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Útdráttur 

Vönduð löggjöf 

Greining á 148. löggjafarþingi 

Á síðustu árum hefur áhersla aukist á gæði lagasetningar og ekki síst að betur sé vandað til 

undirbúnings hennar. Alþingi, sem aðalhandhafi löggjafarvalds, hefur beitt sér fyrir umbótum 

á þessu sviði en einnig forsætisráðuneytið þar sem skrifstofa löggjafarmála var sett á fót árið 

2010. Saman gáfu þessir aðilar, ásamt dómsmálaráðuneytinu, út handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa árið 2007. Þá hefur ríkisstjórnin gefið út reglur um undirbúning 

stjórnarfrumvarpa, þær nýjustu eru frá 10. mars 2017.1 Í lögum um opinber fjármál eru einnig 

settar fram kröfur um mat á áhrifum stjórnarfrumvarpa.2 Umbætur hafa meðal annars tekið mið 

af tilmælum frá Efnahags- og framfarastofnuninni, OECD.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um löggjöf á einu tilteknu löggjafarþingi í ljósi þeirra 

gæðaviðmiða sem hafa verið að þróast hér á landi. Nánar tiltekið verður þess freistað að greina 

hver sé þáttur Alþingis í að tryggja gæði lagasetningar. Skoðað verður hver sé uppruni þeirra 

frumvarpa sem verða að lögum (stjórnarfrumvörp/þingmannafrumvörp – EES-innleiðingar og 

svo framvegis), hversu miklar breytingar verði á þeim í meðförum Alþingis og af hvaða 

ástæðum. Þá verður efni þeirrar löggjafar sem verður til á tilteknu löggjafarþingi skoðað nánar. 

Er hægt að flokka löggjöf eftir fleiri mælikvörðum en þeim hvort um heildarlög eða 

breytingalög er að ræða? Er til dæmis hægt að leggja mat á það hve stór hluti löggjafar felur í 

sér breytingar sem gerðar eru á Alþingi? Má greina einhver meginviðfangsefni löggjafar á 

hverjum tíma? Það löggjafarþing sem tekið er til skoðunar hér er 148. löggjafarþing, það er frá 

14. desember 2017 til 13. júní 2018.  

  

                                                 
1 Samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, samþykkt 10. mars 

2017. 
2 Lög um opinber fjármál nr. 123/2015, 66. gr. 
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Abstract 

Quality legislation 

Analysing 148. legislature 

In the past years, more emphasis has been placed on quality of legislation, not least that 

preparation is done carefully. Alþingi, as the main holder of the legislative authority in Iceland, 

has employed improvements in this field as well as the Prime Minister´s Office, where the 

Department of Legislative Affairs was established in 2010. Together, these parties, along with 

the Justice Department, issued a manual about preparation and completion of bills in 2007. The 

national government has also issued regulations about preparations of government bills, from 

10th of March 2017. Moreover, the laws on public financial affairs, no. 123/2015, also have 

requirements regarding the composition of government bills. Improvements have, among other 

things, followed recommendations from Organization for Economic Cooperation and 

Development.3 

The following thesis covers legislation in one legislature with regard to the quality standards 

that have been evolving in Iceland over the past years. Furthermore, it will be attempted to 

analyse what role Alþingi plays to ensure quality legislation. The origin of the bills that become 

law will be examined (government bill/parliamentarian bill – EEA-adoptions et cetera), as well 

as the changes to the bills made by Alþingi‘s implication. One legislature will be examined. Is 

it possible to sort legislation according to other standards than collective laws and conversional 

laws? Is it, for example, achievable to evaluate how big proportion of the legislation contains 

conversions made by Alþingi? Can one distinguish main subjects of legislation from time to 

time? The legislature that will be examined in the following thesis is 148. legislature, which 

took place from 14th of December 2017 to 13th of June 2018. 

 

  

                                                 
3 OECD. 
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1. Inngangur – almennt um 148. löggjafarþing 

Á 148. löggjafarþingi voru 84 frumvörp samþykkt sem lög á Alþingi af 160 frumvörpum sem 

lögð voru fram, eða tæplega 53%. Flest frumvarpanna sem samþykkt voru komu frá ráðherrum 

og því stjórnarfrumvörp en þau voru 70 talsins, eða um 83% af þeim frumvörpum sem samþykkt 

voru sem lög en þá eru meðtalin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. Frumvörp þingmanna sem 

urðu að lögum voru fjögur talsins og frumvörp nefnda voru tíu. Þrátt fyrir að fjöldi frumvarpa 

sem voru samþykkt sem lög og komu frá þingmönnum og nefndum hafi verið mun færri en 

stjórnarfrumvörp eru þau ekki síður mikilvæg og þá sérstaklega fyrir almenning en nánar verður 

fjallað um það í 6. kafla. 

Uppruni og ástæður frumvarpa voru jafn mismunandi og frumvörpin voru mörg. Eins og á 

hverju þingi voru lögð fram frumvörp til nýrra heildarlaga sem og frumvörp til breytinga á 

gildandi lögum. Hluti þessara frumvarpa var lagður fram vegna innleiðingar eða lagfæringar 

vegna EES gerða, til lagfæringar á fyrri innleiðingu eða vegna annarra alþjóðasamninga. Þá 

voru einnig sett lög sem, ef betur er að gáð, hefði mátt komast hjá, lög sem sett voru til dæmis 

til að leiðrétta mistök eða framlengja bráðabirgðaákvæði. Þegar 147. löggjafarþing stóð yfir 

urðu stjórnarslit, alþingiskosningar voru í október 2017 og 148. löggjafarþing sett í desember 

2017. Því varði það löggjafarþing í skemmri tíma en venjan er. Frumvörp sem samþykkt voru 

sem lög voru því ekki eins mörg og á hefðbundnu þingi, ef litið er til síðustu tveggja 

löggjafarþinga sem náðu fullum tíma má sjá að þá voru samþykkt 107 frumvörp á 145. 

löggjafarþingi og 105 frumvörp á 144. löggjafarþingi. Ef á hinn bóginn er litið til 146. 

löggjafarþings og 147. löggjafarþings kemur í ljós að á fyrra löggjafarþinginu voru 53 frumvörp 

samþykkt sem lög en á því seinna voru þrjú samþykkt. Eins og nefnt var að ofan voru 84 

frumvörp samþykkt sem lög á 148. löggjafarþingi sem eru mun fleiri en á fyrri tveimur þingum 

en nokkuð færri en á 144. og 145. löggjafarþingi. Þrátt fyrir mun skemmri tíma 148. 

löggjafarþings en fyrri þinga sem náðu fullum tíma eru rétt rúmlega 20 samþykkt lagafrumvörp 

í mismun og því ekki eins mikill munur og ætla mætti.  

Ísland er aðildarríki að Efnahags- og framfarastofnuninni, OECD,4 en stofnunin hvetur ríki til 

að huga að gæðum lagasetningar. Ísland hefur meðal annars tekið mið af því með því að bæta 

verklag sem er til þess fallið að auka gæði lagasetningar, til dæmis í formi aukins samráðs, bæði 

við hagsmunaaðila og almenning, sem og mat á áhrifum, ekki aðeins á ríkissjóð heldur einnig 

                                                 
4 Hér eftir OECD. 
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á ýmsa aðra hagsmuni og þjóðfélagshópa. Með þessu er verið að tryggja að gæði frumvarpa og 

þar með lagasetningar sé hámörkuð.  

Í samþykkt ríkisstjórnarinnar er að finna reglur um þingmálaskrá en þetta hafði áður verið í 

reglum um starfshætti ríkisstjórnar.5 Í samþykkt ríkisstjórnarinnar kemur fram að ríkisstjórn 

haldi skrá um þingmál sem stjórn og ráðherrar hyggjast leggja fram á komandi þingi og er skráin 

lögð fram í upphafi hvers löggjafarþings.6 Skráin er áætlun og reynslan sýnir að misjafnlega 

gengur að standa við hana. Sem dæmi má nefna að á 145. löggjafarþingi voru aðeins 54% 

frumvarpa á þingmálaskrá sem urðu að lögum7 og 65% á 146. löggjafarþingi.8 Þingmálaskrá 

var lögð fram á 148. löggjafarþingi en skráin inniheldur lista yfir frumvörp, 

þingsályktunartillögur og skýrslur en samhengisins vegna verður hér einungis fjallað um 

frumvörpin. Markmið þingmálaskrárinnar er að gefa raunhæfa mynd af því hvaða frumvörp 

hver ráðherra hyggst leggja fram á fyrirliggjandi löggjafarþingi en hvort frumvörpin verði að 

lögum er ekki alfarið á valdi ríkisstjórnarinnar þar sem frumvörp geta til dæmis dagað uppi í 

nefndum eða að frumvarp komist ekki í gegnum allar umræðurnar á Alþingi. Hvað varðar 148. 

löggjafarþing þá voru ekki öll frumvörp sem voru á þingmálaskrá lögð fram og þá voru 

frumvörp sem höfðu ekki verið á skránni einnig lögð fram. 110 frumvörp voru á skránni en af 

þeim voru 70 frumvörp lögð fram, eða 64%, og urðu 54 frumvörp að lögum,9 eða um 45%. 

Aukning var því frá 145. löggjafarþingi þrátt fyrir að ekki sé um mikla fjölgun að ræða og 

svipuð hlutföll ef miðað er við 146. löggjafarþing. Virðist af þessu að þingmálaskráin mjakist 

hægt og rólega að yfirlýstu markmiði sínu: að gefa raunhæfa mynd af frumvörpum sem leggja 

skal fram á viðkomandi löggjafarþingi.  

  

                                                 
5 Reglur um starfshætti ríkisstjórnar nr. 195/2017. 
6 Samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, 10. mars 2017, 9. 

gr. 
7 Ríkisstjórn, „Þingmálaskrá: 145. löggjafarþing 2015-2016“ september 2015. 
8 Ríkisstjórn, „Þingmálaskrá: 146. löggjafarþing 2016-2017“ janúar 2017. 
9 Ríkisstjórn, „Þingmálaskrá: 148. löggjafarþing 2017-2018“ desember 2017. 
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2. Ferill frumvarps: frá hugmynd til lögfestingar 

Þann 10. mars 2017, á 146. löggjafarþingi, samþykkti ríkisstjórnin samþykkt um undirbúning 

og frágang stjórnarfrumvarpa.10 Í henni er fjallað um hvaða leið frumvarp skuli fara áður en það 

er lagt fram á Alþingi en þessi samþykkt er liður í því að auka gæði lagasetningar hér á landi. 

Nú verður farið yfir hvaða leiðum frumvörp fara eftir áður en þau verða að lögum.  

Samþykktin um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa fól í sér nýjar reglur er vörðuðu 

hvernig skyldi vinna að gerð frumvarpa. Hér var meðal annars litið til þess hvaða umbætur 

önnur ríki innan OECD hefðu gert hjá sér í undirbúningi lagasetningar.11 Þá er einnig til 

handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa en þar er að finna ítarlegar leiðbeiningar 

um framsetningu og undirbúning frumvarpa.12 Flest frumvarpanna sem lögð voru fram á 148. 

löggjafarþingi voru stjórnarfrumvörp, eða 77 talsins, og eiga því uppruna sinn í ráðuneytum. 

Stjórnarfrumvörpin lúta því þeim reglum sem settar voru í samþykkt ríkisstjórnarinnar og nú 

verða þær reglur og þau viðmið rakin sem voru við lýði varðandi undirbúning lagasetningar og 

frumvarpsgerðar á þessum tíma en með því móti er leitast við að varpa ljósi á þá vinnu sem fer 

í frumvörp frá því að hugmynd kviknar og þar til þau verða að lögum. Verður hér aðeins fjallað 

um feril stjórnarfrumvarpa en ekki feril annarra frumvarpa.  

2.1. Áform um lagasetningu og frummat á áhrifum 

Lengi vel voru engar skráðar reglur um undirbúning frumvarpa en miklar og hraðar umbætur 

hafa verið á því síðustu ár, til dæmis með samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og 

frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna. Þegar aðstæður myndast sem kalla á viðbrögð er 

ekki óalgengt að ráðherra setji starfshóp á fót til að vinna að tillögum eða ræði við 

hagsmunaaðila um vænlegar lausnir.13 Telji ráðherrann líklegt að lög þurfi að setja um 

aðstæðurnar er leiðbeiningar að finna um lagasetningu í samþykktinni. Upphaf samþykktar 

ríkisstjórnarinnar kveður á um að hver ráðuneytisstjóri skuli tilkynna öllum ráðuneytum áform 

um lagasetningu en með þeim skal fylgja frummat á áhrifum sem lagasetningin mun hafa.14 

Gefa skal ráðuneytunum að minnsta kosti tveggja vikna frest til að koma athugasemdum á 

framfæri en með þessu er frekara samráð milli ráðuneyta tryggt og meiri líkur eru á að samstaða 

                                                 
10 Samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, 10. mars 2017. 
11 Forsætisráðuneytið og Skrifstofa löggjafarmála, „Vönduð löggjöf: Yfirlit yfir 146. löggjafarþing (2016-2017)“ 

6. 
12 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis, „Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa“ (nóvember 2007). 
13 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 451. 
14 Samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, 10. mars 2017, 

1. gr. 
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myndist um það tiltekna málefni sem lagasetningin beinist að. Til að ná fram samræmingu var 

kveðið á um að áform um lagasetningu yrði sett fram á eyðublaði sem væri staðlað en þar er 

meðal annars farið yfir hvort um innleiðingu á EES gerð sé að ræða og hvort aðrar leiðir eru 

mögulegar en lagasetning. Hvað varðar frummat á áhrifum skulu ráðuneyti fara eftir lista sem 

inniheldur lágmarkskröfur en fjármála- og efnahagsráðuneytið setur listann fram en á honum er 

meðal annars farið yfir hvaða áhrif lagasetningin hefur á jafnrétti kynjanna og fjárhagsáhrif. 

