for European 

Policy Studies 2006) 9. 
10

 Rebecca Boden o.f.l. ”Controlling the Regulators” í Andrea Renda, Impact assessment in the EU: The State of 

the Art and the Art of the State (Centre for European Policy Studies 2006) 26. 



5 

 

Þá er ótalinn þáttur þeirrar alþjóðastofnunar sem af mörgum er talin hafa mest frumkvæði um 

að mati á áhrifum sé beitt í lagasetningarferlinu ásamt öðrum umbótum í lagasetningu, en það 

er Efnahags og Framfarastofnunin OECD (The Organization for Economic Co-operation and 

Development).
11

 Árið 1995 gaf OECD út fyrstu alþjóðlegu yfirlýsingu sína um umbætur í 

lagasetningu og tilmæli þess efnis til aðildarþjóða sinna. Þar var meðal annars að finna 

viðauka með eftirfarandi gátlista um mat á áhrifum í tíu liðum: 1. Er viðfangsefnið rétt 

skilgreint? 2. Er íhlutun stjórnvalda réttlætanleg? 3. Er lagasetning besta niðurstaðan? 4. 

Gengur lagasetning gegn lögmæti eða réttarreglum? 5. Hvert er viðeigandi stig stjórnvalds? 6. 

Réttlætir ávinningur lagasetningar kostnað hennar? 7. Eru áhrif lagasetningar á samfélagið 

fyrirséð? 8. Er lagasetningin skýr, mótsagnalaus, skiljanleg og aðgengileg? 9. Var haft samráð 

við hagsmunaaðila? 10. Hvernig verður markmiðum lagasetningar náð?
12

 Þá hefur OECD 

verið leiðandi í þróun á mati áhrifa og gefið út fjölda viðmiðana og leiðbeininga í þessa átt.
13

 

Ísland hefur verið aðili að OECD frá stofnun þess árið 1960.
14

 Einnig hefur 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins þróað og gefið út umfangsmikið leiðbeiningarefni 

fyrir aðildarþjóðir sínar. Þar á meðal eru leiðbeiningar um mat á áhrifum „European 

Commission Impact Assessment Guidelines“.
15

 Evrópusambandið hefur einnig stofnað 

sjálfstæða nefnd (Impact Assessment Board) sem hefur það hlutverk að gefa sjálfstætt 

sérfræðiálit á hvort rétt hafi verið staðið að mati á áhrifum lagasetningar, óháð áliti 

framkvæmdarstjórnar sambandsins. Nefndin rannsakar öll frumvörp Evrópusambandsins í 

ljósi gæðaviðmiða nefndarinnar um mat á áhrifum og gefur álit á því hvernig þau megi bæta 

með tilliti til mats á áhrifum þeirra, þar sem við á.
16

 Einstaka lönd hafa gengið lengra en önnur 

í sjálfstæði eftirlitsaðila er leggja mat á áhrif lagafrumvarpa. Þar má nefna Svíþjóð en þar er 

starfandi svokallað Regelrådet sem hefur það hlutverk að gefa sjálfstætt álit á hvort mat á 

                                                 
11

 --, Vefsíða OECD, <http://www.oecd.org/about/> skoðað 21. nóvember 2012. 
12

 --, Recommendation of The Council of the OECD on Improving the Quality of government regulation. 9-10. 

<http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCDE/GD%2895%299

5/> skoðað 21. nóvember 2012. 
13

 --, Vefsíða OECD, 

<http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/publicationsonmeasuringregulatoryperformance.htm/> skoðað 21. 

nóvember 2012. 
14

 --, Vefsíða OECD,  <http://www.oecd.org/general/listofoecdmembercountries-

ratificationoftheconventionontheoecd.htm> skoðað 21. nóvember 2012. 
15

 --, European Commission, Impact Assessment Board Report for 2009. 

<http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf> skoðað 13. nóvember. 

2012. 
16

 --, European Commission, Impact Assessment Board Report for 2011, 4-6 

<http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/sec_2012_0101_en.pdf> skoðað 21. nóvember 2012.  



6 

 

áhrifum lagafrumvarpa sé fullnægjandi.
17

 Spurning er um hvort slík aðferðafræði myndi henta 

hérlendis. Að því verður nánar vikið í næsta kafla.      

  

3.3 Mat á áhrifum lagasetningar á Íslandi 

Mat á áhrifum lagasetningar hefur verið í nokkurri þróun hérlendis undanfarin ár. Um langt 

árabil hefur umsögn fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins fylgt stjórnarfrumvörpum 

varðandi áhrif þeirra á ríkissjóð.
18

 Hefur svo verið að minnsta kosti að nokkru leyti allt frá  

árinu 1993. Sést það meðal annars á frumvörpum 117. löggjafarþings, en þar fylgir matið 

sumum frumvörpum en ekki öllum.
19

 Skyldubundið mat á kostnaði frumvarpa á ríkissjóð er 

nú lögfest í 37. gr. þingskapalaga og var bætt inn í lögin með a. lið 21. gr. breytingarlaga um 

þingsköp Alþingis nr. 84/2011.
20

 Undanþegin því mati hafa þó verið: fjárlög, fjáraukalög og 

lokafjárlög.
21

 Fyrsti vísir að lögfestum reglum um mat á áhrifum lagasetningar hérlendis, voru 

lög um opinberar eftirlitsreglur.
22

 Lögin eiga við um reglur, reglugerðir og önnur 

stjórnvaldsfyrirmæli ásamt mati á áhrifum frumvarpa til laga. Þau gilda hins vegar ekki um 

stjórnsýslueftirlit, löggæslu og fleiri atriði er tiltekin eru í 1. mgr. 2. gr. laganna. Markmið 

laganna var meðal annars að hófs yrði gætt við setningu reglugerða og reglna er takmörkuðu 

athafnafrelsi einstaklinga og fyrirtækja.
23

 Hve vel hefur tekist til í ljósi reynslunnar varðandi 

mat á áhrifum frumvarpa er umdeilanlegt og að töluverðu leyti virðast lögin ekki hafa náð því 

markmiði er að var stefnt.      

                                                 
17

 Páll Þórhallsson, Minnisblað til formanns stjórnlagaráðs um frumkvæði að lagasetningu. (28. júní 2011) 

<http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3

A%2F%2Fstjornlagarad.is%2Fservlet%2Ffile%2FP%25C3%25A1ll%2Bnr.%2B1%2Bfrumkv%25C3%25A6%

25C3%25B0isr%25C3%25A9ttur%2Br%25C3%25A1%25C3%25B0herra%2B%282011%29%2Bminnisbla%2

5C3%25B0.doc%3FITEM_ENT_ID%3D34783%26ITEM_VERSION%3D1%26COLLSPEC_ENT_ID%3D127

&ei=a3y3UIGeHuXb0QWDtoGoCg&usg=AFQjCNHdEB4Cmb0HIxRC3iPYDs2i5xED1w> skoðað 29. 

nóvember 2012. 

18
 Dóms og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis, Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa 

(Forsætisráðuneytið, Dóms og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007) 12.  
19

 Alþt.1993-1994, A-deild, þskj. 1-1220. Skjalalisti 117 löggjafarþings. <http://www.althingi.is/dba-

bin/skjol.pl?radsv=0&s_lt=0&lthing=117&malnr=&sklnr=&athm1=&malhg=&efnisflokkur=&malteg=l&athm2

=0&flutn=R&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi=dd.mm.%E1%E1%E

1%E1> skoðað 21. nóvember 2012. 
20

 Lög um breytingu á lögum nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis (nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.) 

nr. 84/2011. 
21

 Forsætisráðuneytið, Dóms og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis, Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa (Forsætisráðuneytið, Dóms og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis 2007) 12. 
22

 Lög um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999. 
23

 Alþt.1998-1999, A-deild, þskj. 217-199. mál, athugasemdir. 

http://www.althingi.is/altext/stjt/1991.055.html
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Þegar eftirlitsreglur eru samdar eða stofnað er til opinbers eftirlits skal 

viðkomandi stjórnvald meta þörf fyrir eftirlit, gildi þess og kostnað 

þjóðfélagsins af því. Slíkt mat getur m.a. falist í áhættumati, mati á 

alþjóðlegum skuldbindingum um eftirlit, mati á kostnaði opinberra aðila, 

fyrirtækja og einstaklinga, mati á hvort ná megi sama árangri með hagkvæmari 

aðferðum eða mati á þjóðhagslegu gildi eftirlits.
24

 

Þá segir einnig í athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins að markmiðið sé að eftirlitsstarfsemi 

nái markmiðum sínum án þess að hafa neikvæð áhrif á þjóðfélagið og að ekki skuli gripið til 

eftirlits nema ávinningur þjóðfélagsins af því sé meiri en kostnaður.
25

  