Skal fjármála- og efnhagsráðuneytið tilkynna viðkomandi ráðuneyti ef áform um lagasetningu 

krefjast ítarlegs mats á áhrifum fyrir ríkissjóð og efnahagsmál en þetta ráðuneyti er eina 

ráðuneytið sem er nefnt að eigi að skila inn áliti á þessu stigi teljist vera nauðsyn til.15  

Er innra samráði ráðuneyta er lokið skal það ráðuneyti sem hyggst leggja fram frumvarpið að 

meginstefnu kynna áform um lagasetningu og frummat á áhrifum fyrir almenningi og gefst 

honum þá kostur á að skila inn ábendingum.16 Áform um lagasetningu eru til dæmis kynnt á 

fundi þar sem hagsmunaaðilar og almenningur er boðaður en einnig hefur aukin áhersla verið 

lögð á að setja áform um lagasetningu á netið svo sem flestir hafi aðgang að þeim. Rétt er þó 

að benda á að heimilt er að víkja frá því að kynna ráðuneytum og almenningi áform um 

lagasetningu ef mál eru talin sérstaklega brýn eða ef aðrar ástæður mæla gegn því að samráð 

fari fram við samningu frumvarps. Einnig er mælt fyrir um að æskilegt sé að áform um 

lagasetningu hafi verið kynnt áður en mál eru sett á þingmálaskrá.17 Þó að frumvörp séu komin 

á þingmálaskrá þýðir það ekki endilega að þau verði lögð fram á þingi, til dæmis ef þau eru 

ekki tilbúin í ráðuneytum.  

2.2. Stjórnarfrumvörp og stjórnartillögur 

Á eftir undirbúningshlutanum um áform lagasetningar og frummat á áhrifum kemur kafli er 

varðar stjórnarfrumvörp, þau frumvörp sem samin eru í ráðuneytum og lögð fram á Alþingi af 

ríkisstjórn og ráðherrum. Með samþykkt ríkisstjórnarinnar skuldbatt ríkisstjórnin sig til að 

fylgja annars vegar samþykktinni og hins vegar leiðbeiningum sem er að finna í handbók um 

undirbúning og frágang lagafrumvarpa sem forsætisráðuneytið sér um.18 Til að tryggja að 

frumvörp séu eins vel úr garði gerð og hægt er, er frumvarpið samið í viðkomandi ráðuneyti og 

síðan sent til forsætisráðuneytisins sem sér um lokayfirlestur. Með þessu sniði er frumvörpum 

                                                 
15 Samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, 10. mars 2017, 

2. gr. 
16 sama heimild, 3. gr.  
17 sama heimild, 4. gr.  
18 sama heimild, 5. gr.  
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skilað eins vel unnum og hægt er til Alþingis en þau geta þó tekið ýmsum breytingum í ferlinu 

á Alþingi sem verður rakið hér að neðan.  

Stjórnarfrumvörp og þingsályktunartillögur skulu vera samkvæmt íslenskri lagahefð og þurfa 

að falla vel að henni einnig.19 Verður ekki annað talið en að það sé matsatriði hvaða frumvörp 

falli vel að íslenskri lagahefð en reynt er að samræma frumvörp eins vel og hægt er við gildandi 

lagahefð hverju sinni bæði hjá viðkomandi ráðuneyti og í yfirferð hjá forsætisráðuneytinu.  

Greinargerð skal fylgja frumvörpum en þar er að finna nánari útlistun á þeim lagaákvæðum sem 

sett eru fram í frumvarpinu. Einnig er þar að finna umfjöllun um tilefni og nauðsyn 

lagasetningar,20 samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar,21 samráð22 og mat á 

áhrifum23 ásamt öðrum reglum. 

Frumvarp þarf einnig að fá samþykki innan ríkisstjórnar, síðan þingflokka ríkisstjórnarinnar og 

síðast en ekki síst áritun forseta um framlagningu frumvarpsins áður en hægt er að leggja það 

fram.24 Ráðherrar hafa þó einnig sjálfstæða heimild sem þingmenn til að leggja fram frumvörp 

og geta þannig lagt þau fram án þess að hafa fengið samþykki ríkisstjórnar og forseta.25 Þó er 

ekki vitað til þess að ráðherrar hafi nýtt sér þessa sjálfstæðu heimild, það er að leggja fram 

frumvarp sem þingmaður en ekki í krafti ráðherrastöðu sinnar, en ástæða þess er talin vera 

stuðningurinn sem ráðherrar njóta í ríkisstjórn sinni.26 

Af ofangreindu sést að lögð er áhersla á að vandað sé til verka þegar unnið er að frumvarpi og 

með þeim nýju reglum sem settar voru á 146. löggjafarþingi er sú áhersla undirstrikuð. 

Undirbúningurinn eigi að vera vandaður og þótt hann geti verið tímafrekari en áður þá eiga 

þessar reglur að tryggja að frumvarpið sé eins gott og það geti orðið þegar það er lagt fram á 

Alþingi. Því virðist hættan á því að óþörf frumvörp séu lögð fram á þingi minni en áður, það er 

að segja vegna allra varnagla sem settir hafa verið. Hér á eftir verður nánar gerð grein fyrir 

                                                 
19 Samþykkt ríkisstjórnarinnar um undirbúning og frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna, 10. mars 2017, 

6. gr. 
20 sama heimild, 7. gr 
21 sama heimild, 8. gr. 
22 sama heimild, 9. gr. 
23 sama heimild, 10. gr. 
24 Skúli Magnússon, „Stefnumótun og útfærsla – hugleiðingar um samleik Alþingis og Stjórnarráðs Íslands við 

undirbúning löggjafar“ í Björg Thorarensen, Eyvindur G. Gunnarsson (formaður), Eggert Óskarsson, María Thejll, 

Ragnheiður Bragadóttir og Skúli Magnússon, Afmælisrit: Páll Sigurðsson sjötugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan 

Codex 2014) 534-535. 
25 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Skírnir 1960) 292. 
26 Skúli Magnússon, „Stefnumótun og útfærsla – hugleiðingar um samleik Alþingis og Stjórnarráðs Íslands við 

undirbúning löggjafar“ í Björg Thorarensen, Eyvindur G. Gunnarsson (formaður), Eggert Óskarsson, María Thejll, 

Ragnheiður Bragadóttir og Skúli Magnússon, Afmælisrit: Páll Sigurðsson sjötugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan 

Codex 2014) 538. 
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hvort óþörf frumvörp séu samt sem áður lögð fram þrátt fyrir viðkomu í að minnsta kosti þremur 

ráðuneytum og aðkomu allra ráðuneyta, almennings og hagsmunaaðila að frumvörpum á 148. 

löggjafarþingi.27  

2.3. Ferill frumvarpa á Alþingi 

Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, er kveðið á um að aðeins forseti Íslands, 

alþingismenn og ráðherrar geti lagt fram frumvarp.28 Meðferð frumvarpanna á Alþingi er sú 

sama, hvort sem um stjórnarfrumvarp eða frumvarp frá þingnefnd eða þingmönnum er að ræða 

en undirbúningur frumvarpanna getur þó verið breytilegur.29 Þá er einnig kveðið á um í 

stjórnarskránni að engin lög skuli samþykkt fyrr en frumvarp hefur verið rætt við þrjár umræður 

á Alþingi.30 Þessum meginreglum er meðal annars fylgt eftir með lögum um þingsköp Alþingis, 

nr. 55/1991, og skal forseti Alþingis sjá til þess að störf þingsins séu í samræmi við ákvæði 

stjórnarskrár.31 

Þegar frumvarp, hvort sem það hefur verið á þingmálaskrá eða ekki, hefur verið lagt fram á 

Alþingi er það tekið fyrir í þremur umræðum í þingsal ásamt því að fara til viðeigandi 

þingnefndar í frekari yfirferð. Þó næst ekki alltaf að taka öll frumvörp sem lögð eru fram á einu 

löggjafarþingi gegnum þrjár umræður. Hafi frumvarp ekki verið rætt í þremur umræðum er eigi 

hægt að staðfesta það sem lög.32 Í fyrstu umræðu skal ræða frumvarpið í heild sinni og svo skal 

forseti Alþingis leggja til í hvaða þingnefnd málið skuli fara.33 Aðrir þingmenn geta þó lagt til 

aðrar nefndir og er þá kosið hvaða þingnefnd hentar best fyrir frumvarpið. Við aðra umræðu er 

álit þingnefndarinnar látið fylgja með frumvarpinu sem og mögulegar tillögur að breytingu á 

frumvarpinu, sé þess þörf. Ef frumvarpið breytist við aðra umræðu eftir að það er komið úr 

nefnd skal það sent aftur til þingnefndar til að fara yfir þær breytingar sem gerðar eru á 

frumvarpinu. Eftir það skulu greidd atkvæði um greinar frumvarpsins.34 Frumvarpið fer síðan 

ekki í gegnum þriðju umræðu fyrr en búið er að fjalla um það og kjósa í annarri umræðu. Við 

þriðju umræðu er síðan rætt um breytingartillögurnar sem lagðar hafa verið fram við 

frumvarpið, hafi breytingartillögur verið settar fram af þingnefnd, eða eftir atvikum 

þingmönnum, á annað borð, einstakar greinar þess einnig, svo og frumvarpið í heild.35 Sé það 

                                                 
27 Sjá hér 6. kafla. 
28 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 25. gr. og 38. gr.  
29 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 450. 
30 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 44. gr.  
31 Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 1. mgr. 8. gr.  
32 sama heimild, 38. gr.  
33 sama heimild, 39. gr. 
34 sama heimild, 40. gr.  
35 sama heimild, 41. gr. 
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samþykkt í atkvæðagreiðslu verður frumvarpið að lögum þegar forseti Íslands, eða staðgenglar 

hans, hafa skrifað undir lögin.36  

Með þessu verður ekki annað séð en að frumvörp sem koma frá ráðuneytum geti tekið miklum 

breytingum á Alþingi þar sem frumvarp þarf í fyrsta lagi að fara í gegnum þrjár umræður og í 

öðru lagi til yfirferðar hjá þingnefnd sem getur komið með breytingartillögur. Þá getur hvaða 

þingmaður sem er komið með tillögur að breytingum við umræðurnar. Með þessum hætti er sá 

varnagli settur að hafi ráðuneytunum, sem höfðu frumvarpið hjá sér áður en það fór til Alþingis, 

yfirsést eitthvað hafi þingið og nefndirnar möguleika á að bæta úr því. Þó er einnig viss hætta 

á að frumvarpi verði breytt með verulegum hætti þar sem Alþingi lagar ekki aðeins yfirsjónir 

heldur getur þingið verið ósammála stefnu sem kemur fram í frumvarpi og verður það þá ekki 

lengur sú grandskoðaða hugmynd sem vakti upphaflega fyrir mönnum þegar frumvarpið var 

samið í ráðuneyti.37  

                                                 
36 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 26. gr. 
37 Hér skal þó bent á að 44. gr. stjórnarskrár lýpveldisins Íslands, nr. 33/1944, og 38. gr. laga um þingsköp Alþingis, 

nr. 55/1991, setja efni og umfangi breytingartillagna ákveðin mörk. Ákvæðin fela í sér að breytingar sem gerðar 

eru á frumvörpum mega ekki vera svo verulegar að í reynd verði um annað mál að ræða sem fái þá færri en þrjár 

umræður á Alþingi enda er kveðið á um að frumvarpið megi ekki samþykkja fyrr en það hefur verið rætt þrjár 

umræður.  
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3. Hvaða lög voru sett á Alþingi og með hvaða hætti? 

Eins og áður kom fram urðu 70 stjórnarfrumvörp að lögum á 148. löggjafarþingi, 67 talsins ef 

frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. Þessi 67 frumvörp eru því 83% af þeim 

heildarfjölda frumvarpa sem varð að lögum og því frumvörp frá ríkisstjórn í miklum 

meirihluta.38 Glögglega má þó sjá mun milli ráðherra, sumir ráðherrar lögðu fram nálægt 20 

frumvörp á meðan aðrir lögðu aðeins fram eitt. Ef hlutfall frumvarpanna er aðeins miðað við 

stjórnarfrumvörp kemur í ljós að 87% frumvarpa sem ráðherrar lögðu fram á þinginu urðu að 

lögum, eða 67 af 77 frumvörpum. Nú verður skiptingu milli ráðherra gerð frekari skil eftir fjölda 

frumvarpa sem þeir lögðu fram og urðu að lögum. Þá verða frumvörpin einnig skoðuð í 

samhengi við þingmálaskrána sem lögð var fram á löggjafarþinginu. Þingmálaskráin 

inniheldur, auk frumvarpa, þingsályktunartillögur og skýrslur sem hvert ráðherraembætti 

hugðist leggja fram. Aðeins verður farið yfir frumvörp sem voru á þingmálaskránni og því ekki 

skoðað hvort, og þá hvaða, þingsályktunartillögur og skýrslur voru bornar upp á Alþingi. Rétt 

er að árétta að undanskilin í umfjölluninni verða fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög sem 

fjármála- og efnahagsráðherra lagði fram þar sem þau lög eru lögbundin og annars eðlis en 

önnur lög.39 Verða því hlutföll frumvarpa framvegis skoðuð án þessara lögbundnu frumvarpa. 

Jafnframt verða töflur þegar við á til að sýna tölulega skiptingu í betra ljósi en aðeins í orði. 

3.1. Skipting frumvarpa eftir ráðherrum og ráðuneytum 

Í eftirfarandi umfjöllun verður ráðherrunum raðað eftir því hve mörg frumvörp þeir fengu 

samþykkt sem lög á 148. löggjafarþingi.  

Sá ráðherra er lagði fram flest frumvörpin var fjármála- og efnahagsráðherra en hann lagði fram 

17 frumvörp á þinginu sem öll urðu að lögum.40 Þessi fjöldi er mun meiri en hjá öðrum 

ráðherrum en venja á löggjafarþingum er sú að fjármála- og efnahagsráðherra leggi fram flest 

frumvörpin og því ekki óeðlileg tala. Ef litið er til þingmálaskrár kemur fram að ráðherrann hafi 

ráðgert að leggja fram 27 frumvörp og því voru frumvörpin sem lögð voru fram tíu færri en 

áætlað var eða 63%. Af þeim 17 frumvörpum sem fjármála- og efnahagsráðherra lagði fram 

voru tvö sem innihéldu heildarlög en betur verður fjallað um það í kafla 3.5.1.  

Með næstflest frumvörp var samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Lagði hann fram 12 

frumvörp en þar af urðu 11 að lögum. Ef litið er til þingmálaskrár var áætlun samgöngu- og 

                                                 
38 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög og því er heildarfjöldi frumvarpa sem varð að lögum hér 81 en 

ekki 84. 
39 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 42. gr. 
40 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
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sveitarstjórnarráðherra að leggja fram 15 frumvörp og því eru framlögð frumvörp nokkuð 

nálægt áætluðum fjölda, eða 80%. Þá voru þrjú frumvörp sem innihéldu ný heildarlög 

samþykkt. 

Félags- og jafnréttismálaráðherra kom næst með átta frumvörp en þau urðu öll að lögum á 

löggjafarþinginu. Þar af voru þrjú frumvörp sem innihéldu ný heildarlög en það er nær 

helmingur mála sem ráðherra lagði fram. Áætlað var í þingmálaskrá að ráðherra legði fram 11 

frumvörp og því 73% voru þeirra lögð fram.  

Dómsmálaráðherra lagði fram tíu frumvörp á Alþingi á 148. löggjafarþingi en þar af urðu sjö  

að lögum. Þá var eitt frumvarp samþykkt sem ný lög er kom frá dómsmálaráðuneyti en það 

varðaði persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.41 Var það eina frumvarpið sem innihélt 

heildarlög sem kom frá dómsmálaráðherra. Samkvæmt þingmálaskrá átti ráðherrann að leggja 

fram 14 frumvörp á þessu þingi og þannig voru 71% lögð fram.  

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra lagði fram sjö frumvörp á 148. löggjafarþingi en sex 

þeirra urðu að lögum. Eitt af þessum sex frumvörpum fól í sér tillögu um heildarlög. Samkvæmt 

þingmálaskrá ætlaði ráðherrann að leggja fram tíu frumvörp og lagði því fram 70% þeirra 

frumvarpa sem áætluð voru.  

Tveir ráðherrar lögðu fram sex frumvörp hvor. Fyrri ráðherrann er ferðamála-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðherra en tvö frumvarpanna fólu í sér heildarlög. Þá voru 55% af þeim 11 

frumvörpum sem leggja átti fram samkvæmt þingmálaskrá lögð fram en þetta er eitt lægsta 

hlutfallið af frumvörpum sem lögð voru í raun og veru fram. Síðari ráðherrann, umhverfis- og 

auðlindarráðherra, var með eitt frumvarp sem innihélt heildarlög en fimm frumvarpanna urðu 

að lögum af þeim sex sem hann lagði fram. Umhverfis- og auðlindarráðherra hafði áætlað að 

leggja fram átta frumvörp og lagði hann því fram 75% þeirra.  

Heilbrigðisráðherra lagði fram fjögur frumvörp en þrjú þeirra urðu að lögum. Þar af voru tvö 

sem innihéldu ný heildarlög og það er því helmingur þeirra frumvarpa sem lögð voru fram. Þá 

var áætlun heilbrigðisráðherra að leggja fram fimm frumvörp og náði hann því að leggja fram 

öll nema eitt á löggjafarþinginu eða 80%.  

Mennta- og menningarmálaráðherra lagði fram tvö frumvörp og bæði urðu að lögum. Hins 

vegar áætlaði ráðherra að leggja fram fimm frumvörp á þinginu og því voru aðeins 40% af 

áætluðum lögð fram. Vegna þess hve fá frumvörp er um að ræða miðað við frumvörp sem 

                                                 
41 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál. 
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ofangreindir ráðherrar lögðu fram vegur hvert og eitt frumvarp mun meira hér en hjá öðrum 

sem lögðu fram fleiri en vert er að hafa það í huga þegar hlutfallstölur eru skoðaðar. 

Síðast voru tveir ráðherrar sem báðir lögðu fram eitt frumvarp hvor um sig. Sá fyrri er 

forsætisráðherra en frumvarpið sem hann lagði fram varð að lögum og voru jafnframt ný 

heildarlög. Í þingmálaskrá var tekið fram að áætlað væri að leggja fram tvö frumvörp og því 

50% lagt fram. Síðari ráðherrann og jafnframt sá síðasti er utanríkisráðherra en hans eina 

frumvarp varð að lögum. Hann hafði áætlað að leggja fram tvö frumvörp og því 50% lagt fram 

eins og hjá forsætisráðherra. Hér skal þó bent á að utanríkisráðherra var með áberandi fleiri 

þingsályktunartillögur en aðrir ráðherrar. 

Eftirfarandi tafla sýnir skiptingu milli ráðherra fyrir þau stjórnarfrumvörp sem lögð voru fram 

og urðu að lögum á 148. löggjafarþingi. Er taflan sett upp með tilliti til fjölda frumvarpa sem 

hver og einn ráðherra fékk samþykkt sem lög á þinginu.42 

 
Tafla 1: Skipting stjórnarfrumvarpa sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi eftir ráðherrum. 

3.2. Skipting frumvarpa eftir þingmönnum og nefndum 

Önnur frumvörp en stjórnarfrumvörp, sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi, voru því 14 

talsins eða 17%. Skiptust þau milli þingmanna og þingnefnda en meirihluti þeirra frumvarpa 

kom frá nefndum eða tíu talsins en þingmannafrumvörp sem urðu að lögum voru fjögur. Það 

                                                 
42 Notaðar eru skammstafanir fyrir ráðherrana til að skýrleiki töflunnar sé sem mestur. Eftirfarandi skammstafanir 

eru því: FJR – fjármála- og efnahagsráðherra, SSR – samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, FÉL – félags- og 

jafnréttismálaráðherra, DMR – dómsmálaráðherra, SLR – sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, FER – 

ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, UAR – umhverfis- og auðlindarráðherra, HEIL – heilbrigðisráðherra, 

MMR – mennta- og menningarmálaráðherra, FOR – forsætisráðherra og UTN – utanríkisráðherra. 

17

11

8
7

6

6

5

3
2 1 1

SKIPTING STJÓRNARFRUMVARPA SEM URÐU AÐ LÖGUM 
Á 148. LÖGGJAFARÞINGI EFTIR RÁÐHERRUM 

FJR SSR FÉL DMR SLR FER UAR HEIL MMR FOR UTN



 

11 

 

sem er áhugavert hér er fjöldi frumvarpa sem var lagður fram á löggjafarþinginu af 

þingmönnum og nefndum. Þingmenn lögðu fram 72 frumvörp á löggjafarþinginu og því varð 

aðeins lítill hluti þeirra að lögum, fjögur frumvörp, eða 5,5%. Þó er það jafnan þannig að 

þingmenn leggja fram mörg frumvörp á hverju löggjafarþingi fyrir sig en aðeins lítill hluti þeirra 

verður að lögum.43 Þá lögðu þingnefndir fram 11 frumvörp, þar af urðu tíu að lögum, en eina 

frumvarpið sem ekki varð að lögum fjallaði um veiðigjöld.44 Var það frumvarp lagt fram til 

fyrstu umræðu en komst ekki lengra en það. Á hinn bóginn var annað frumvarp er varðaði 

veiðigjöld lagt fram nokkrum dögum síðar sem var að mörgu leyti efnislega samhljóma og fyrra 

frumvarpið og því í raun uppfærð útgáfa af því.45 Var síðara frumvarpið samþykkt sem lög á 

þinginu. Því hafi í raun öll frumvörp, sem þingnefndir Alþingis lögðu fram, orðið að lögum, 

þar sem eitt frumvarpið var lagt fram tvisvar, í síðara skiptið í breyttri mynd og þá samþykkt, 

og hlutfallið því 100% ef þessi tvö frumvörp eru talin sem eitt, eða 91% ef þau eru talin sem 

tvö. Ef skoðað er út frá hlutföllum koma þingnefndir Alþingis því best út ef miðað er við 

nefndir, þingmenn og ráðherra og hlutfall þeirra frumvarpa sem lagður var fram og sem orðið 

hefur að lögum.  

Ástæður þess hve mörg frumvörp nefnda urðu að lögum og hve fá frumvörp þingmanna urðu 

að lögum geta verið ýmiss konar. Líklegra er að frumvörp nefnda fái hljómgrunn heldur en 

frumvörp þingmanna þar sem fleiri koma að frumvarpsgerð þar en hjá þingmönnum. Meiri líkur 

eru á að nægilega breiður stuðningur sé við frumvarpið til að það verði að lögum sé það lagt 

fram af þingnefnd. Þegar þingmaður leggur fram frumvarp er engin trygging fyrir því að 

víðtækur stuðningur sé við málið. Þingmenn sem leggja fram frumvarp eru þó oftast með aðra 

þingmenn að baki sér sem styðja frumvarpið. Þessir þingmenn eru oftar en ekki úr flokkum 

stjórnarandstöðunnar og því almennt í minnihluta á sitjandi þingi. Það getur því verið erfitt að 

snúa flokkum ríkisstjórnar á sveif með þeim. Í nefndum sitja aftur á móti margir úr 

ríkisstjórnarflokkum og því auðveldara þar að fá hljómgrunn. Nefndarmenn þingnefndanna eru 

oftar en ekki úr mismunandi flokkum í nefndum og því breiðari hópur sem vinnur saman að 

lagasetningu og gerð frumvarpa í stað eins þingmanns úr einum flokki. Þar sem hér á landi eru 

yfirleitt meirihlutastjórnir þá leiðir af því að meirihluti þingmanna eru úr 

ríkisstjórnarflokkunum og sama á við um þingnefndirnar. 

                                                 
43 Gunnar Helgi Kristinsson, „Raunhæf skynsemi eða stefnufálm? Samband þings og framkvæmdarvalds við 

undirbúning opinberrar stefnumótunar“ (2013) 9 Stjórnmál og stjórnsýsla 257, 264. 
44 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1049 – 631. mál. 
45 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1164 – 648. mál. 
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Hvað varðar gerð frumvarpa sem koma frá þingnefndum og þingmönnum skal benda á að 

skrifstofa Alþingis veitir aðstoð og ráðgjöf við lagasetningu og því geta bæði þingmenn og 

þingnefndir leitað til skrifstofunnar. Því er í raun erfiðasti hjallinn fyrir þingmenn ekki 

frumvarpið sjálft, efni þess og frágangur heldur stuðningur við það á Alþingi. 

Eftirfarandi tafla sýnir skiptingu milli stjórnarfrumvarpa, þingnefndarfrumvarpa og 

þingmannafrumvarpa sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi. 

 
Tafla 2: Stjórnarfrumvörp, þingnefndarfrumvörp og þingmannafrumvörp sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi. 

3.2.1. Er munur á stjórnarfrumvörpum og öðrum frumvörpum sem lögð eru fram? 

Margt athyglisvert kemur í ljós þegar stjórnarfrumvörp og önnur frumvörp eru borin saman. Í 

fyrsta lagi ber að nefna að sum stjórnarfrumvörp eru annars eðlis en önnur frumvörp og aðeins 

á hendi ákveðinna ráðherra að leggja þau fram en það eru fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 

Að sama skapi eru sum nefndarfrumvörp frábrugðin öðrum frumvörpum en það eru frumvörp 

sem fela í sér veitingu ríkisborgararéttar. Því eru ákveðin frumvörp sem er sérstaklega ætlað að 

vera í öðrum hvorum flokki frumvarpanna. 

Í annan stað skal benda á, eins og áður hefur verið nefnt, að frumvörp frá ráðherrum og önnur 

frumvörp eiga sér mismunandi uppruna. Frumvörp sem ráðherrar leggja fram, 

stjórnarfrumvörpin, eru upprunin í ráðuneytum. Nokkur ráðuneyti geta komið að gerð 

frumvarpa en öll frumvörpin sem eru stjórnarfrumvörp eru búin til, löguð, bætt og undirbúin í 

ráðuneytum. Á hinn bóginn eru hin frumvörpin sem ekki teljast til stjórnarfrumvarpa upprunnin 

á þinginu sjálfu, hjá þingmönnum, þingnefndum eða þingflokkum. Við gerð slíkra frumvarpa 

67
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nýtur sá aðili, eða aðilar, sem koma að málinu, aðstoðar skrifstofu Alþingis og frumvarpið fær 

því einnig faglegan yfirlestur áður en það er lagt fram.  