3.4 Einfaldara Ísland - aðgerðaráætlun 

17. október 2006 samþykkti ríkisstjórn Íslands aðgerðaráætlunina Einfaldara Ísland 2006-

2009. Aðgerðaráætlunin miðaðist við að bæta lagasetningu á Íslandi, meðal annars með því að 

bæta samráðsferla, mat á áhrifum og gefa út leiðbeiningar um verklag stjórnarfrumvarpa.
26

 Í 

kjölfarið var stofnaður vinnuhópur ráðuneyta, skrifstofu Alþingis, Sambands Sveitarfélaga og 

aðila vinnumarkaðarins, stjórnvöldum til ráðgjafar. Einnig var komið á fót vinnuhópi til 

samningar á handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa sem kom út í nóvember 

2007.
27

 Í bókinni eru ýtarlegar upplýsingar og leiðbeiningar til lagasmiða og tekur á öllum 

megin þáttum er líta skal til í því sambandi. Þar má nefna: Hvort lagasetning sé nauðsynleg,  

mismunandi þætti samráðs, marga flokka mats á áhrifum, samningu og frágang frumvarpa að 

ýmsu öðru ótöldu. Þá fylgdi bókinni gátlisti fyrir stjórnarfrumvörp sem hefur verið uppfærður 

nokkrum sinnum frá útgáfu hennar. Nýjasta útgáfa gátlistans er frá 1. mars 2012.
28

 Fullyrða 

má að með tilkomu handbókarinnar hafi fyrst komið fram ýtarlegar leiðbeiningar og 

gæðaviðmið vegna samningar lagafrumvarpa. Með nýjum sveitarstjórnarlögum sem tóku gildi 

í byrjun árs 2012 er lögfest skyldubundið mat á fjárhagsleg áhrif sveitarfélaga, ef fyrirséð er 

að lagafrumvarp eða tillaga að stjórnvaldsfyrirmælum hafi áhrif þar á.
29

 Spurning er með 

áframhaldandi þróun hvort eða hvenær víðtækara mat á áhrifum verður lögfest hér svo vel sé?  

 

                                                 
24

 Lög um opinberar eftirlitsreglur nr. 27/1999, 3. gr. 1. mgr. 
25

 Alþt.1998-1999, A-deild, þskj. 217-199, mál, athugasemdir við 2. gr. 1. mgr. 
26

 Ríkisstjórn Íslands, Aðgerðaráætlunin einfaldara Ísland 2006-2009, 

<http://www.forsætisraduneyti.is/media/frettir/adgeraaetlun.pdf> skoðað 21. nóvember 2012. 

27
 Forsætisráðuneytið, dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis, Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa (Forsætisráðuneytið, dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis 2007) 7.  
28

 --, Stjórnarfrumvörp – Gátlisti <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/eydublod/Gatlisti-

stjornarfrumvorp.pdf> skoðað 22. nóvember 2012. 
29

 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, 129. gr. 
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3.5 Samráð sem hluti af mati á áhrifum 

Hluti þess að bæta gæði lagasetninga er samráð. Samráð í þessu tilliti flokkast í þrennt. Það er 

pólitískt samráð stjórnarflokkana um að veita frumvarpi brautargengi á Alþingi. Faglegt 

samráð milli ráðuneyta þar sem málefni frumvarpa skarast á milli ráðuneyta og ekki síst það 

samráð er mestu skiptir varðandi mat á áhrifum, en það er samráð við hagsmunaaðila og 

almenning. Það snýst ekki einungis um lýðræðisrök að samráðshlutinn sé virkur frá byrjun 

máls heldur er einnig auðveldara að taka tillit til fleiri sjónarmiða snemma í ferlinu heldur en 

til dæmis eftir að frumvarp er komið til Alþingis.
30

   

3.6 Nokkur álitamál um framkvæmd mats á áhrifum 

Að því frátöldu hvernig staðið er að mati á áhrifum með núverandi hætti sem fjallað er um í 

síðari köflum ritgerðarinnar eru nokkur álitamál sem verð eru skoðunar. Eins og fram kom í 

kafla 2. voru um 90% frumvarpa sem samþykkt voru á Alþingi á árunum 2000-2009 

stjórnarfrumvörp. Stjórnarfrumvörp eru flest unnin af nefndum á vegum ráðherra eða 

starfsmönnum ráðuneyta viðkomandi málaflokks.
31

 Kostir þess að starfsmenn ráðuneytanna 

semji frumvörpin og athugasemdir þeirra og meti einnig áhrif þeirra, eru að þeir hafa 

sérfræðiþekkingu á viðfangsefninu. Hins vegar er það ákveðinn galli, því þar eru sömu aðilar 

að vissu leyti að leggja mat á eigin verk. Þess vegna er eðlilegt að lögbinda skoðun á hvort 

nægilega vel hafi verið staðið að samningu frumvarpa, þar á meðal mati á áhrifum saman ber 

umfjöllum um  Regelrådet í kafla 3.2. Kostir þess væru að matið yrði hjá hlutlausum aðila en 

gallar hugsanlega aukinn kostnaður og lengri afgreiðslutími frumvarpa. Er þá spurning um 

hvort sama regla ætti ekki að ná yfir öll lagafrumvörp að þingmannafrumvörpum meðtöldum? 

Stór hluti gildandi laga felst í reglugerðum og öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Reglugerðum 

fjölgar stöðugt og eru orðnar mun stærri hluti réttarreglna en sett lög frá Alþingi.
32

 Almennt 

verður að telja að í flestum tilfellum sé minni ástæða til að leggja mat á áhrif leidd af setningu 

reglugerða en settra laga frá Alþingi. Það helgast af þeirri staðreynd að oftast er reglugerðir 

nánari útfærsla á framkvæmd laganna og geta ekki gengið lengra en lögin sem viðkomandi 

reglugerð er dregin af. Þó er það ekki einhlítt og getur farið eftir því hve mikið vald löggjafinn 

                                                 
30

 Forsætisráðuneytið, Dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis, Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa (Forsætisráðuneytið, dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis 2007) 10. 
31

 --, Um hlutverk Alþingis, <http://www.althingi.is/vefur/um_althingi_hlutverk.html> skoðað 23. nóvember 

2012. 
32

 Sigurður Líndal, Stjórnkerfi búvöruframleiðslunnar og stjórnskipun Íslands (Úlfljótur, tímarit laganema í 

samvinnu við RÖST, samtök um eflingu landbúnaðar og byggða í landinu 1992) 66. 
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framseldi. Eitt nýjasta dæmi þess gætu verið fréttir um nýja byggingarreglugerð
33

 sem hefur 

verið harkalega gagnrýnd vegna meintra áhrifa hennar til hækkunar byggingarkostnaðar.
34

 

Einhverskonar eftirlit með mati á áhrifum reglugerða gæti því átt fullan rétt á sér.    

4. Um rannsóknina 

4.1 Álitamál og aðferðir 

Í upphafi var skoðað með hvaða hætti væri best að greina hvernig staðið hafi verið að mati á 

áhrifum í athugasemdum stjórnarfrumvarpa. Plássins vegna var ljóst að fjölda 

rannsóknarspurninga þyrfti að takmarka. Niðurstaðan varð sú að í fyrstu voru búnar til 14 

rannsóknarspurningar. Þær eru byggðar á 22 lykilspurningum um efnisleg atriði við 

undirbúning lagafrumvarpa úr handbókinni.
35

 Þá var einnig litið til gátlista fyrir 

stjórnarfrumvörp frá 2009. Síðar var bætt við 15 spurningunni. Nánar er fjallað um hana í 

kafla 4.2. Metin voru öll stjórnarfrumvörp 140. löggjafarþings Alþingis að undanskildum 

fjárlögum, fjáraukalögum og lokafjárlögum, saman ber ákvörðun ríkisstjórnar Íslands 17. 

október 2006.
36

 Byggist sú ákvörðun á þeirri staðreynd að ofangreind lög eru í raun 

rekstraráætlun ríkissjóðs og í eðli sínu ekki löggjafarmálefni.
37

 Þá var ljóst að plássins vegna 

þyrfti að skera verulega niður þann fjölda frumvarpa sem hægt væri að meta. Komu þar 

aðallega tvær aðferðir til skoðunar. Hægt hefði verið að taka annað hvert frumvarp samkvæmt 

þingmálaskrá stjórnarfrumvarpa að undanteknum þeim sem að ofan eru talin. Af 128 

frumvörpum hefði þá helmingur þeirra eða 64 komið til skoðunar. Kostur þessarar aðferðar er 

hlutleysi aðferðarinnar og að ekkert mat á sér stað um hvort eitt frumvarp sé skoðað öðru 

fremur. Galli aðferðarinnar er hinsvegar sá að þar hefði verið skoðaður fjöldi frumvarpa sem 

síður þurftu skoðunar við. Þar er átt við frumvörp um áhrifalitlar orðalagsbreytingar laga, 

brottfall laga, lög um gjaldskrárhækkanir vegna verðlagsbreytinga og ýmis áhrifaminni 

frumvörp. Jafnframt því hefðu mörg áhrifameiri frumvörp ekki komið til skoðunar. Var því 

farin sú leið að taka út öll frumvörp sem voru innleiðing á skuldbindingum vegna samnings 

                                                 
33

 Byggingarreglugerð nr. 112/2012. 
34

 GRV „Stúdentar vilja undanþágu frá byggingarreglugerð“ (Visir,  29. október 2012) 

<http://www.visir.is/studentar-vilja-undanthagu-fra-byggingarreglugerd/article/2012121028867> skoðað 23. 

nóvember 2012.  ; --, „Gagnrýna byggingarreglugerð“ (Morgumblaðið, 23. nóvember 2012) 

<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/11/23/gagnryna_byggingarreglugerd/> skoðað 23. nóvember 2012. 
35

 Forsætisráðuneytið, Dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis, Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa (Forsætisráðuneytið, dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis 2007) 15.  
36

 Ríkisstjórn Íslands, Aðgerðaráætlun um einfaldara Ísland 2006-2009 

<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/adgeraaetlun.pdf> skoðað 14. nóvember 2012. 
37

 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 327.  
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Íslands við Evrópska Efnahagssvæðið (hér eftir EES).
38

 Þar var notast við flokkum skjalalista 

140. löggjafarþings Alþingis þar sem merkt var við frumvörp og ráðherra.
39

  Var þar um að 

ræða 32 frumvörp. Rökstuðningur þess er það sjónarmið að ekki þurfi að meta þau frumvörp 

með sama hætti og önnur þar sem Íslendingum er skylt að innleiða þau samkvæmt EES 

samningnum. Því til stuðnings má nefna að í öllum tilfellum áttu fyrstu þrjár 

rannsóknarspurningarnar ekki við um þau frumvörp. Þá var í tveim umferðum fækkað þeim 

frumvörpum er talin voru hafa minni áhrif en önnur, samanber umfjöllun hér fyrir ofan. Þau 

frumvörp voru alls 27. Ekki var að neinu leyti litið til þess hvort eða hvernig hafði verið 

staðið að mati á áhrifum í þessum frumvörpum. Lokaniðurstaðan var að 69 frumvörp voru 

skoðuð nánar. Miklum erfiðleikum hefði verið bundið að fækka frumvörpunum enn frekar 

með hlutlægum hætti, sökum mats álíka þjóðfélagsvægis margra þeirra.      

4.2 Spurningar og svör 

Eins og segir í kafla 4.1 var í byrjun ákveðið að rannsóknarspurningarnar yrðu 14 talsins. 

Spurningunum var sviðskipt í þrjá kafla. Spurningarnar og svör við þeim eru í heild sinni  

í töflunum í fimmta kafla. Í fyrsta kafla er spurt um nauðsyn viðkomandi lagasetningar, hvort 

aðrar leiðir hafi verið metnar sem og hvort aðrar leiðir en lagasetning hafi verið metnar. Í 

öðrum kafla er spurt um afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almenning. Þá er spurt hvort áhrif 

frumvarps hafi verið metin á eftirfarandi þætti: Almennt, á hagsmunahópa, atvinnulíf og 

fyrirtæki, almenning, réttindi borgaranna þ.m.t. jafnan rétt kynja, umhverfi, heilsu manna og 

sjálfbæra þróun, samkeppni og neytendavernd, ásamt því hve langan tíma þurfi til aðlögunar 

nýrra reglna með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hafi áhrif á, verði það að lögum. Í 

síðasta kaflanum er spurt um hvort metin séu áhrif á stjórnsýslu og fjárhagsleg áhrif á 

sveitarfélög og ríkissjóð. Fróðlegt hefði verið að meta ýmsa aðra þætti eins og til dæmis hvort 

frumvarp samræmdist stjórnarskrá og alþjóðlegum skuldbindingum ásamt fleiru sem þó var 

ekki gert hér.  

Svarmöguleikar við spurningunum 14 er fjórir. Þeir eru: A. Mat á viðkomandi þætti 

fullnægjandi. B. Mat á viðkomandi þætti óskýrt. C. Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi 

þætti og D. Ekki er þörf á að meta tiltekið atriði eða spurningin á ekki við. Eftir fyrri yfirlestur 

                                                 
38

 Lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993. 
39

 Alþt.2011-2012, A-deild, skjalalisti „Alþingis 140. löggjafarþings, frumvörp ráðherra“  

<http://www.althingi.is/dba-

bin/skjol.pl?radsv=0&s_lt=0&lthing=140&malnr=&sklnr=&athm1=&malhg=&efnisflokkur=&malteg=l&athm2

=0&flutn=R&kt1=&nafn=&thmsk=&embaett=&thingfl=&nefnd=&skl_1=&skl_2=&timi=dd.mm.%E1%E1%E

1%E1> skoðað 19. nóvember 2012. 
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frumvarpa og athugasemda þótti nauðsynlegt að bæta við einni rannsóknarspurningu. Hún er 

um hvort í athugasemdum frumvarps sé sérstakur kafli um mat á áhrifum. Þar sem spurningin 

hefur aðeins tvo svarmöguleika, það er já eða nei, fellur hún ekki að svarmöguleikum hinna 

spurninganna og var henni því valin staður ofarlega til vinstri í hverri töflu.   

4.3 Matsaðferðin  

Við lestur athugasemda með frumvörpunum þurfti að meta hvaða svarmöguleiki átti við 

hverja spurningu. Það mat er að nokkru leyti huglægt. Farin var sú leið að meta hverja 

spurningu  jákvætt, það er að gera ekki of strangar kröfur um ýtarleika mats. Verður hér rakið 

í stuttu máli hvernig ákvarðað var, hvar hver svarmöguleiki átti við. Flokkun svarmöguleika 

og útskýringar flokkunar:  

A. Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. Til þess að spurningu sé svarað með þessum 

svarmöguleika þarf að koma fram með augljósum hætti að viðkomandi þáttur hafi verið 

metinn með tilliti til þess hvaða áhrif megi búast við að hann hafi. Hér er matið frekar 

hlutlægt. Fram kemur í texta hver eru ætluð áhrif frumvarps. Til þess að spurningin falli undir 

svarið þarf einnig að uppfylla kröfu um að ekki sé augljóst að einhverja þætti vanti í 

viðkomandi mat, eins og einungis hafi verið litið til ákveðinna áhrifa sem undir spurninguna 

falla, en ekki til annarra þátta sem einnig falla undir sömu spurningu. Ekki var gerð krafa um 

sér kafla um mat á áhrifum. 

B. Mat á viðkomandi þætti óskýrt. Hér verður matið líklega huglægast þessara fjögurra 

svarmöguleika. Hér falla undir frumvörp þar sem annaðhvort kemur eingöngu fram stutt 

athugasemd um tilgang eða markmið en ekki fjallað um ætluð áhrif frumvarps. Þá falla hér 

einnig undir frumvörp, þar sem mat er lagt á áhrif frumvarpsins að hluta en ekki fjallað um 

augljósa þætti fyrirsjáanlegra áhrifa þess.   

C. Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti. Svarmöguleikinn skýrir sig að mestu leyti 

sjálfur. Í þennan flokk falla eingöngu þau tilfelli þar sem ekkert er hægt að lesa út úr 

athugasemdum um áhrif viðkomandi þáttar.  

D. Ekki er þörf á að meta tiltekið atriði eða spurningin á ekki við. Þessi valmöguleiki á 

einungis við í þeim tilfellum þar sem augljóst er að viðkomandi spurning heyrir ekki undir 

efni frumvarps eða enginn tilgangur sé að meta viðkomandi atriði. 

Matið fór þannig fram að hvert frumvarp og athugasemdir við það voru lesnar og 

spurningunum svarað á þar til gert eyðublað. Þegar þeirri yfirferð var lokið voru frumvörpin 

ásamt athugasemdum lesin á ný, fyrri svör skoðuð og leiðrétt þar sem þurfa þótti. Að lokum 
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voru þær upplýsingar slegnar inn í Excel líkan og niðurstöður dregnar saman í 

niðurstöðutöflur.  

 

5. Töflur metinna lagafrumvarpa 
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Tafla: 

 

1. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 104-104. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, 

  

með síðari breytingum (varnarþing í riftunarmálum). 