Áhugavert er að benda á að þau frumvörp sem lögð eru fram af þingmönnum og/eða 

þingnefndum eru oftar en ekki breytingalög og nær aldrei ný heildarlög. Oft eru minni 

breytingar sem verið er að ná í gegn, breyting á einum til tveimur greinum hið mesta, eða ákvæði 

sem sett eru til bráðabirgða, á meðan innihald stjórnarfrumvarpa er fjölbreyttara, ekki einungis 

minni breytingar heldur einnig safnlög, innleiðing EES gerða og alþjóðasamninga, ný lög og 

endurskoðuð heildarlög. Sem dæmi má taka frumvarp til laga um breytingar á almennum 

hegningarlögum er varða breytingar á kynferðisbrotum46 og frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um ársreikninga47 en fyrra frumvarpið var lagt fram af þingmanni en hið seinna af 

þingnefnd. Í báðum þessum frumvörpum er aðeins verið að breyta einni grein í sitthvorum 

lagabálknum, en bæði lögin eru löng og viðamikil og því er breytingin ekki mikil ef miðað er 

við lengd laganna. Þessu til samanburðar má benda á frumvarp um breytingu á lögum um 

húsnæðissamvinnufélög48 og frumvarp um breytingu á lögum um Viðlagatryggingu Íslands49 

en fyrra frumvarpið er lagt fram af félags- og jafnréttismálaráðherra en hið seinna af fjármála- 

og efnahagsráðherra og því bæði stjórnarfrumvörp. Fyrra frumvarpið er aðeins breyting á einni 

grein laganna en seinna frumvarpið er yfirgripsmikil breyting á lögunum en ásamt því fylgja 

ýmsar breytingar á öðrum lögum. Fyrra frumvarpið líkist því breytingafrumvarpi þingmanna 

eða þingnefnda, á meðan seinna frumvarpið er fjær því innihaldi sem frumvörp þingmanna og 

þingnefnda hafa. Því má í raun segja að stjórnarfrumvörp séu fjölbreyttari hvað varðar 

efnislegar breytingar. 

Næst ber að nefna framlagningu frumvarpanna. Ef miðað er við 148. löggjafarþingi sést 

glögglega að þau þingmannafrumvörp sem lögð voru fram og urðu að lögum voru að meðaltali 

lögð fram mun oftar á fyrri löggjafarþingum en stjórnarfrumvörp og þingnefndarfrumvörp. 

Getur það stafað af því að almennt er meiri samstaða um síðarnefndu frumvörpin en þau 

frumvörp sem þingmenn leggja fram en þingmennirnir eru oftar en ekki í stjórnarandstöðu á 

þingi og því ekki með meirihluta þingsins á bak við sig. Betur verður fjallað um þetta í kafla 

3.7. 

                                                 
46 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 10 – 10. mál. 
47 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 454 – 340. mál. 
48 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 460 – 346. mál. 
49 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 538 – 388. mál. 
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Það sem einnig kemur í ljós er hve fáum frumvörpum þingmenn ná í gegn miðað við 

þingnefndir og ráðherra. Eins og áður sagði urðu aðeins 5,5% þeirra frumvarpa sem þingmenn 

lögðu fram að lögum á löggjafarþinginu. Ef þetta hlutfall er borið saman við stjórnarfrumvörp, 

87%,50 og þingnefndarfrumvörp, 91%, sést að þingmenn fengu langtum færri frumvörp 

samþykkt en hinir. Enn og aftur þykir líkleg skýring að erfiðara er fyrir þingmenn, vegna stöðu 

sinnar á þinginu, að ná frumvarpi í gegn. 

Síðast ber að nefna rökstuðning með frumvörpum, það er að segja greinargerð, en hún er mjög 

mismunandi eftir frumvörpum. Almennt mætti ætla að því einfaldari og viðaminni sem 

breytingarnar eru því minni rökstuðningur er með frumvarpinu í greinargerð. Þó eru 

þingmannafrumvörpin almennt með ítarlegri og lengri rökstuðning, ef miðað er út frá umfangi 

breytinganna, en þau frumvörp sem eru af sömu lengd og lögð fram af ráðherrum. Helsta ástæða 

fyrir því gæti verið að með greinargerðinni freistast þingmenn til að sannfæra aðra á þinginu og 

þurfa að leggja sig meira fram en ráðherra sem hefur nokkuð vísan stuðning flokka 

ríkisstjórnarinnar. 

3.3. Frumvörp sem lögð eru fram vegna ríkisstjórnarsáttmála 

Að loknu kjörtímabili og þegar ný ríkisstjórn hefur verið mynduð er unnið að 

ríkisstjórnarsáttmála. Sáttmálinn inniheldur áherslur og sameiginleg málefni sem ríkisstjórnin 

vill vinna að á því tímabili sem hún er starfandi. Þannig er alltaf nýr ríkisstjórnarsáttmáli gerður 

þegar ný ríkisstjórn tekur til starfa. Ríkisstjórnarsáttmálanum, sem var gerður af núverandi 

ríkisstjórn, má skipta upp í sjö megináherslur; sterkt samfélag, þróttmikið efnahagslíf, umhverfi 

og loftslag, nýsköpun og rannsóknir, jöfn tækifæri, lýðræði og gagnsæi og alþjóðamál.51 Hlaut 

sáttmálinn einróma samþykki á flokksráðsfundum Framsóknarflokksins og 

Sjálfstæðisflokksins en 81% flokksráðs Vinstri hrefingarinnar – græns framboðs greiddu 

atkvæði með sáttmálanum. 

Athyglisvert er að athuga hversu mörg frumvörp sem urðu að lögum voru komin til vegna 

sáttmálans. Vert er þó að benda á að aðeins verða talin þau frumvörp sem nefna með berum 

orðum að þau séu tilkomin vegna ríkisstjórnarsáttmálans. Þó gætu önnur frumvörp einnig verið 

tilkomin vegna sáttmálans en það er þá hvergi nefnt í greinargerð með þeim.  

                                                 
50 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
51 Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs um 

ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis <https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a5aa63d9-

d5b4-11e7-9422-005056bc530c> skoðað 15. janúar 2019. 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a5aa63d9-d5b4-11e7-9422-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=a5aa63d9-d5b4-11e7-9422-005056bc530c
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Af þeim 67 frumvörpum sem ráðherrar í ríkisstjórn lögðu fram og urðu að lögum eru aðeins 

fimm þeirra sem segja berum orðum að þau séu unnin út frá ríkisstjórnarsáttmálanum, en það 

kemur fram í greinargerð með frumvörpunum. Þessi frumvörp eru frumvarp til laga um skipulag 

haf- og strandsvæða sem umhverfis- og auðlindarráðherra lagði fram,52 frumvarp til laga um 

jafna meðferð á vinnumarkaði53 og frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og 

þjóðernisuppruna54 en þessi tvö frumvörp voru lögð fram af félags- og jafnréttismálaráðherra, 

frumvarp til laga um endurnot opinberra upplýsinga, lagt fram af forsætisráðherra,55 og síðast 

er frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt sem fjármála- og 

efnahagsráðherra lagði fram.56 Fjögur fyrstu frumvörpin eru heildarlög en aðeins það síðasta er 

breytingafrumvarp. Ef litið er til tölfræðinnar eru aðeins 7% stjórnarfrumvarpa sem urðu að 

lögum á 148. löggjafarþingi með tilvísun til ríkisstjórnarsáttmálans. Þetta hlutfall er því heldur 

lágt ef miðað er við að sáttmálinn hefur það hlutverk að sameina markmið flokkana sem mynda 

ríkisstjórn og ætti því að hafa hann að leiðarljósi, til dæmis í lagasetningu og frumvarpagerð.  

Það þarf þó að hafa það í huga þegar frumvörpin eru skoðuð með hliðsjón af 

ríkisstjórnarsáttmálanum að hann var samþykktur í lok nóvember 2017 þegar ný ríkisstjórn tók 

til starfa eftir kosningar. 148. löggjafarþing var því frá lok nóvember 2017 til júní 2018. Þar 

sem um nýjan ríkisstjórnarsáttmála var að ræða þá er hæpið að hægt hafi verið að skila mörgum 

frumvörpum sem komu frá þessari ríkisstjórn frá grunni en ferill frumvarps getur verið 

umfangsmikill og tekið langan tíma.57 Frumvörp sem lögð voru fram af ráðherrum gætu hafa 

verið löngu tilbúin í ráðuneytum og ætti aðeins eftir að leggja þau fram og það gert; frumvörpin 

hafi því í raun ekki orðið til á 148. löggjafarþingi. Ef miðað er út frá þessu mætti ætla að 

frumvörp sem lögð eru fram og vísa til ríkisstjórnarsáttmálans í greinargerð aukist þegar líður 

á tímabilið sem hver ríkisstjórn situr.  

Annað sem áhugavert er að skoða er að forsætisráðherra lagði aðeins fram eitt frumvarp á 148. 

löggjafarþingi en í greinargerð með frumvarpinu er tekið fram að frumvarpið sé meðal annars 

lagt fram með tilliti til ríkisstjórnarsáttmálans. Með þessu er ráðherrann því í raun sá eini sem 

nefnir sáttmálann í „öllum“ sínum frumvörpum. Hér gæti verið að forsætisráðherrann sé að 

setja tóninn eða fyrirmynd að því hvernig stjórnarfrumvörp og greinargerð skuli vera unnin. 

                                                 
52 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 607 – 425. mál. 
53 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 551 – 394. mál. 
54 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 550 – 393. mál. 
55 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 366 – 264. mál. 
56 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 885 – 562. mál. 
57 Sjá hér 2. kafla. 
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Hlutfall hinna ráðherrana sem lögðu fram frumvörp með tilvísun í sáttmálann er mun minna 

eða 25% frá félags- og jafnréttismálaráðherra, 20% hjá umhverfis- og auðlindarráðherra, 6% 

hjá fjármála- og efnahagsráðherra og 0% hjá hinum ráðherrunum.  

3.4. Skuldbindingar Íslands er varðar alþjóðasamninga 

Alþjóðasamningar og alþjóðastofnanir skipta íslenska ríkið miklu en með því að gangast undir 

þá eða gerast aðilar að þeim skuldbindur ríkið sig til að fara eftir samningunum og jafnvel 

innleiða þá í íslensk lög. Einn af alþjóðasamningum sem íslenska ríkið er aðili að er Evrópska 

efnahagssvæðið, EES. Sem eitt af aðildarríkjum EES þarf íslenska ríkið að tryggja að þær 

reglugerðir og tilskipanir sem settar eru af Evrópusambandinu, ESB, og ákveðið hefur verið að 

falli einnig undir gildissvið EES-samningsins, séu innleiddar í landsrétt.58 Einnig eru aðrir 

alþjóðasamningar og stofnanir sem íslenska ríkið er aðili að. Í heildina voru 33 frumvörp sem 

urðu að lögum þar sem skuldbindingar og kröfur komu utan frá, ýmist til að innleiða, líta til, 

laga eða samræma við þær skuldbindingar. Því voru 40% þeirra frumvarpa sem urðu að lögum 

á þinginu tilkomin vegna alþjóðaskuldbindinga íslenska ríkisins. Af þessum 33 frumvörpum er 

eitt frá þingnefnd og því 32 frumvörp sem koma frá ráðherrum og ríkisstjórn. Ef tölfræðin er 

skoðuð aðeins út frá stjórnarfrumvörpum kemur í ljós að 49% þeirra voru vegna alþjóðlegra 

skuldbindinga. Nú verður þess freistað að fá skýrari mynd af þeim frumvörpum sem lögð voru 

fram vegna alþjóðlegra skuldbindinga íslenska ríkisins.  

Eftirfarandi tafla sýnir skiptingu þeirra frumvarpa sem eru hér undir kafla 3.4. Hafa ber í huga 

að heildarfjöldi frumvarpa í töflunni er 37 en það er vegna þess að fjögur frumvörp voru í fleiri 

en einum flokk, til dæmis verið að innleiða alþjóðasamning á sama tíma og litið var til EES við 

frumvarpagerðina. 

                                                 
58 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisisins: 

Megindrættir, (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 169; Margrét Einarsdóttir, „Vaxandi vandkvæði við 

framkvæmd EES-samningsins – upptaka afleiddrar löggjafar“ (2016) 4 Tímarit lögfræðinga 503, 505 og 511-512. 
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Tafla 3: Alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins á 148. löggjafarþingi. 

3.4.1. Innleiðing á EES 

Á 148. löggjafarþingi voru 14 frumvörp sem fólu í sér innleiðingu EES tilskipunar eða 

reglugerðar í íslenskan rétt, en þar af voru fimm frumvörp sem innihéldu heildarlög, ekki aðeins 

breytingar á lögum. Oftar en ekki kallaði innleiðingin einnig á breytingu á öðrum lögum 

samhliða. Efni frumvarpanna sem innihéldu innleiðingu EES réttar var fjölbreytt en átta 

ráðherrar lögðu fram frumvörp til innleiðingar af einhverju tagi. Þá var einnig að finna mikinn 

mun á umfangi á frumvörpunum en sem dæmi má annars vegar nefna frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um skil menningarverðmæta til annarra landa59 og hins vegar lög um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.60 Í fyrra frumvarpinu, sem er breytingafrumvarp, 

var verið að lengja fresti og tímamörk til að rýmka gildissvið laganna til að auka möguleika á 

beitingu þeirra. Frumvarpið var samþykkt með litlum breytingum hjá þingnefnd. Síðara 

frumvarpið var mun umfangsmeira, mikið lengra og töluvert stærri innleiðing en hið fyrra. Með 

frumvarpinu var verið að endurskoða persónuvernd og til dæmis hvaða upplýsingar fyrirtæki 

og opinberir aðilar mættu nota um einstaklinga, en hér var um heildarlög að ræða. Þegar 

þingnefnd skilaði af sér nefndaráliti og breytingartillögu var um að ræða yfirgripsmikil skjöl. 

Ef litið er til tímans sem rætt var um bæði þessi frumvörp í þingsal sést hve mikill munur er á 

umfjöllun hvors frumvarps um sig. Fyrra frumvarpið var rætt í samtals 12 mínútur í þingsal en 

hið síðara í sex klukkustundir og 54 mínútur. Af framansögðu má sjá að innleiðing EES gerða 

í íslenskan rétt getur tekið mislangan tíma og verið misumfangsmikil en hin frumvörpin sem 

lögð voru fram voru einnig mislöng.  

                                                 
59 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 672 – 466. mál. 
60 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál. 
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3.4.2. Litið til EES við frumvarpagerð 

Ekki er þörf á að innleiða allar þær reglugerðir og tilskipanir sem settar eru af ESB. Þær gerðir 

sem þarf að innleiða eru undir eftirliti Eftirlitsstofnunar EFTA, ESA, sem fylgist með því að 

ríkin fullnægi þessum skyldum.61 Á hinn bóginn má sjá á 148. löggjafarþingi að þótt ekki sé 

krafa um innleiðingu EES gerða þá líta ráðherrar reglulega til þeirra þegar verið er að semja og 

leggja fram frumvörp. Gerðirnar geta eflaust hjálpað til við að efla samræmingu milli 

Evrópuríkja, hjálpað íslenska ríkinu til að útfæra hugmyndir þar sem gagn er að fyrirmyndum 

erlendis frá og einfaldað vinnuna þegar innleiða á EES gerðir þar sem leitast er við að löggjöfin 

hér sé samræmd EES löggjöfinni. Á þessu löggjafarþingi var tekið fram í greinargerðum með 

átta frumvörpum að litið væri til EES gerða á einn eða annan hátt. Þó gæti verið að litið hafi 

verið til EES gerða í öðrum frumvörpum en það þá ekki nefnt berum orðum í greinargerð með 

frumvarpinu. Oftast var verið að tryggja samræmingu milli EES og Íslands í ákveðnum málum. 

Ástæðan þar á bak við gæti verið auðveldari og minni vinna seinna meir ef svipuð EES gerð 

yrði tekin upp hér á landi. Önnur ástæða gæti verið að komast hjá því að ESA eða umboðsmaður 

Alþingis komi með athugasemdir eða ábendingar um löggjöfina, það er að henni sé ábótavant í 

einhverjum tilvikum. Af þessum átta frumvörpum sem tekið var fram að litið væri til EES gerða 

voru sjö frumvarpanna frá ráðherrum en eitt frá þingnefnd. Ekki verður annað talið en að 

skynsamlegt sé að líta til EES gerða við samningu frumvarpa þar sem meiri vinna væri eflaust 

fyrir höndum ef frumvarp væri sett gegnt EES gerð sem síðar væri innleidd, eða önnur 

sambærileg gerð innleidd. Því er í raun verið að vinna í haginn með því að líta til þeirra við gerð 

frumvarpa.  

3.4.3. ESA og 148. löggjafarþing 

ESA hefur eftirlit með EFTA ríkjunum, þar með talið Íslandi, að þau innleiði EES gerðir og 

annað sem krafist er samkvæmt EES samningnum. Samningurinn vinnur að því að tryggja 

fjórfrelsi innan EES ríkjanna sem tryggir jöfn samkeppnisskilyrði og jafnan rétt til þátttöku á 

innri markaði EES. Ef eitthvert EFTA ríkjanna fer ekki eftir þessu getur ESA meðal annars sent 

ríkjunum ábendingar og athugasemdir og fá ríkin þá ákveðinn tíma til að bæta úr því.62 Á 148. 

löggjafarþingi var tekið fram í fimm greinargerðum með frumvörpum að breytingarnar í 

frumvarpinu væru tilkomnar vegna ábendinga og athugasemda ESA. Áður en farið er nánar út 

í frumvörpin sjálf verður farið í nokkrum orðum yfir úrræði ESA vegna aðgerðarleysis EFTA 

                                                 
61 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisisins: 

Megindrættir, (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 161. 
62 sama heimild, 160-161. 
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ríkjanna. Þetta eru í raun fjórar leiðir, fyrst gerir ESA óformlegar athugasemdir, ef ríkið bætir 

ekki úr málunum sendir ESA ríkinu formlega tilkynningu með ákveðnum fresti. Ef ekkert er 

aðhafst þá gefur ESA út rökstutt álit og með því ákveðinn frest og ef ekki er brugðist við því 

höfðar ESA samningsbrotamál gagnvart ríkinu fyrir dómstólum.63 Þess skal getið að eitt 

frumvarpanna sem lagt var fram var gert til að fyrirbyggja athugasemdir og ábendingar frá 

ESA64 sem eflaust sparar tíma og vinnu sem færi í ef ESA gerði athugasemd eða færi áfram 

með málið. Þá eru tvö frumvarpanna lögð fram meðal annars vegna athugasemda frá ESA og 

eru því í raun á fyrsta eða öðru stigi en hvergi kemur fram í frumvörpunum hvort um óformlegar 

athugasemdir er að ræða eða hvort stofnunin hafi sent formlega tilkynningu og ákveðinn frest.65 

Síðustu tvö frumvörpin voru hins vegar lögð fram vegna þess að ESA hafði sent ríkinu rökstutt 

álit vegna aðgerðarleysis ríkisins og því verið að bæta úr því með frumvörpunum.66 Tæpast 

getur það talist vera gott fyrir íslenska ríkið að fá rökstutt álit frá ESA þar sem stofnunin hefur 

þá þegar tvisvar sinnum áður áminnt ríkið um mikilvægi þess að gera breytingarnar en ríkið 

ekki sinnt þeim skyldum sínum. Með þessu sést þýðingarmikið hlutverk ESA sem 

eftirlitsstofnun þar sem ekki er hægt að slá því föstu að ríkið hefði breytt lögunum ef ESA nyti 

ekki við. 

3.4.4. Aðrir alþjóðasamningar 

Þó að EES skipti íslenska ríkið miklu máli eru einnig aðrir alþjóðasamningar sem ríkið gerist 

aðili að sem fela í sér skuldbindingu til að færa landsrétt til samræmis við þá. Mikilvægt er fyrir 

minni ríki eins og Ísland að alþjóðasamningar séu haldnir í heiðri til þess að stærri ríki taki ekki 

yfir og „gleypi“ minni ríkin heldur að öll ríki njóti jafnræðis.67 Þar af leiðandi mætti ætla að 

íslenska ríkið haldi þessa reglu í heiðri og kappkosti að fullgilda og innleiða þá alþjóðasamninga 

sem ríkið gerist aðili að. Á 148. löggjafarþingi voru tíu frumvörp sem urðu að lögum sem vísuðu 

til alþjóðasamninga, þar sem fjallað var um undirbúning samninganna, samræmingu við 

breyttar greinar eða fullgildingu þeirra en þessi frumvörp komu frá sex ráðherrum. Í flestum 

frumvarpanna, eða fimm þeirra, var verið að samræma löggjöf við alþjóðasamninga sem 

íslenska ríkið hafði skuldbundið sig til að fylgja eftir eða gefa lagalega stöðu hér á landi. Þessir 

alþjóðasamningar komu meðal annars frá OECD og Sameinuðu þjóðunum en báðar þessar 

stofnanir gegna veigamiklu hlutverki þegar kemur að gerð alþjóðasamninga. Hin fimm 

                                                 
63 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisisins: 

Megindrættir, (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 161. 
64 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 671 – 465. mál. 
65 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 184 – 115. mál; Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 884 – 561. mál. 
66 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 344 – 248. mál; Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 537 – 387. mál. 
67 Þessi regla er meðal annars áréttuð í 1. mgr. 2. gr. Sáttmála hinna Sameinuðu þjóða. 
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frumvörpin sem ekki innihéldu samræmingu fólu í sér margvíslegar ástæður, til dæmis innihélt 

eitt frumvarp lagabreytingu vegna yfirlýsingar íslenska ríkisins um tollfríðindi vanþróuðustu 

ríkja heims68 en lagabreytingin var gerð til að samræma lög íslenska ríkisins við yfirlýsingar 

þess. Þá innihélt eitt frumvarp fullgildingu alþjóðasamnings,69 annað innihélt breytingu á lögum 

vegna undirbúnings á fullgildingu70 og það þriðja lagabreytingar vegna breytinga sem höfðu 

verið gerðar á alþjóðasamningnum sem lögin kváðu á um.71 Þau eru því fjölbreytt frumvörpin 

sem byggja á alþjóðasamningum og verkefnin sem þeim fylgja einnig. Það virðist þó vera að 

ríkið haldi þá samninga sem það er aðili að í heiðri, fylgi þeim og fylgist með breytingum á 

samningunum og breyti þá lögum hér ef þess er þörf.   

3.5. Heildarlög og breytingalög 

Á hverju löggjafarþingi eru bæði lögð fram frumvörp til breytingar á lögum og frumvörp til 

heildarlaga. Munurinn á þessum flokkum frumvarpa er sá að með breytingafrumvörpum er 

aðeins verið að breyta lögum sem eru nú þegar til staðar en breytingarnar geta verið lítils háttar, 

til dæmis aðeins til að skýra orðalag betur eða breyta einni málsgrein, eða umfangsmiklar, til 

dæmis ef breyta þarf mörgum lögum í einu, en þegar verið er að leggja fram frumvörp til 

heildarlaga er ýmist verið að setja ný lög sem ekki voru áður lög um eða lög sem eru uppfærð 

og taka við af eldri lögum. Samhliða heildarlögum getur þó þurft að breyta öðrum lögum svo 

samræmi sé á milli. Þó getur komið upp spurning þegar verið er að bæta inn í lögin hvort nóg 

sé að setja breytingalög eða hvort heildarlög þurfi til. Þegar nýjan lagabálk þarf að setja þarf að 

skoða hvort henti betur að setja hann inn í lög sem fyrir eru, sem breytingalög, eða hafa sérlög 

um hann og setja þá heildarlög.72 

Eftirfarandi tafla sýnir skiptingu milli frumvarpa sem urðu að lögum og innihéldu annars vegar 

heildarlög og hins vegar breytingalög á 148. löggjafarþingi. Halda skal því til haga að safnlög 

fá ekki sérstakan hluta í töflunni þar sem þau eru undir breytingalögum. Því eru aðeins tveir 

flokkar.  

                                                 
68 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 749 – 518. mál. 
69 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 27 – 27. mál. 
70 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 205 – 133. mál. 
71 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 654 – 455. mál. 
72 Hafdís H. Ólafsdóttir, „Lagasnið lagafrumvarpa – er breytinga þörf?“ (2018) 3 Úlfljótur – tímarit laganema 425, 

430. 
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Tafla 4: Heildarlög og breytingalög. 

3.5.1. Heildarlög 

Á 148. löggjafarþingi voru 17 frumvörp sem innihéldu heildarlög sem urðu að lögum af því 81 

frumvarpi sem urðu að lögum samtals.73 Þessi 17 heildarlög spanna 21% þeirra frumvarpa sem 

urðu að lögum á löggjafarþinginu. Aðeins ráðherrar lögðu fram frumvarp til heildarlaga. Ef litið 

er til skiptingu milli ráðherra kennir ýmissa grasa, bæði hvað varðar fjölda frumvarpa um 

heildarlög sem hver og einn ráðherra lagði fram og einnig hvers eðlis heildarlögin eru. Í 

eftirfarandi umfjöllun verður farið yfir tengsl milli ráðherra og fumvarpa sem innihéldu 

heildarlög en farið verður eftir stafrófsröð embættanna. 

Dómsmálaráðherra lagði fram eitt frumvarp sem fól í sér ný heildarlög og varð að lögum. Það 

var frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og tóku þessi lög við af 

eldri lögum sem féllu úr gildi á sama tíma.74 Um einstaklega umfangsmikla lagasetningu var að 

ræða þar sem verið var að innleiða yfirgripsmikla reglugerð sem hafði verið tekin upp í EES-

samninginn en þegar frumvarpið var lagt fram voru einnig lagðar til breytingartillögur á öðrum 

lögum samhliða svo hægt væri að samræma löggjöf. Þá fór einnig mikill tími á Alþingi, bæði í 

þingsal og hjá þingnefndum, í að fara yfir frumvarpið. Verður því talið að þetta frumvarp sé eitt 

af því umfangsmesta sem lagt var fram á 148. löggjafarþingi. 

Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra lagði fram tvö frumvörp sem innihéldu heildarlög 

og urðu að lögum. Frumvörpin voru lögð fram samhliða og tengdust innbyrðis en þau vörðuðu 

                                                 
73 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög.  
74 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál. 
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annars vegar pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun75 og hins vegar Ferðamálastofu.76 

Upphaflega var gert ráð fyrir nýjum heildarlögum er vörðuðu pakkaferðir vegna innleiðingar á 

EES tilskipun en þegar ráðist var í ferlið kom í ljós að ný heildarlög þyrfti einnig um 

Ferðamálastofu og var því frumvarp til laga um Ferðamálastofu lagt fram.77 Bæði þessi 

frumvörp tóku við af eldri lögum sem féllu úr gildi á sama tíma.  

Félags- og jafnréttismálaráðherra lagði fram þrjú frumvörp sem urðu að nýjum heildarlögum á 

löggjafarþinginu. Eitt frumvarpið, frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir,78 tók við af eldri lögum sem féllu úr gildi á sama tíma og hin nýju 

lög tóku gildi. Með frumvarpinu var verið að samræma löggjöf hér á landi við samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hin tvö frumvörpin er vörðuðu jafna meðferð 

óháð kynþætti og þjóðernisuppruna79 og jafna meðferð á vinnumarkaði80 voru ný heildarlög 

sem vörðuðu ný málefni, það er að ekki voru til lög um efni frumvarpanna áður. Við gerð beggja 

frumvarpanna var litið til tveggja tilskipana frá EES en gagnrýnisraddir höfðu heyrst um að 

engin löggjöf væri um málefnin hér á landi.81 Með gildistöku laganna var þessari gagnrýni 

svarað.  

Fjármála- og efnahagsráðherra lagði fram tvö frumvörp til heildarlaga. Annað varðaði 

innleiðingu á reglugerð sem tekin hafði verið upp í EES-samninginn en reglugerðinni var veitt 

lagagildi hér og hún innleidd með tilvísunaraðferð.82 Hitt frumvarpið varðaði brottfall laga um 

Lífeyrissjóð bænda.83 Það eru því í raun engin eiginleg heildarlög en með gildistöku laganna 

féllu lög um Lífeyrissjóð bænda úr gildi og því engin efnisleg nýmæli sem tóku gildi þegar 

frumvarpið varð að lögum.  

Forsætisráðherra lagði fram eitt frumvarp sem varð að lögum á 148. löggjafarþingi en það 

innihélt innleiðingu á tilskipun EES en með lögunum var kafli í eldri lögum felldur úr gildi og 

heildarlög sett í staðinn.84 Með frumvarpinu var því lagt upp með að gera kafla í lögum að 

sérlögum, en breytingarnar sem fylgdu tilskipuninni voru þess eðlis að talið var betra að hafa 

                                                 
75 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 694 – 484. mál. 
76 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 695 – 485. mál. 
77 sama heimild, inngangur í greinargerð. 
78 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 26 – 26. mál. 
79 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 550 – 393. mál. 
80 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 551 – 394. mál. 
81 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 550 – 393. mál, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð; Alþt. 2017-2018, 

A-deild, þskj. 551 – 394. mál, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð. 
82 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 160 – 93. mál. 
83 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 606 – 424. mál. 
84 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 366 – 264. mál. 
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hana í sérlögum. Þá lagði heilbrigðisráðherra einnig fram tvö frumvörp sem urðu að 

heildarlögum þar sem annað þeirra var innleiðing á tilskipun sem hafði verið tekin upp í EES-

samninginn85 en hitt frumvarpið varðaði breytingu á lögum sem einnig þurfti að breyta vegna 

reglna Evrópuráðsins sem íslenska ríkið er aðili að.86 Hvor tveggja lögin sem tóku gildi leystu 

ekki önnur lög af, heldur voru nýmæli í íslenskri löggjöf.  

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra lagði fram þrjú frumvörp sem fólu í sér ný heildarlög og 

urðu að lögum en það eru lög um Þjóðskrá Íslands,87 lög um lögheimili og aðsetur88 og lög um 

köfun.89 Athygli vekur að ekkert frumvarpanna sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra lagði 

fram í þessum flokki er vegna innleiðingar EES, fullgildingar vegna alþjóðasamninga eða þess 

háttar heldur eru hugmyndin og hvatinn sprottin innan landsteinana. Hér virðist hafa verið ráðist 

í endurskoðun laga sem giltu áður en hin nýju heildarlög tóku gildi en í greinargerðum með 

frumvörpunum er þess getið að hin eldri lög, sem hin nýju leystu af hólmi, væru ekki nógu skýr 

og þörfnuðust því uppfærslu.  

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra var einnig með nýtt frumvarp sem varðaði endurskoðun 

á eldri lögum en litið var til EES tilskipana við gerð frumvarpsins. Það var frumvarp til laga um 

Matvælastofnun90 en í greinargerð kom fram að nauðsynlegt væri að endurskoða lögin en 

Ríkisendurskoðandi hefði meðal annars bent á það í úttekt sem fjallaði um Matvælastofnun. 

Umhverfis- og auðlindaráðherra var með eitt frumvarp til nýrra laga af fimm frumvörpum sem 

hann lagði fram og urðu að lögum. Fjallaði það um skipulag haf- og strandsvæða en með því 

var verið að samræma íslensk lög við alþjóðasamninga og EES reglur.91 Engin lög féllu úr gildi 

við gildistöku þessara laga.  

Tveir ráðherrar lögðu ekki fram frumvörp til nýrra heildarlaga en það voru mennta- og 

menningarmálaráðherra og utanríkisráðherra. Hér ber að benda á að mennta- og 

menningarmálaráðherra lagði aðeins fram tvö frumvörp á 148. löggjafarþingi en 

utanríkisráðherra lagði aðeins fram eitt. Þá var eitt frumvarp sem varðaði brottfall laga sem kom 

frá þingnefnd en það var frumvarp til laga um brottfall kjararáðs92 og því innihalda lögin engin 

nýmæli, rétt eins og eitt frumvarp fjármála- og efnahagsráðherra.  

                                                 
85 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 281 – 202. mál. 
86 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 395 – 293. mál. 
87 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 450 – 339. mál. 
88 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 459 – 345. mál. 
89 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 691 – 481. mál. 
90 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 442 – 331. mál. 
91 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 607 – 425. mál. 
92 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1048 – 630. mál. 



 

24 

 

Af ofangreindu sést að þau frumvörp sem urðu að heildarlögum á tímabilinu eru eins 

mismunandi og þau eru mörg. Áberandi umfangsmesta og lengsta frumvarpið var frumvarpið 

sem dómsmálaráðherra lagði fram um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga en hin 

frumvörpin til heildarlaga sem aðrir ráðherrar lögðu fram voru umfangsminni, þótt vissulega 

hafi mikil vinna átt sér stað frá hugmynd þeirra og fram að gildistöku. Áhugavert er að líta til 

ástæðna að baki heildarlaganna en lauslega var farið yfir þær ástæður hér að ofan og kemur 

ýmislegt í ljós. 11 frumvörp af þeim 17 frumvörpum sem lögð voru fram sem innihéldu 

heildarlög og urðu að lögum voru með einhver tengsl við EES gerðir eða alþjóðasamninga. 

Þannig voru fimm frumvörp af 11 lögð fram vegna innleiðingar á tilskipun, í þremur 

frumvörpum var litið til EES tilskipana við gerð frumvarpanna og þrjú frumvörp voru sett til 

að samræma við reglur alþjóðasamninga sem íslenska ríkið er aðili að. Það eru því aðeins sex 

frumvörp sem innihéldu ný heildarlög sem komu vegna endurskoðunar innan landsteinana. Tvö 

af þeim vörðuðu brottfall laga og eru því engin nýmæli, eins og farið var yfir að ofan, svo aðeins 

fjögur frumvörp eru eftir. Þessi fjögur lög sem eftir eru voru sett vegna endurskoðunar á eldri 

lögum og því má ætla að lög hafi ákveðinn líftíma og þurfi endurskoðun eftir ákveðinn tíma. 

Miðað við þann mikla fjölda laga sem er í gildi hér á landi má ætla að fleiri en fjögur lög þurfi 

endurskoðun á hverju löggjafarþingi. Á hinn bóginn er endurskoðun að vissu leyti fólgin í 

innleiðingu tilskipana þar sem þarf að skoða lögin til að sjá hvar á að setja inn breytingar og 

hvernig. Ef aðeins væru um breytingalög að ræða en engin ný heildarlög væri alltaf hægt að 

bæta í lögin án þess virkilega að skoða ákvæði laganna og athuga hvort þau þurfi í raun og veru 

eða séu úr takti við tímann. Þar sem samfélagið þróast hratt og breytist ört er nauðsynlegt að 

lögin sé endurskoðuð reglulega svo þau fylgi þróun samfélagins á hverjum tíma.  

3.5.2. Breytingalög 

Breytingalög voru stærstur hluti frumvarpa á 148. löggjafarþingi eða 79% allra frumvarpa sem 

lögð voru fram og urðu að lögum. Í heildina voru breytingafrumvörpin 64 frumvörp af 81 sem 

urðu að lögum.93 Af þessum frumvörpum voru nær öll frumvörp frá þingnefndum og 

þingmönnum breytingafrumvörp en ráðherrar lögðu frekar fram blönduð frumvörp; ný 

heildarlög sem og breytingafrumvörp. Þetta er þó ekki óvanalegt en venjan er sú að fleiri 

frumvörp til breytingalaga séu lögð fram á löggjafarþingum en frumvörp til heildarlaga og að 

ráðherrar leggja almennt frekar fram frumvörp sem innihalda heildarlög en þingnefndir og 

þingmenn. Heildarlögum er þó ekki einungis breytt með breytingalagafrumvörpum. Vera kann 

að frumvarp til nýrra heildarlaga feli í sér afleiddar breytingar á öðrum lögum. Frumvörpin á 

                                                 
93 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
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148. löggjafarþingi eru engin undantekning frá þessu og því eru breytingar á lögum meiri en 

eru bara í breytingafrumvörpunum sjálfum. Sem dæmi má taka frumvarp til laga um rafrettur 

og áfyllingar fyrir rafrettur94 en þar var fjölmiðlalögum breytt samhliða lögunum til að 

samræma löggjöfina. Á hinn bóginn ef litið er til frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga,95 voru breytingar sem þurfti að gera á 42 öðrum lögum til að samræma 

löggjöfina. Það getur því verið allur gangur á breytingum sem fylgja heildarlögum. 

Innihald frumvarpanna var margvíslegt en ástæður að baki breytingafrumvarpanna eru 

margvíslegar og er gróflega hægt að skipta þeim upp í sex flokka. Fyrst ber að nefna sum 

breytingafrumvörp sem urðu að lögum og vörðuðu mistök sem orðið höfðu í 

lagasetningarferlinu áður, til dæmis var markmið eins frumvarps að bæta inn grein sem óvart 

hafði verið tekin út96 og annað frumvarp sett vegna atriða sem ruglast höfðu við setningu eldri 

laga en nauðsynlegt var að laga.97 Aðrar breytingar voru vegna breytinga á lögum vegna 

breytinga á EES tilskipun eða alþjóðasamningum. Í þriðja lagi voru breytingafrumvörp sett 

fram vegna starfshópa sem höfðu verið fengnir til að leysa vandamál sem blöstu við og töldu 

lausnina helst vera með breytingu á lögum. Þá voru enn önnur breytingafrumvörp sett fram 

vegna almennings, breyttra skoðana og viðhorfa, til að leysa aðkallandi vanda, vegna þrýstings 

eða ákalls um breytingar sem hægt var að verða við með lagasetningu. Í fimmta lagi eru 

breytingar vegna utanaðkomandi athugasemda, til dæmis frá ESA, Ríkisendurskoðun og 

umboðsmanni Alþingis. Í síðasta og sjötta flokknum eru annars konar breytingar, til dæmis 

breytingar til að greiða fyrir samskiptum við önnur ríki, auka innkomu í ríkissjóð og fleiri 

breytingar sem eru stjórnarfarslegs eðlis. Breytingafrumvörp eru því margs konar, með 

mismunandi áherslum en hægt er að deila um hvaða flokkar eru mikilvægari en aðrir.  

3.5.2.1. Safnlög 

Þegar breytingafrumvörp eru lögð fram geta þau innihaldið breytingu á einum lögum eða fleiri. 

Ef lögð eru til í einu frumvarpi breyting á mörgum lögum vegna eins eða fárra tiltekinna 

efnisatriða þá hefur slíkt verið nefnt bandormur. Nýlega er frekar farið að tala um safnlög í 

þessu sambandi eða safnfrumvörp en er það að danskri fyrirmynd.98 Hér skal þó benda á að sé 

ætlunin að breyta lögum með safnlögum verður að vera rauður þráður í gegnum frumvarpið svo 

                                                 
94 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 281 – 202. mál. 
95 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál. 
96 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 282 – 203. mál. 
97 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 592 – 418. mál. 
98 Hafdís H. Ólafsdóttir, „Lagasnið lagafrumvarpa – er breytinga þörf?“ (2018) 3 Úlfljótur – tímarit laganema 425, 

432. 