      
___________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðuneyti 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp.  á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp.  á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp.  á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp.  á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp.  á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 

 

29% 

7% 

7% 

57% 

Samantekt á svörum 

Mat á viðkomandi

þætti fullnægjandi.

Mat á viðkomandi

þætti óskýrt eða
ófullnægjandi
Ekkert mat á

viðkomanndi þætti

Ekki þörf á að meta

tiltekið atriði/sp. á ekki
við
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Tafla: 

 

2. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 136-136. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um  breytingu á áfengislögum nr. 75/1998, 

  

með síðari breytingum (skýrari bann við auglýsingum) 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

3. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 198-193. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um fjársýsluskatt 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

     

  

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

4. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 231-225. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um  breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999, 

  

með síðari breytingum. 

  

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Umhverfisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

5. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 245-239. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um  breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins 

  

nr. 1/1997, með síðari breytingum (iðgjald launagreiðanda). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

6. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 266-256. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um  breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr.112/2008, og lyfjagjöfum,  

  

nr.93/1994, með síðari breytingum (greiðsluþátttaka í lyfjakostnaði) 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

7. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 290-268. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um  landslénið.is og önnur íslensk höfuðlén. 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

8. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 296-269. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997, um vörumerki, með síðari breytingum. 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

9. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 300-272. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála. 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

10. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 301-273. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um Vegagerðina, framkvæmdastofnun samgöngumála. 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  ______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

11. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 328-290. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, 

  

með síðari breytingum (forsjá og umgengni). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

12. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 370-316. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um menningarminjar. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

13. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 371-317. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1998, um virðisaukaskatt, 

  

með síðari breytingum (listaverk o.fl.). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

14. 

   
 Þingskjal: 372-318. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr.42/1983, um Landsvirkjun, lögum nr. 139/2001,  

  

sameiningarfyrirtækis og Orkuveitu Reykjavíkur, raforkulögum, nr. 65/2003, og lögum nr. 19/2011, 

  

um stofnun um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, með síðari breytingum 

  
 (eigendaábyrgðir, eignarhaldflutningsfyrirtækis og frestun fyrirtækjaaðskilnaðar). 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Iðnaðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 

 

36% 

0% 
0% 

64% 

Samantekt á svörum 

Mat á viðkomandi

þætti fullnægjandi.

Mat á viðkomandi

þætti óskýrt eða
ófullnægjandi

Ekkert mat á

viðkomanndi þætti

Ekki þörf á að meta

tiltekið atriði/sp. á ekki
við



27 

 

Tafla: 

 

15. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 420-344. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum  

  

Evrópuráðs (samningur Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu og  

  

kynferðislegri misnotkun). 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Iðnaðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

16. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 436-360. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/2003, um eftirlit með skipum 

  

(hækkun skipaeftirlitsgjalda). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

17. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 438-362. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Póst- og fjarskiptastofnun  

  

(CERT, tíðniréttindi, rekstrargjald o.fl.). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

18. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 442-366. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til upplýsingalaga. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Forsætisráðherra. 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  
  

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

19. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 443-367. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á tollalögum, nr. 88/2005, 

  

með síðari breytingum. 

  

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

20. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 444-368. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og  

  

starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum (áhættustýring vikmörk milli eignarliða og  

  

framtíðarskuldbindinga, starfsendurhæfingarsjóður, hæfi stjórnarmanna og sértök vaxtaniðurgreiðsla). 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

21. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 445-369. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, 

  

með síðari breytingum (yfirtökureglur). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

22. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 446-370. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með 

  

fjármálastarfsemi, nr.99/1999, með síðari breytingum. 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

23. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 447-371. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um svæðisbundna flutningsjöfnun. 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

24. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 450-374. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 49/1997, um varnir gegn snjóflóðum 

  

og skriðuföllum, með síðari breytingum. 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Umhverfisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

25. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 451-375. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 33/2004, um varnir gegn mengun hafs 

  

og stranda, með síðari breytingum (mengunarvarnaráð hafna og bráðamengun). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Umhverfisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  
  

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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26. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 452-376. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um frávik frá lögum um skatta og gjöld vegna styrkja 

  

úr sjóði er fjármagnar aðstoð við umsóknarríki Evrópusambandsins. 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

27. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 459-380. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, lögum um atvinnuleysistryggingar, 

  

og lögum um málefni aldraðra, með síðari breytingum. 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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28. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 491-383. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum vegna samkomulags milli ríkis og sveitarfélaga  

  

um eflingu tónlistarnáms. 

  

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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29. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 713-467. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til myndlistarlaga 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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30. 

    __________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 714-468. mál 

   
               

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
               

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um háskóla, nr. 63/2006 ( sjálfstæði og lýðræði 

 
               

  

í háskólum, réttindi fatlaðra nemenda). 

  
               

       
               

________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra 

  
               

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
               

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

    
               

__________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 
               

 

Nauðsyn lagasetningar 

    
               

1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 
               

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

 
               

       
               

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

  
               

4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 
               

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

 
               

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 
               

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

 
               

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

  
               

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

 
               

       
               

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

  
               

12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

  
               

  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

 
               

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

 
               

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

31. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 771-509. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um skráð trúfélög, nr. 108 28. desember 1999, með síðari breytingum 

  

 (lífsskoðunarfélög, aðild barna að skráðum trúfélögum og lífskoðunarfélögum o.fl.). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

32. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 857-555. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um málefni innflytjenda. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  
  

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

33. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 981-622. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum 

  

(auknar rannsóknarheimildir lögreglu). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

34. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 984-623. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 73/2005, um skipan ferðamála, með síðari breytingum. 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Iðnaðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

35. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1013-633. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995,  

  

með síðari breytingum (hesthús). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

36. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1046-652. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum og lögum um landlækni og lýðheilsu 

  

(ávísanaheimild) 

  

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

37. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1047-653. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld 

  

( breytingar er varðar framkvæmd o.fl.). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

38. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1048-654. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um bókmenntasjóð og fleira, nr. 91/2007 

  

( Miðstöð íslenskra bókmennta). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

39. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1049-655. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til sviðslistalaga. 

  

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra. 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

40. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1050-656. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til umferðarlaga. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra. 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

41. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1052-657. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um stjórn fiskveiða. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Sjávarútvegs og landbúnaðarráherra. 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

42. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1053-658. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um veiðigjöld. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra. 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

43. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1060-660. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvörum, nr. 22/1994,  

  

með síðari breytingum (áburðareftirlit, fóðureftirlit, þvingunarúrræði og viðurlög). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra. 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

44. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1072-666. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt,  

  

með síðari breytingum (undanþágur, endurgreiðslur o.fl.). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

45. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1112-683. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr.15/1998, 

  

með síðari breytingum (aðstoðarmenn dómara). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

46. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1114-684. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um sölu á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

47. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1116-6863. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um greiðslu ríkissjóðs á bótum til þolenda afbrota 

  

nr. 69/1995, með síðari breytingum ( hækkun hámarksgreiðslna o.fl.). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

48. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1117-687. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála og almennum 

  

hegningarlögum (sektargreiðslu o.fl.). 

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  ______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 

 

43% 

0% 

14% 

43% 

Samantekt á svörum 

Mat á viðkomandi

þætti fullnægjandi.

Mat á viðkomandi

þætti óskýrt eða
ófullnægjandi

Ekkert mat á

viðkomanndi þætti

Ekki þörf á að meta

tiltekið atriði/sp. á ekki
við



61 

 

Tafla: 

 

49. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1118-688. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um rannsókn samgönguslysa. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

50. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1119-689. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 78/2002, um niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, 

  

með síðari breytingum (stofnstyrkur, frádráttarákvæði). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Iðnaðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 

 

28% 

7% 

29% 

36% 

Samantekt á svörum 

Mat á viðkomandi

þætti fullnægjandi.

Mat á viðkomandi

þætti óskýrt eða
ófullnægjandi

Ekkert mat á

viðkomanndi þætti

Ekki þörf á að meta

tiltekið atriði/sp. á ekki
við



63 

 

Tafla: 

 

51. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1124-692. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011 

  

(ráðstafandir til að draga úr nauðung í þjónustu fatlað fólks). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 

 

50% 

0% 

14% 

36% 

Samantekt á svörum 

Mat á viðkomandi

þætti fullnægjandi.

Mat á viðkomandi

þætti óskýrt eða
ófullnægjandi

Ekkert mat á

viðkomanndi þætti

Ekki þörf á að meta

tiltekið atriði/sp. á ekki
við



64 

 

Tafla: 

 

52. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1126-694. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/2007, um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja 

  

sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra 

  

með síðari breytingum (réttur til launa í veikinda- og slysatilvikum). 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

53. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1134-701. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

54. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1135-702. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 145/1994, um bókhald, með síðari breytingum 

  

(texti bókhaldsbóka og ársreikninga, skoðunarmenn, endurskoðendur). 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

55. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1138-705. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum, nr. 95/2008 (víðtækari eftirlit o.fl.). 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

56. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1150-715. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla, nr. 92/2008,  

  

með síðari breytingum (réttur og ábyrgð nemenda og efnisgjöld).  

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

57. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1156-718. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um heimild til handa ráðherra f.h. ríkissjóðs til að fjármagna  

  

gerð jarðganga undir Vaðlaheiði.  

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Fjármálaráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

58. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1169-731. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/1992, um gjaldeyrismál, með síðari breytingum 

  

 (rýmkun heimilda, aukið eftirlit, hækkun sekta o.fl.).  

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

59. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1171-733. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um ökutækjatryggingar. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

60. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1173-735. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um atvinnutengda starfsendurhæfingu  

  

og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða.  

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

61. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1174-736. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda.  

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Velferðarráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

 

 

50% 

0% 0% 

50% 

Samantekt á svörum 

Mat á viðkomandi

þætti fullnægjandi.

Mat á viðkomandi

þætti óskýrt eða
ófullnægjandi

Ekkert mat á

viðkomanndi þætti

Ekki þörf á að meta

tiltekið atriði/sp. á ekki
við



74 

 

Tafla: 

 

62. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1176-738. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.  

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

63. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1177-739. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á  ögum, nr. 90/1996, með síðari breytingum  

  

(fækkun lögregluumdæma, aðskilnaður embættalögreglustjóra og sýslumanna, hæfiskröfur).  

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Innanríkisráðherra 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 
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Tafla: 

 

64. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1184-746. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um búfjárhald. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

65. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1185-747. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um velferð dýra. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

66. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1186-748. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu.  

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

67. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1253-762. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, 

  

með síðari breytingum (sparisjóðir).  

 

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

68. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1254-763. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi  

  

fyrir fjárfesta, nr. 98/1999, með síðari breytingum (innheimta iðgjalds).  

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Efnahags og viðskiptaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Nei 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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Tafla: 

 

69. 

   
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Þingskjal: 1256-765. mál 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 

Heiti frumvarps: Frumvarp til laga um vinnustaðanámssjóð. 

 

      

      
______________________________________________________________________________________________________________ 

Flutningsmaður: Mennta og menningarmálaráðherra 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

Sér kafli um mat á áhrifum: Já 

   ______________________________________________________________________________________________________________ 

Spurningar: 

   

Svör: 

 

Nauðsyn lagasetningar 

   
1 Var metin þörf á viðkomandi lagasetningu? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

2 Voru aðrar leiðir en sú sem lögð er til metnar? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

3 Voru aðrar leiðir en lagasetning metnar? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

      

 

Afleiðingar fyrir hagsmunaaðila og almannahagsmuni 

 
4 Er lagt almennt mat á áhrif frumvarpsins? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

5 Eru áhrif metin sérstaklega er varðar hagsmunahópa? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

6 Eru metin áhrif frumvarpsins á atvinnulíf og fyrirtæki? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

7 Eru áhrif frumvarps á almenning sérstaklega metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

8 Eru metin áhrif á réttindi borgaranna, þ.m.t. jafnan rétt kynjanna? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 

9 Eru metin áhrif á umhverfi, heilsu manna og sjálfbæra þróun? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

10 Eru áhrif frumvarpsins á samkeppni og neytendavernd metin? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

11 Er lagt mat á hve langan tíma þarf til aðlögunar nýrra reglna  

 

 

með tilliti til þeirra aðila sem frumvarpið hefur áhrif á? Ekki þörf á að meta tiltekið atriði/ sp. á ekki við 

      

 

Afleiðingar fyrir stjórnsýslu, sveitarfélög og Ríkissjóð 

 
12 Eru metin áhrif frumvarpsins á stjórnsýslu, þ.m.t.  

 
  hvernig hún sé í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd? Mat á viðkomandi þætti óskýrt eða ófullnægjandi 

13 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á sveitarfélög metin? Ekkert er fjallað um mat á viðkomandi þætti 

14 Eru fjárhagsleg áhrif frumvarpsins á ríkið metin? Mat á viðkomandi þætti fullnægjandi. 
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6. Niðurstöðutöflur metinna lagafrumvarpa 

6.1 Niðurstöður rannsóknarspurninganna    

Tafla 70. 

 

Einungis 39% frumvarpanna innihéldu sérstakan kafla um mat á áhrifum. Þó skal tekið fram að í 

sumum tilfellum var mat á áhrifum með ágætum í frumvörpum sem ekki innihéldu sérstakan 

kafla þar um. Þar má nefna frumvarp til laga um breytingu á Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins 

nr. 1/1997, með síðari breytingum.
40

 Einnig voru einstaka frumvörp sem höfðu sérstakan kafla 

um mat á áhrifum þar sem verulega vantaði uppá að slíkt mat stæðist væntingar. Þar má nefna 

frumvarp til myndlistarlaga en þar er kaflinn um mat á áhrifum tvær og hálf lína auk 

athugasemda við einstakar greinar frumvarpsins með hefðbundnum hætti.
41

  

 

Tafla 71. 

 

                                                 
40

 Tafla 5. 
41

 Tafla 29. 
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Við spurningunni um hvort metin hafi verið þörf á lagasetningu fengu 61 af 69 frumvörpum 

fullnægjandi svar. 

Tafla 72. 

 

Við spurningunni hvort aðrar leiðir en þær sem farnar voru hefðu verið metnar, fengu 13 

frumvörp af 48 sem meta hefði átt, fullnægjandi svar. 10 svör sögðu matið óskýrt eða 

ófullnægjandi og 25 að ekkert hefði verið metið um þann þátt. 

Tafla 73. 

 

Af þeim sjö frumvörpum sem spurningin átti við um, var einungis eitt frumvarp þar sem 

metnar voru aðrar leiðir en lagasetning. Sex svör sögðu ekkert mat á viðkomandi þætti og í 62 

tilfellum var ekki talin að þörf á að meta tiltekna spurningu eða spurning átti ekki við. 
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Tafla 74. 

 

Hér var í öllum tilfellum lagt mat á viðkomandi þátt þar sem þess þurfti.  

Tafla 75. 

 

Í 39 af 65 frumvörpum var lagt mat á áhrif frumvarps á hagsmunahópa. Í 25 skipti var matið 

óskýrt eða ófullnægjandi og eitt skipti var slíkt mat ekki fyrir hendi. 
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Tafla 76. 

 

Af 51 skipti sem talið var að meta hefði átt áhrif frumvarpa á atvinnulíf og fyrirtæki var slíkt 

mat einungis fullnægjandi í rúmlega tveim fimmtu hluta tilfella eða í 21 skipti.  

Tafla 77. 

 

Einungis helmingur frumvarpa af þeim sem spurningin átti við, uppfyllti kröfur um að áhrif 

frumvarpanna á almenning hefðu verið metin með fullnægjandi hætti.      
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Tafla 78. 

 

Einungis var talið að leggja þyrfti mat á réttindi borgaranna, þ.á.m. áhrif á jafnan rétt kynja í 

18 af 69 frumvörpum. Það var gert með fullnægjandi hætti í 11 af 18 frumvörpum.   

Tafla 79. 

 

Mat á áhrif umhverfis, heilsu manna og sjálfbæra þróun var talið eiga við í þriðjungi 

frumvarpa. Matið var þó einungis fullnægjandi í 10 af 23 þeirra.  
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Tafla 80. 

 

Mat á áhrifum frumvarpa á samkeppni og neytendavernd kom betur út en margar aðrar 

spurninganna. Matið var talið fullnægjandi í 12 tilfellum af þeim 19 sem mat þótti eiga við. 

Tafla 81. 

 

Í 38 tilfellum af 69 var talið rétt að meta hve langan tíma þyrfti til aðlögunar nýrra reglna með 

tilliti til þeirra aðila er frumvarpið hefði áhrif á. Í einungis sex tilfellum af 38 var slíkt mat 

talið fullnægjandi. Í 11 tilfellum var matið óskýrt eða ófullnægjandi og í 21 tilfelli af þeim 

tilfellum sem spurningin þótti eiga við, var ekkert slíkt mat fyrir hendi.   
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Tafla 82. 

 

Mat á því hvernig stjórnsýslan var tilbúin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd þótti í lagi í 

18 skipti af 41, óskýrt eða ófullnægjandi í 13 tilfellum, ekkert mat í 10 skiptum og átti 

spurningin ekki við í 28 tilfellum.   

Tafla 83.  