 

26 

 

efnislegt samhengi sé í frumvarpinu.99 Í þessum kafla verður miðað við að safnlög séu þegar 

breyta á þremur eða fleiri lögum í einu frumvarpi og jöfn breyting sé milli þeirra allra, það er 

að ekki er verið að breyta einum lögum að meginstefnu til og smáatriðum í öðrum lögum til 

samræmis. Þannig verður til dæmis ekki talið að þeim lögum sem breytt var með gildistöku 

frumvarps til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga teljist til safnlaga þar sem 

breytingin var til að samræma önnur gildandi lög við hin nýju en 42 lögum var breytt með 

frumvarpinu.100 Á 148. löggjafarþingi voru níu frumvörp sem innihéldu breytingar á safnlögum 

en þau frumvörp komu frá fimm ráðherrum. Flest safnlögin komu frá fjármála- og 

efnahagsráðherra og einnig samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra en sá fyrri var með fjögur en 

seinni tvö frumvörp. Frumvörp fjármála- og efnahagsráðherra er flokkast undir safnlög voru 

frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld,101 en með 

frumvarpinu voru gerðar breytingar á átta lögum, frumvarp til laga um breytingu á ýmsum 

lögum vegna aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum,102 en með því frumvarpi var 

fjórum lögum breytt, frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um markaðar 

tekjur103 en þar var 41 lögum breytt og því umfangsmestu safnlögin sem sett voru á 148. 

löggjafarþingi, og frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 

2018,104 en með því frumvarpi var lögð til breyting á 23 lögum. Fjárlagafrumvarp er lagt fram 

á hverju löggjafarþingi105 og með því fylgja breytingar á öðrum lögum sem varða innkomu 

ríkissjóðs og því ekki óvanalegt að svo mörgum lögum sé breytt í einu frumvarpi þar sem 

fjárlagafrumvarpið er umfangsmikið og flókið verk. Frumvörp samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðherra voru annars vegar frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til 

samræmingar á áætlunum á sviði samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála,106 en 

hér var sex lögum breytt með frumvarpinu, og hins vegar frumvarp til laga um breytingu á 

ýmsum lögum vegna alþjóðasamþykktar um vinnuskilyrði farmanna,107 en með því frumvarpi 

var þrennum lögum breytt.  

Aðrir ráðherrar sem voru með frumvarp um safnlög voru þrír. Fyrstan skal nefna 

dómsmálaráðherra en hann var með eitt frumvarp hér undir, frumvarp til laga um breytingu á 

                                                 
99 Hafdís H. Ólafsdóttir, „Lagasnið lagafrumvarpa – er breytinga þörf?“ (2018) 3 Úlfljótur – tímarit laganema 425, 

432. 
100 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál. 
101 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 605 – 423. mál. 
102 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 884 – 561. mál. 
103 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 241 – 167. mál. 
104 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 3 – 3. mál. 
105 Undantekning frá þessu er 147. löggjafarþing sem stóð stutt vegna stjórnarslita. 
106 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 539 – 389. mál. 
107 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 654 – 455. mál. 
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lögum um dómstóla og fleiri lögum en í því frumvarpi var gerð breyting á þremur lögum.108 

Næsti ráðherra er félags- og jafnréttismálaráðherra með eitt frumvarp, frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið 

til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum en hér var sex lögum breytt.109 

Síðastnefndur er sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra en hann var einnig með eitt frumvarp 

hér undir, frumvarp til laga um breytingu á lögum um matvæli og lögum um dýralækna og 

heilbrigðisþjónustu við dýr en hér var þrennum lögum breytt.110 

Þrátt fyrir að 67 breytingafrumvörp hafi verið lögð fram sést af ofangreindum kafla að mun 

fleiri lögum var breytt en aðeins 67 lögum. Í einu frumvarpi geta verið breytingar á einum 

lögum eða fleiri, jafnvel breyting á 23 lögum eins og var í einu frumvarpanna. Þá fylgja oft 

breytingar á öðrum lögum með frumvarpi til heildarlaga eins og farið var yfir að ofan. Af þeim 

sökum má reikna með að vel yfir 100 lögum hafi verið breytt á 148. löggjafarþingi og var því 

langtum fleiri lögum breytt en talan 67 gefur til kynna.  

3.6. Breytingar sem urðu á lögum vegna utanaðkomandi stofnana 

Mismunandi hvatar liggja að baki hvers frumvarps fyrir sig, allt frá því að laga mistök sem urðu 

í lagasetningu til flókinna innleiðinga alþjóðlegra gerða eða breyttra viðhorfa í samfélaginu. 

Eins og fjallað var um í kafla 3.4.3. var hluti frumvarpanna sem lögð voru fram á 148. 

löggjafarþingi vegna athugasemda ESA og verið að koma til móts við þær athugasemdir. Það 

er þó ekki aðeins ESA sem gerir athugasemdir við löggjöf og breytingar hér á landi heldur beita 

íslenskar stofnanir sér einnig fyrir því. Má þar helst nefna Ríkisendurskoðun, umboðsmann 

Alþingis og Hæstarétt. Aðrar stofnanir láta einnig að sér kveða í íslenskri löggjöf en eru þá oft 

í málaflokkum sem varða stofnunina sjálfa, til dæmis Fiskistofa og Samgöngustofa. Í þessum 

kafla verða frumvörpin sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi skoðuð út frá þessum 

stofnunum, hvort þær hafi átt frumkvæði að lagasetningu, komið með ábendingar eða mótað 

löggjöfina á annan hátt. Voru þau samtals 19 og hafði í sumum tilvikum fleiri en ein stofnun 

fundið að sömu lögunum. 

Eftirfarandi tafla sýnir skiptingu milli stofnana. Fjöldi í töflunni er 21 frumvarp en það er vegna 

þess að tvö þeirra höfðu fengið athugasemdir frá tveimur stofnunum sem fjallað er um.  

                                                 
108 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 8 – 8. mál. 
109 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 674 – 468. mál. 
110 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 441 – 330. mál. 
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Tafla 5: Breytingar sem urðu á lögum á 148. löggjafarþingi vegna utanaðkomandi stofnana. 

3.6.1. Ríkisendurskoðun 

Ríkisendurskoðandi starfar á vegum Alþingis og er óháður og sjálfstæður í störfum sínum.111 

Skrifstofa hans er Ríkisendurskoðun en helsta hlutverk stofnunarinnar er að hafa eftitlit með 

fjárreiðum ríkisins, upplýsa Alþingi um þau málefni og leggja til úrbætur og tillögur er varða 

betri nýtingu ríkisfjár og bætta stjórnsýslu.112 Því getur ríkisendurskoðandi skoðað löggjöf og 

látið Alþingi vita telji hann að lögin þurfi endurskoðun og breytingar. Á 148. löggjafarþingi 

kom fram í þremur greinargerðum með frumvörpum sem urðu að lögum að Ríkisendurskoðun 

gerði athugasemdir við eldri löggjöfina. Þessi þrjú frumvörp komu öll frá ráðherrum. Í 

frumvarpi til laga um Ferðamálastofu113 kom fram í greinargerðinni að Ríkisendurskoðun hefði 

gefið út skýrslu sem fjallaði meðal annars um málefnið og að mikilvægt væri að endurskoða 

lögin og marka skýrari stefnu.114 Í frumvarpi til laga um Matvælastofnun kom fram að 

Ríkisendurskoðun þætti brýnt að setja ný lög um stofnunina og endurskoða og einfalda 

löggjöfina.115 Þá kom fram í greinargerð með frumvarpi til laga um breytingar á ýmsum lögum 

um markaðar tekjur116 að Ríkisendurskoðun hefði oftsinnis fundið að fyrirkomulagi markaðra 

tekna og höfðu Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og fjárlaganefnd Alþingis einnig tekið þar undir.117  

Þó að ekki sé um mörg frumvörp að ræða, aðeins 4%, ef miðað er við öll frumvörp sem urðu 

að lögum á löggjafarþinginu, er ljóst að Ríkisendurskoðandi hefur sitt að segja þegar kemur að 

                                                 
111 Lög um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, nr. 46/2016, 1. gr. 
112 sama heimild, 3. gr. 
113 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 695 – 485. mál. 
114 sama heimild, inngangur í greinargerð. 
115 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 442 – 331. mál, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð. 
116 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 241 – 167. mál. 
117 sama heimild, forsaga, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð. 
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löggjöf og skýrslur hans og ábendingar um hvað mætti bæta eru teknar til skoðunar. Ekki verður 

farið nánar út í hvort Ríkisendurskoðun hafi gert athugasemdir við fleiri lög en þau sem nefnd 

voru að ofan á 148. löggjafarþingi. Frumvörpin þrjú sem fjallað var um hér í þessum kafla, voru 

mestmegnis ný heildarlög og því umfangsmikil smíði á bak við, eða tvö þeirra, en síðasta 

frumvarpið, frumvarp til laga á breytingum á ýmsum lögum um markaðar tekjur, var 

umfangsmesta safnlagafrumvarpið, með breytingu á 41 lögum, sem sýnir hve yfirgripsmikil 

vinna átti sér stað við þessi þrjú frumvörp. Hugsanlegt er því að ríkisendurskoðandi sé búinn að 

gera frekari athugasemdir við lög sem verið er að vinna að breytingum á í ráðuneytum. Sem 

dæmi má nefna að vinnsla við útfærslu og gerð frumvarpsins um markaðar tekjur hefur verið 

lengi í bígerð.118 Að þessu sögðu er þó ljóst að Ríkisendurskoðun hefur veigamiklu hlutverki 

að gegna í lagasetningu og eftirliti með lögum en vegna örrar þróunar samfélags og tækni er 

mikilvægt að endurskoða löggjöfina svo hún sé ekki á eftir samtímanum.  

3.6.2. Umboðsmaður Alþingis 

Umboðsmaður Alþingis er önnur stofnun sem heyrir undir Alþingi en hún er einnig óháð 

þinginu í störfum sínum, rétt eins og Ríkisendurskoðandi. Umboðsmaður hefur eftirlit með 

stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og flokkast því sem eftirlitsaðili.119 Oftast koma athugasemdir 

og tillögur til úrbóta á löggjöf fram í áliti sem umboðsmaður hefur ýmist fengið á borð til sín 

vegna kvörtunar eða skoðað að eigin frumkvæði.120 Þá hefur umboðsmaður Alþingis einnig það 

lögbundna hlutverk að tilkynna Alþingi meinbugi á gildandi lögum verði hann þeirra var.121 Á 

148. löggjafarþingi kom fram í þó nokkrum greinargerðum með frumvörpum að umboðsmaður 

Alþingis hefði gagnrýnt þágildandi löggjöf og því var ráðist í breytingar en öll frumvörpin voru 

lögð fram af ráðherrum. Athugasemdir umboðsmanns geta bæði varðað lögin í heild sem og 

einstakar greinar innan laganna. Í heildina voru sjö greinargerðir þar sem kom fram að 

umboðsmaður hefði gert athugasemdir eða tekið lögin fyrir og því væri verið að bæta úr því. 

Tekið var fram í greinargerðum með þremur frumvörpum að umboðsmaður gerði athugasemd 

við lögin en ekki kom fram að það væri við ákveðnar greinar og því má almennt telja að það 

hafi átt við um nokkrar greinar í lögunum eða lögin í heild sinni. Þessi frumvörp voru frumvarp 

til laga um breytingu á lögum um Íslandsstofu122 sem utanríkisráðherra lagði fram en þar var 

tekið fram í greinargerð að umboðsmaður hefði gagnrýnt samningu fyrra frumvarps um 

                                                 
118 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 241 – 167. mál, forsaga, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð.  
119 Lög um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997, 2. gr. 
120 sama heimild, 4. og 5. gr. 
121 sama heimild, 11. gr. 
122 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 702 – 492. mál. 
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Íslandsstofu og því væri verið að bæta úr. Næsta frumvarp var frumvarp til laga um breytingu 

á innheimtulögum123 sem ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra lagði fram en 

umboðsmaður hafði tekið lögin til skoðunar eftir athugasemdir frá almenningi og var 

niðurstaðan sú að breyta þyrfti lögunum og var fimm lagagreinum breytt í kjölfarið. Þriðja 

frumvarpið var frumvarp til laga um breytingu á ábúðarlögum124 sem sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra lagði fram en þar hafði umboðsmaður gert athugasemdir við tvær 

lagagreinar og ráðist í að breyta þeim í samræmi við athugasemdir umboðsmanns.  