 

Þann 1. janúar 2012 tóku gildi ný sveitarstjórnarlög. Í lögunum er m.a. lögfest kvöð til að 

meta væntanleg fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög vegna lagafrumvarpa og stjórnvaldsfyrirmæla 

sé um slík áhrif að ræða.
42

 Lögin höfðu ekki tekið gildi í upphafi 140. þings Alþingis sem hér 

um ræðir. Meirihluti frumvarpanna þ.e. 17 af 31 uppfylltu þó skilyrði mats á áhrifum á þann 

þátt. 

                                                 
42

 Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011. 129. gr. 1. mgr. 
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Tafla 84. 

 

Mat fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins á ríkissjóð fylgdi öllum frumvörpunum. Í einu 

tilfelli af 69 var tekið fram að mat á viðkomandi þætti væri óskýrt eða ófullnægjandi.
43

  

6.2 Niðurstöður svara eftir ráðuneytum 

Í þessum kafla eru skífurit yfir svör þeirra frumvarpa sem skoðuð voru og flokkuð eftir 

ráðuneytum. Fjöldi frumvarpa á hvert ráðuneyti var frá einu og uppí 17. Nánari umfjöllun um 

niðurstöður við spurningunum er í kafla 7.2 

 

Tafla 85. 

 

 
   Taflan byggist á mati á 12 frumvörpum efnahags og viðskiptaráðherra. 
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Tafla 86. 

 

Taflan er byggð á mati á 10 frumvörpum fjármálaráðherra. 

 

Tafla 87. 

 

 

Einungis var metið eitt frumvarp er lagt var fram af forsætisráðherra. Sextíu og fjögur prósent 

spurninganna fengu svörun um fullnægjandi mat.  
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Tafla 88. 

 

Skífurit um frumvörp iðnaðarráðherra er byggt á þremur frumvörpum.  

 

Tafla 89.  

 

 
Metin frumvörp innanríkisráðherra voru langflest eða 17 talsins. 

  

 

 

    

 

 

 

 

41% 

7% 14% 

38% 

Iðnaðarráðherra 

Mat á viðkomandi

þætti fullnægjandi.

Mat á viðkomandi

þætti óskýrt eða
ófullnægjandi

Ekkert mat á

viðkomandi þætti

Ekki þörf á að meta

tiltekið atriði/sp. á ekki
við

35% 

20% 

6% 

39% 

Innanríkisráðherra 

Mat á viðkomandi

þætti fullnægjandi.

Mat á viðkomandi

þætti óskýrt eða
ófullnægjandi

Ekkert mat á

viðkomandi þætti

Ekki þörf á að meta

tiltekið atriði/sp. á ekki
við



92 

 

Tafla 90. 

 

 

Metin frumvörp lögð fram af mennta og menningarmálaráðherra voru níu.  

 

 
    Tafla 91. 

 

 

Sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra var með fimm frumvörp metin.  
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Tafla 92. 

 

 

Metin frumvörp umhverfisráðherra voru þrjú talsins. 

 

Tafla 93.  

 

 

Metin frumvörp velferðarráðherra voru samtals níu. 

7. Niðurstöður 

7.1 Niðurstöður við spurningum almennt 

Ef litið er til niðurstaðna í kafla 6.1 þá var svörunin mjög misjöfn eftir spurningum. Flest svör 

um fullnægjandi mat voru um mat á áhrif ríkissjóðs eða í 68 af 69 frumvörpum.
44

 Næst hæst 
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var spurningin um hvort almennt mat á áhrifum frumvarps væri til staðar eða í 62 tilfellum
45

 

og hvort metin hefði verið þörf á viðkomandi lagasetningu eða í 61 tilfelli.
46

 Mat var 

fullnægjandi í 39 tilfellum þegar spurt var um hvort sérstaklega hefðu verið metin áhrif á 

hagsmunahópa.
47

 Mat á öðrum spurningum þótti fullnægjandi í 24 tilfellum eða færri. Rétt er 

að benda á að því hærra sem svarhlutfall er um að ekki þurfi að meta tiltekið atriði eða 

spurning eigi ekki við er eðlilegt að svarhlutfall hinna svaranna lækki að sama skapi.  Til 

dæmis þótti ekki þörf á að meta hvort aðrar leiðir en lagasetning hafi verið metnar í 62 af 69 

tilfellum
48

 og í 51 tilfelli þegar spurt var um hvort metin væru réttindi borgaranna, þ.m.t. jafn 

réttur kynja.
49

 

7.2 Niðurstöður frumvarpa einstakra ráðuneyta 

Í þessum kafla eru svör við spurningunum gefin upp í prósentum. Þar sem að töflurnar sem 

upplýsingarnar byggjast á innihalda einnig svarmöguleikann um að ekki sé þörf á að meta 

tiltekið atriði eða spurning eigi ekki við, er um að ræða prósentutölu af öllum svörum 

frumvarpa hvers ráðuneytis. Frumvörpin eru hér í röð eftir hæstu prósentutölu svara um að 

mat á áhrifum hafi þótt fullnægjandi. Bent er á að ákveðnar skekkjur geta myndast vegna 

misstórs hluta svara þar sem ekki þurfti að meta spurningu eða hún átti ekki við. 

Svarmöguleikar B og C, það er að mat á áhrifum væri óskýrt eða ófullnægjandi eða ekkert 

mat á viðkomandi þætti, eru hér flokkaðir saman vegna svipaðra áhrifa þeirra. 

Forsætisráðuneytið þótti standa sig best með 64% svörun um að mat á áhrifum væri 

fullnægjandi. 14% féllu undir sameiginlegan flokk um að mat á áhrifum væri óskýrt eða 

ófullnægjandi eða ekkert mat á viðkomandi þætti. Í 22% tilfella var ekki þörf á að meta atriðið 

eða spurningin átti ekki við.
50

 Rétt er að taka fram að einungis var metið eitt frumvarp 

forsætisráðuneytis sem hugsanlega er ekki eins marktækt og hjá hinum ráðuneytunum þar sem 

metin voru minnst þrjú frumvörp hjá hverju þeirra. Næstu ráðuneyti þar á eftir eru nokkuð 

jöfn. Landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneytið fékk 47% sinna spurninga í flokkinn um að mat 

hafi verið fullnægjandi. Þá voru 30% svaranna flokkuð þannig að mat á áhrifum væri óskýrt 

eða ófullnægjandi eða ekkert mat á viðkomandi þætti. Einungis 23% spurninga þurfti ekki að 

meta eða spurning átti ekki við.
51

 Iðnaðarráðuneytið fékk 41% svörum um að mat á áhrifum 
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væri fullnægjandi. 21% svara voru að mat á áhrifum væri óskýrt eða ófullnægjandi eða ekkert 

mat væri á viðkomandi þætti og 38% svara þurfti ekki að meta viðkomandi atriði eða 

spurningin átti ekki við.
52

 Mennta og menningarmálaráðuneytið fékk 40% svörum um að mat 

á áhrifum hefði verið fullnægjandi. Þar féllu 28% í sameiginlegan þátt þess að mat á áhrifum 

væri óskýrt eða ófullnægjandi eða ekkert mat væri á viðkomandi þætti. 32% spurninganna 

þurfti ekki að meta eða spurning átti ekki við.
53

 Af frumvörpum velferðarráðuneytisins féllu 

38% í flokkinn þar sem mat á áhrifum þótti fullnægjandi, 22% að mat á áhrifum væri óskýrt 

eða ófullnægjandi eða ekkert mat væri á viðkomandi þætti og í 40% tilfella þurfti ekki að 

meta viðkomandi atriði eða spurningin átti ekki við.
54

 Næst í röðinni var efnahags og 

viðskiptaráðuneytið þar sem 36% svara voru að mat á áhrifum væri fullnægjandi, 17% að mat 

á áhrifum væri óskýrt eða ófullnægjandi eða ekkert mat á viðkomandi þætti og í 47% svara 

þurfti ekki að meta viðkomandi atriði eða spurningin átti ekki við.
55

 Er það jafnframt hæsta 

hlutfall þess flokks. Hjá innanríkisráðuneytinu komu 35% í hlut svara um að mat á áhrifum 

væri fullnægjandi, 26% að mat á áhrifum væri óskýrt eða ófullnægjandi eða ekkert mat á 

viðkomandi þætti og 39% þurfti ekki að meta viðkomandi atriði eða spurningin átti ekki við.
56

 

Hjá fjármálaráðuneytinu þóttu 34% tilfella uppfylla kröfu um að mat á áhrifum væri 

fullnægjandi, í 22% tilfella var mat á áhrifum óskýrt eða ófullnægjandi eða ekkert mat á 

viðkomandi þætti og í 44% tilfella þurfti ekki að meta spurningu eða spurningin átti ekki 

við.
57

 Niðurstöður umhverfisráðuneytisins skera sig nokkuð úr en þar þótti einungis í 28% 

tilfella mat á áhrifum vera fullnægjandi. Þá var mat á áhrifum óskýrt eða ófullnægjandi eða 

ekkert mat var á viðkomandi þætti í 45% tilfella og er það mun hærri tala en hjá nokkru hinna 

ráðuneytanna. Ekki þurfti að meta viðkomandi atriði eða spurningin átti ekki við í 29% 

tilfella.
58

  

7.3 Niðurstöður allra spurninganna samanlagt     

Ef svörin við spurningunum 14 eru skoðuð nánar þá eru einungis sex frumvörp metin með 

fullt hús stiga og er þá átt við að öll svör þessara frumvarpa eru annað hvort mat á viðkomandi 

þætti fullnægjandi og ekki er þörf á að meta tiltekið atriði eða spurning á ekki við.
59

 Fimm 

frumvörp voru með eitt svar um að mat á viðkomandi þætti væri óskýrt eða ófullnægjandi eða 
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ekkert væri um mat á viðkomandi þætti.
60

 Þegar kemur að frumvörpum með 2 svör um að mat 

á viðkomandi þætti sé óskýrt eða ófullnægjandi eða ekkert mat á viðkomandi þætti er fjöldi 

þeirra orðinn 15.
61

 Önnur frumvörp voru með þrjú eða fleiri svör um að mat á viðkomandi 

þætti væri óskýrt eða ófullnægjandi eða ekkert mat væri á viðkomandi þætti. Ef skoðuð eru 

þau frumvörp er verst komu út úr rannsókninni þá voru 13 frumvörp þar sem svör um að mat 

á viðkomandi þætti voru óskýr eða ófullnægjandi eða ekkert mat var á viðkomandi þætti í 

43% – 57% tilfella er mat hefði átt við. 
62

     

Tafla 94. 

 

 

Í töflunni hér að ofan eru svör við öllum spurningum allra frumvarpanna 69 að tölu. 38% 

spurninga fengu einkunn um að mat væri fullnægjandi, 15% að mat væri óskýrt eða 

ófullnægjandi, 9% að ekkert mat væri til staðar þar sem mat hefði átt að vera og 38% að ekki 

væri þörf á að meta tiltekna spurningu eða spurning ætti ekki við.  
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Tafla 95. 

 

 

Í töflunni hér að ofan eru svör við spurningunum 14 úr öllum frumvörpunum 69, að frátöldum 

þeim spurningum sem svarað var með svarmöguleikanum að ekki væri þörf á að meta 

viðkomandi spurningu eða spurning ætti ekki við. Sé eingöngu tekið tillit til fyrstu þriggja 

svarmöguleikanna eins og hér er gert þykir mat á 61% spurninganna vera fullnægjandi. Í 25% 

tilfella þótti matið óskýrt eða ófullnægjandi og í 14% tilfella var ekkert fjallað um mat á 

þáttum sem leggja hefði átt mat á. Niðurstaðan er því miðað við rannsóknarspurningarnar að 

matið hafi verið fullnægjandi í 61% tilfella en ekki í 38% tilfella.   

7.4 Skoðun á öðrum þáttum er varða mat á áhrifum og skýrleika athugasemda 

Eins og fram hefur komið innihéldu einungis 39% frumvarpanna sér kafla um mat á 

áhrifum.
63

 Þegar sú vinna rannsóknarinnar er sneri að því að meta svör 

rannsóknarspurninganna hófst, kom í ljós að mun erfiðara og tímafrekara var að meta áhrif 

flestra þátta rannsóknarspurninganna í athugasemdum þeirra frumvarpa er ekki innihéldu 

sérstakan kafla um mat á áhrifum. Tilgangur athugasemda lagafrumvarpa hlýtur að vera 

meðal annars sá að lesendur geti betur gert sér grein fyrir aðdraganda, tilgangi, virkni og 

áhrifum frumvarps, verði það að lögum. Skipuleg uppsetning upplýsinga í athugasemdum 

ásamt nákvæmum vinnubrögðum að öðru leyti, ætti að gera það að verkum að lesendur séu 

bæði fljótari að lesa athugasemdirnar og minni líkur séu á að einhverjar upplýsingar fari 

forgörðum. Af frumvörpunum 69 voru allnokkur dæmi um frumvörp þar sem ofangreindum 

kröfum var verulega ábótavant. Í dæmaskyni var frumvarp til laga um breytingu á 
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barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og umgengni)
64

 skoðað nánar. 

Frumvarpið með athugasemdum reyndist vera 41.943 orð samkvæmt talningu í Word 

ritvinnslukerfi. Þar af voru athugasemdir með frumvarpinu 38.443 orð samkvæmt fyrrgreindu 

ritvinnslukerfi. Þó frumvarpið væri kaflaskipt var engan sér kafla að finna í frumvarpinu um 

mat á áhrifum þess að undanskildu mati fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins um mat á 

áhrif á ríkissjóð. Þar var ekki heldur kafli um annan mikilvægan þátt, en það er samráð. 

Augljóst er að í slíkum orðafjölda eru töluverðar líkur á að upplýsingar fari framhjá lesendum 

þó þær séu fyrir hendi. Nákvæm kaflaskipting eftir eðli upplýsinga er því lykilatriði þess að 

koma þeim upplýsingum sem í athugasemdum frumvarpa eru til lesenda. Einnig má sjá 

kaflaskiptar athugasemdir í nokkrum frumvörpum þar sem ekkert er minnst á innihald hvers 

kafla, heldur er hver kafli aðeins auðkenndur með rómverskum tölustaf í töluröð. Frumvarp til 

laga um breytingu á lögum nr. 49/1997, um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum, með 

síðari breytingum er dæmi þess.
65

 Í kaflaskiptum athugasemdum frumvarpa má stundum sjá 

umfjöllun um ákveðna kafla en svo virðist eins og ekkert sé fjallað um aðra þætti þeirra eins 

og mat á áhrifum, samráð eða annað. Í þessum tilfellum getur verið erfitt fyrir lesendur að 

gera sér grein fyrir hvor undanskildi þátturinn hafi verið skoðaður eða ekki. Þá verður varpað 

fram þeirri spurningu hvort ekki sé æskilegt að í athugasemdum sé alltaf minnst á öll atriði 

gátlista, sambærilegan gátlista stjórnarfrumvarpa, hvort sem atriðin eru skoðunarverð eða 

ekki, með tilliti til efnis frumvarpsins.
66

 Galli þess er að það kallar á ákveðna vinnu og 

smávægilega aukinn orðafjölda í athugasemdum og hugsanlega má telja það óþarfa þar sem 

viðkomandi efni á ekki við um efni frumvarpsins. Kostur þess er hins vegar sá að lesendur sjá 

að viðkomandi atriði hafa verið skoðuð. Ágætt dæmi þessa er frumvarp til laga um breytingu 

á lögum nr. 79/2008, um endurskoðendur, með síðari breytingum (prófnefnd endurskoðenda, 

varðveisla vinnuskjala, tímabundin niðurfelling réttinda endurskoðenda, afturköllun 

starfsleyfis endurskoðunarfyrirtækja, samvinna við erlenda eftirlitsaðila o.fl.).
67

 Þar er 

sérstaklega tekið fram í III. kafla athugasemdanna um samræmi við stjórnarskrá og 

alþjóðlegar skuldbindingar, að frumvarpið þyki ekki kalla á sérstaka skoðun á samræmi við 

stjórnarskrá. Viðkomandi athugasemd gæti þjónað þeim tilgangi fyrir þá er að frumvarpinu 

vinna að ekki gleymist að skoða viðkomandi lið og fyrir lesendur að staðfest sé að skoðun á 

viðkomandi þætti hafi farið fram. Nokkur frumvörp voru ágætlega kaflaskipt með tilliti til 
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afmörkunar efnis athugasemda og innihéldu alla nauðsynlega efniskafla. Þar á meðal má 

nefna frumvarp til laga um réttarstöðu einstaklinga með kynáttunarvanda.
68

 Athugasemdunum 

er skipt upp í kafla: Almenn atriði, núverandi stöðu transfólks, markmið frumvarps og helstu 

efnisatriði, þátt Evrópuráðsins, norræna löggjöf, löggjöf annarra ríkja, samræmi við 

stjórnarskrá, samráð og mat á áhrifum. Fleiri frumvörp má nefna sem fyrirmynd 

kaflaskiptinga athugasemda. Þar má nefna frumvarp til upplýsingalaga.
69

 Athugasemdum 

frumvarpsins er skipt í 10. eftirtalda kafla: Inngang, helstu nýmæli frumvarps, framþróun 

upplýsingaréttar og samanburður við erlendan rétt, hagsmunir, mat á áhrifum, viðbrögð vegna 

skýrslu Rannsóknarnefndar Alþings, almennt um þagnaskyldureglur, tengsl við lög um 

Þjóðskjalasafn Íslands, samráð og yfirlit yfir helstu þætti frumvarpsins. Frumvörpunum 

fylgdu svo að venju athugasemdir um einstakar greinar hvers þeirra ásamt mati 

fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins á áhrifum frumvarpanna á ríkissjóð. Ljóst er af 

umfjöllun þessa kafla að ekki aðeins skýrleiki texta athugasemda skiptir máli. Skipuleg 

uppsetning og kaflaskipting með efnisfyrirsögnum skiptir ekki síður máli til að lesendur geti 

gengið að upplýsingunum vísum.                 

8. Samantekt og lokaorð 

Eins og fjallað var um í köflum 3.3 og 3.4 þá á skipulegt mat á áhrifum lagafrumvarpa sér 

stutta sögu hérlendis. Ekki er vitað til að álíka rannsókn á frumvörpum hafi verið gerð hér á 

landi fyrr og því erfitt að mæla nákvæmlega hver þróunin hefur verið á undanförnum árum. 

Ljóst er að í sumum tilfellum hefur verið lögð veruleg vinna og faglegur metnaður í að meta 

sem best fyrirhuguð áhrif frumvarpa. Í öðrum tilfellum hefur verið lögð minni vinna eða 

jafnvel lítil í slíkt mat. Stundum hefur verið bent á að fæð starfsmanna þeirra er að 

málaflokkum þessum vinna innan ráðuneytanna sé ástæða þess og má svo vel vera. Ekki 

verður lagt á það mat hér. Rannsóknarspurningarnar eru að mestu leyti byggðar á gögnum og 

leiðbeiningum yfirvalda um hvernig staðið skuli að samningu lagafrumvarpa. Niðurstaðan 

byggist á þeim forsendum sem gefnar voru í upphafi rannsóknarinnar. Svör við sumum 

spurninganna byggjast að nokkru leyti á huglægu mati. Slíkt mat verður oft umdeilanlegra en 

þegar hægt er að leggja beint hlutlægt mat á viðkomandi þætti. Því getur í einhverjum 

tilfellum verið varasamt að einblína á svör einstakra spurninga. Frekar er hægt að draga 

ályktanir af heildarniðurstöðu rannsóknarinnar enda var það tilgangur hennar. Það er 

heildarmynd þess hvernig staðið er að mati á áhrifum lagafrumvarpa sem og hjá einstökum 
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ráðuneytum. Þær ályktanir sem draga má af rannsókninni eru, að í mörgum tilfellum þarf að 

vanda betur mat á áhrifum frumvarpa. Þá er ekki síður nauðsynlegt samanber umfjöllun í 

kafla 7.4 að mati á áhrifum sem og öðrum upplýsingum í athugasemdum lagafrumvarpa sé 

komið fyrir í kaflaskiptum upplýsingum með viðeigandi fyrirsögnum. Með þeim hætti geti 

lesendur best gert sér grein fyrir því sem máli skiptir. Þó nú séu fimm ár liðin frá því að 

gefnar voru út leiðbeiningar um gerð lagafrumvarpa, vantar enn töluvert uppá að þeim sé 

fylgt. Í huga höfundar er ekki spurning um, að betra væri ef sjálfstæður eftirlitsaðili hefði það 

hlutverk að fara yfir öll lagafrumvörp og leggja mat á skýrleika og nákvæmni þeirra. Þar með 

talið, mat á áhrifum ásamt öðrum þáttum. Standist frumvarp ekki slíka skoðun verði það ekki 

lagt fram til Alþingis óbreytt. Er hér hvoru tveggja átt við stjórnarfrumvörp sem og 

þingmannafrumvörp. Sé það gert má leiða að því líkum að þessháttar ferli auki gegnsæi og 

nákvæmni upplýsinga og leiði þar af leiðandi til betri og vandaðri lagasetningar.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Heimildaskrá 

--, Aðgerðaráætlunin einfaldara Ísland 2006-2009, 

<http://www.forsætisraduneyti.is/media/frettir/adgeraaetlun.pdf> skoðað 21. nóvember 2012 

--, European Commission, Impact Assessment Board Report for 2009, 

<http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf> 

skoðað 13. nóvember 2012 

 

--, European Commission, Impact Assessment Board Report for 2011,  

<http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/sec_2012_0101_en.pdf> skoðað 21. 

nóvember 2012 

--, „Gagnrýna byggingarreglugerð“ (Morgumblaðið, 23. nóvember 2012) 

<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/11/23/gagnryna_byggingarreglugerd/ >  Skoðað 27. 

nóvember 2012 

 

--, Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis  (OECD 2008)  

<http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/44789472.pdf> skoðað 21. nóvember 2012  

 

--, Vefsíða OECD, <http://www.oecd.org/about/> skoðað 21. nóvember 2012 

 

--, Vefsíða OECD, 

<http://www.oecd.org/gov/regulatorypolicy/publicationsonmeasuringregulatoryperformance.h

tm/> skoðað 21. nóvember 2012 

 

--, Vefsíða OECD,  

<http://www.oecd.org/regreform/regulatoryreforminoecdcountriesreportsbysubject.htm/> 

skoðað 21. nóvember 2012 

 

--, Recommendation of The Council of the OECD on Improving the Quality of government 

regulation. 

<http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=OCD

E/GD%2895%2995/> skoðað 21. nóvember 2012 

 



102 

 

--,“The Role of Economic Analysis in Regulatory Reform”, chapter 1 of OMB Report to 

Congress on the Costs and Benefits of Federal Regulations. Í Renda A, Inpact assessment in 

the EU: The State of the Art and the Art of the State (Centre for European Policy Studies 

2006)  

 

--, Stjórnarfrumvörp – Gátlisti <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/eydublod/Gatlisti-

stjornarfrumvorp.pdf> skoðað 22. nóvember 2012 

 

--, Um hlutverk Alþingis, <http://www.althingi.is/vefur/um_althingi_hlutverk.html> skoðað 

23. nóvember 2012 

 

Boden R, o.f.l.  ”Controlling the Regulators” Í Renda A, Impact assessment in the EU: The 

State of the Art and the Art of the State (Centre for European Policy Studies 2006)  

 

Forsætisráðuneytið, dóms og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis, Handbók um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa (Forsætisráðuneytið, dóms og kirkjumálaráðuneytið 

og Skrifstofa Alþingis 2007) 

GRV, „Stúdentar vilja undanþágu frá byggingarreglugerð“ (Visir,  29. október 2012) 

<http://www.visir.is/studentar-vilja-undanthagu-fra-

byggingarreglugerd/article/2012121028867> skoðað 27. nóvember 2012 

Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (Háskólaútgáfan 1999) 

Páll Þórhallsson, „Minnisblað til formanns stjórnlagaráðs um frumkvæði að lagasetningu.“ 

(28. júní 2011)  

<http://www.google.is/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQ

FjAA&url=http%3A%2F%2Fstjornlagarad.is%2Fservlet%2Ffile%2FP%25C3%25A1ll%2Bn

r.%2B1%2Bfrumkv%25C3%25A6%25C3%25B0isr%25C3%25A9ttur%2Br%25C3%25A1%

25C3%25B0herra%2B%282011%29%2Bminnisbla%25C3%25B0.doc%3FITEM_ENT_ID%

3D34783%26ITEM_VERSION%3D1%26COLLSPEC_ENT_ID%3D127&ei=a3y3UIGeHu

Xb0QWDtoGoCg&usg=AFQjCNHdEB4Cmb0HIxRC3iPYDs2i5xED1w> skoðað 29. 

nóvember 2012 

Renda A, Impact assessment in the EU: The State of the Art and the Art of the State (Centre 

for European Policy Studies 2006) 



103 

 

Ríkisstjórn Íslands, Aðgerðaráætlun um einfaldara Ísland 2006-2009 

<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/frettir/adgeraaetlun.pdf> skoðað 17. nóvember 2012 

Sigurður Líndal, Stjórnkerfi búvöruframleiðslunnar og stjórnskipun Íslands (Úlfljótur, tímarit 

laganema í samvinnu við RÖST, samtök um eflingu landbúnaðar og byggða í landinu 1992)  

 

 Weidenbaum M,  „Regulatory Process Reform: from Ford to Clinton“ 

<http://www.cato.org/pubs/regulation/regv20n1/reg20n1a.html> skoðað 20. nóvember 2012 

 

Þorsteinn J. Magnússon, „Samþætting valdþáttanna og hlutverk Alþingis“ í Ragnhildur 

Helgadóttir o.fl. (ritstj.) Þingræði á Íslandi: samtíð og saga (Forlagið 2011) 

 

 

  

 