Hin fjögur frumvörpin þar sem tekið var fram að umboðsmaður hefði gert athugasemdir 

vörðuðu annars vegar athugasemdir við eina lagagrein og hins vegar breytingar á lögum sem 

voru hluti safnlaga. Frumvarp undir safnlögum var aðeins eitt, fyrir utan frumvarp til laga um 

markaðar tekjur sem fjallað var um hér að ofan, og var það frumvarp til breytinga á ýmsum 

lögum vegna fjárlaga 2018 og varðaði aðeins ein lög af þeim 23 sem breytt var með frumvarpinu 

en það var breyting á tekjuskattslögunum.125 Var breytingin á lögunum tilkomin vegna álits 

umboðsmanns sem féll árið 2017 um að kæruheimild í tekjuskattslögum viki til hliðar 

kæruheimild stjórnsýslulaga en umboðsmaður taldi þessa heimild ekki vera í samræmi við 

lög.126 Frumvörpin sem innihéldu athugasemdir frá umboðsmanni við eina grein var frumvarp 

um breytingu á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir127 sem umhverfis- og auðlindarráðherra 

lagði fram sem var athugasemd við fyrstu grein en umboðsmaður taldi að frávísun 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála á kæru er laut að verklagi Umhverfisstofnunar 

hefði ekki verið í samræmi við lög.128 Næsta frumvarp er frumvarp um breytingu á 

kvikmyndalögum129 sem mennta- og menningarmálaráðherra lagði fram og var tekið fram í 

athugasemdum við sjöundu grein en með því var verið að bregðast við ábendingum 

umboðsmanns um nauðsyn setningar ítarlegri reglna um störf kvikmyndaráðgjafa, sem og 

sjónarmið um gagnsæi og jafnræði í stjórnsýslu á þessu sviði.130 Síðasta frumvarpið er frumvarp 

um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, athugasemd við tólftu grein, lagt fram 

af félags- og jafnréttismálaráðherra.131 Hér tók umboðsmaður mál til skoðunar að eigin 

                                                 
123 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 552 – 395. mál. 
124 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 655 – 456. mál. 
125 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 3 – 3. mál. 
126 sama heimild, 3.1. Úrskurðir um skattalega heimilisfesti verði kæranlegir til yfirskattanefndar í greinargerð. 
127 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 344 – 248. mál. 
128 sama heimild, athugasemdir við 1. gr. 
129 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 671 – 465. mál. 
130 sama heimild, meginefni frumvarpsins í greinargerð og athugasemdir við 7. gr. 
131 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 27 – 27. mál. 
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frumkvæði um uppsagnir á félagslegu leiguhúsnæði og taldi að sömu reglur ættu að gilda hvort 

sem ákvörðunin væri tekin af einkaaðila eða sveitarfélagi.132 

Í heildina voru 9% frumvarpanna sem urðu að lögum með ábendingar eða athugasemdir frá 

umboðsmanni Alþingis. Í þessum kafla verður ekki farið nánar út í það hvort umboðsmaður 

hafi gert athugasemdir við fleiri lög eða ákvæði sem hefði verið hægt að laga á þessu 

löggjafarþingi. Þó er ljóst, miðað við ofangreinda umfjöllun, að Alþingi tekur tillit til aðfinnsla 

umboðsmanns og vinnur að endurbótum.  

3.6.3. Hæstiréttur Íslands 

Hæstiréttur Íslands er æðsti dómstóll Íslands og er fordæmisgefandi.133 Þar eiga sæti sjö 

dómarar og er aðeins hægt að áfrýja málum til Hæstaréttar að ströngum skilyrðum 

uppfylltum.134 Hæstiréttur hefur því dómsvald en ekki löggjafarvald en Alþingi og forseti 

Íslands eru handhafar löggjafarvaldsins. Hæstiréttur hefur þó eftirlitsvald með löggjafarvaldinu 

á þann hátt að dómstóllinn dæmir um stjórnskipunarlegt gildi laga.135 Á þann hátt getur 

Hæstiréttur ekki ógilt lög en getur hins vegar virt þau að vettugi ef þau stangast á við önnur lög 

eða eru ekki nægilega skýr. Það kemur þá í hlut löggjafans, Alþingis, að bæta úr þeim 

annmörkum á lögunum sem Hæstiréttur hefur fundið að. Mikilvægi Hæstaréttar sem 

eftirlitsstofnunar með Alþingi er því mikilvægt fyrir almenning. Einnig virðast Alþingi og 

löggjafarvaldið líta til dóma Hæstaréttar og fylgja þeim eftir svo tryggt sé að samræmi og 

skýrleiki laga sé til staðar. 148. löggjafarþing er hér engin undantekning en á því löggjafarþingi 

var tekið fram í fimm greinargerðum með frumvörpum að Hæstiréttur hefði sett út á ákvæði 

laga, ýmist með tillögum til ráðuneyta eða með dómi. Af þessum fimm frumvörpum voru fjögur 

frumvörp lögð fram af ráðherrum en eitt kom frá þingmanni og er hlutfallið því 6% allra 

frumvarpa sem lögð voru fram. 

Fyrsta frumvarpið sem hér verður nefnt er annars eðlis en hin frumvörpin en það er frumvarp 

til laga um breytingu á lögum um dómstóla og fleiri lögum.136 Frumvarpið var unnið að hluta 

til vegna tillagna frá Hæstarétti en tilgangur frumvarpsins var að skýra frekar breytingar á 

dómstólaskipan sem urðu vegna tilkomu Landsréttar. Í frumvarpinu er því ekki verið að vísa til 

                                                 
132 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 27 – 27. mál, athugasemdir við 12. gr. 
133 Lög um dómstóla nr. 50/2016, 1. gr. 
134 sama heimild, 1. mgr. 13. gr. 
135 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 448 

og 622-623. 
136 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 8 – 8. mál. 
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dóma Hæstaréttar en þó eru tillögur Hæstaréttar hluti af frumvarpinu og því óhjákvæmilegt að 

þetta frumvarp sé hér undir.  

Næstu frumvörp sem verður farið yfir eru frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

fjármálafyrirtæki137 og frumvarp til laga um breytingu á barnalögum.138 Í fyrra frumvarpinu var 

verið að breyta lagaákvæðum vegna atriða sem komið höfðu fram í dómum Hæstaréttar.139 EES 

tilskipun hafði verið innleidd í lög um fjármálafyrirtæki og í kjölfarið komu upp atriði fyrir 

dómi sem leiddu í ljós að innleiðingin hafði ekki fallið eins vel að íslensku lagaumhverfi og 

hún átti að gera. Þarna er glögglega hægt að sjá hve mikilvægu hlutverki Hæstiréttur gegnir 

gagnvart löggjafarvaldinu. Þá hafði EFTA-dómstóllinn einnig dæmt í málum tengdum þessum 

lögum og því mjög þörf breyting. Síðara frumvarpið um breytingu á barnalögum var eina 

þingmannafrumvarpið þar sem Hæstiréttur var talin ein af ástæðum fyrir breytingum 

frumvarpsins. Þar var verið að bregðast við dómi Hæstaréttar frá árinu 2000 um aðild í 

faðernismáli.140 Áður hafði þó verið brugðist við dómnum en með frumvarpinu sem lagt var 

fram á 148. löggjafarþingi var stigið enn stærra skref í átt að dómi Hæstaréttar. Þetta frumvarp 

sýnir því að dómar Hæstaréttar geta haft áframhaldandi áhrif jafnvel þó að löggjafinn sé búinn 

að koma til móts við dóm Hæstaréttar áður. 

Þá voru einnig tvö frumvörp í viðbót en þar var vísað til dóma Hæstaréttar í ákveðnum greinum 

í greinargerð með frumvarpinu. Því gátu breytingar á frumvarpinu verið ýmiss konar og dómar 

Hæstaréttar voru ekki endilega meginástæða frumvarpsins. Þessi frumvörp voru frumvarp til 

laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga141 og frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands 

og starfskjör starfsmanna þeirra og fleiri lögum.142 Fyrra frumvarpið varðaði innleiðingu á EES 

reglugerð og innihélt ný heildarlög en vísað var til Hæstaréttardóms sem rökstuðnings með 

tveimur greinum í greinargerð en vísað var til sama dóms í báðum greinum.143 Með síðara 

frumvarpinu var verið að gera ýmsar breytingar á nokkrum lögum en settur var á fót starfshópur 

til að vinna að breytingum vegna aukinnar þátttöku erlendra ríkisborgara á vinnumarkaðnum 

                                                 
137 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 537 – 387. mál. 
138 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 334 – 238. mál. 
139 Hrd. 19. desember 2012 í máli nr. 732/2012; Hrd. 8. maí 2014 í máli nr. 120/2014; Hrd. 28. október 2013 í máli 

nr. 552/2013.  
140 Hrd. 18. desember 2000 í máli nr. 419/2000. 
141 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál. 
142 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 674 – 468. mál. 
143 Hrd. 27. nóvember 2003 í máli nr. 151/2003. 
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hér á landi. Vísað var til dóma Hæstaréttar í einni grein í greinargerð með frumvarpinu sem 

rökstuðningur fyrir breytingu á lagagreininni.144  

Að ofangreindu má merkja að Hæstiréttur gegnir víðtæku og mikilvægu hlutverki fyrir 

löggjafarvaldið. Litið er til dóma Hæstaréttar þegar verið er að rökstyðja breytingar á lögum, 

einnig er unnið að breytingum komist Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ákveðin lög stangist 

á við önnur lög og þá getur Hæstiréttur jafnframt komið með tillögur til Alþingis sem tekið er 

tillit til.  

3.6.4. Aðrar stofnanir 

Stofnanir, nefndir og fyrirtæki hér á landi eru gríðarlega mörg og hafa flest eflaust sitthvað að 

segja um löggjöf og lagasetningu hér á landi, að minnsta kosti varðandi lög sem þeim viðkemur. 

Í þessum kafla verður farið yfir aðrar stofnanir en þær sem fjallað hefur verið um hér á undan 

sem hafa gert athugasemdir, komið með ábendingar eða tillögur til Alþingis og farið hefur verið 

eftir þeim og það nefnt í greinargerðum með frumvörpunum. Vakin er athygli á því að ekki 

verður farið yfir þær stofnanir sem samráð var haft við, heldur aðeins þær stofnanir þar sem 

tekið var fram í greinargerð að höfðu haft frumkvæði að athugasemdum, ábendingum eða 

tillögum. Þá verður heldur ekki fjallað um skýrslur frá ráðherrum og ráðuneytum. Ber að nefna 

að öll frumvörpin sem farið verður yfir voru lögð fram af ráðherrum. Á 148. löggjafarþingi var 

tekið fram í sex greinargerðum að borist hefðu athugasemdir frá utanaðkomandi aðilum sem 

hefðu gert athugasemdir að fyrra bragði. 

Fyrstu frumvörpin sem farið verður yfir eru þau frumvörp sem innihéldu ný heildarlög. Það eru 

frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða145 og frumvarp til laga um köfun.146 Í fyrra 

frumvarpinu hafði Skipulagsstofnun skilað inn greinargerð um greiningu á stöðu haf- og 

strandsvæða og umfjöllun um tillögu um landsskipulagsstefnu. Var stofnunin fengin til þess að 

halda fyrirlestur sem undirbúning fyrir vinnu frumvarpsins.147 Í síðara frumvarpinu kom fram í 

greinargerð að Samgöngustofu hafi fundist nauðsynlegt að endurskoða lög um köfun vegna 

köfunarslysa og aukins straums ferðamanna.148  

Hin fjögur frumvörpin voru breytingafrumvörp. Það fyrsta er frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um Íslandsstofu.149 Í því kom fram að úrskurðarnefnd um upplýsingamál hefði fjallað 

                                                 
144 Hrd. 18. nóvember 2004 í máli nr. 151/2004. 
145 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 607 – 425. mál. 
146 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 691 – 481. mál. 
147 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 607 – 425. mál, inngangur í greinargerð. 
148 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 691 – 481. mál, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð. 
149 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 702 – 492. mál. 
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um stjórnsýslulega stöðu Íslandsstofu, en umboðsmaður Alþingis hafði einnig gert athugasemd 

við þetta.150 Með breytingafrumvarpinu var verið að bregðast við þessum athugasemdum. Næst 

er frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum um markaðar tekjur en þar fundu tvær 

stofnanir að fyrirkomulagi markaðra tekna.151 Þær stofnanir voru Ríkisendurskoðun og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn en gjaldeyrissjóðurinn tók meðal annars fram að mikill vöxtur 

markaðra tekna hér á landi sé áhyggjuefni. Þá hafði fjárlaganefnd Alþingis áður lagt fram 

frumvarp til að bregðast við á fyrri löggjafarþingi en það hafði ekki gengið í gegn.152 Þriðja 

frumvarpið er frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins en 

frumvarpið var samið á grundvelli tillagna sem bárust frá sjálfum lífeyrissjóðnum.153 

Tilgangurinn með breytingum var einfaldlega að samræma lögin við breytingar sem gerðar 

höfðu verið á lögum um almannatryggingar en við breytinguna á þeim hafði láðst að breyta 

lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins. Síðasta frumvarpið er frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um lax- og silungsveiði.154 Kom fram í greinargerð með frumvarpinu að 

tilefni frumvarpsins væri bréf frá Fiskistofu. Þá vísaði Fiskistofa til bréfs þar sem 

Veiðimálastofnun hafði komið með tillögur um breytingar á lögunum. Jafnframt hafði 

Veiðimálastofnun sent ráðuneytinu minnisblað um beiðni til breytinga á frumvarpinu og boðið 

fram ráðgjöf þess efnis.155  

Af þessu sést að aðrar stofnanir hafi sitt að segja um löggjöf, ráðgjöf og endurskoðun laga hér 

á landi. Í flestum frumvörpunum gegndu þessir aðilar, sem höfðu haft samband við ráðuneyti 

að fyrra bragði, einnig samráðshlutverki við gerð frumvarpanna. Athygli vekur á að flestar 

stofnanirnar eru sérhæfðar um málaflokkinn sem lögin ná utan um og því getur verið að þær 

taki fremur eftir því hvort lögin sinni hlutverki sínu fyllilega eða hvort þeim sé ábótavant heldur 

en ráðuneytin, ráðherrar eða Alþingi. Ljóst er þó að löggjafinn virðist hlusta á tillögur og 

ábendingar ef tekið er eftir því að hægt sé að bæta lögin að einhverju leyti. Því gegna fleiri 

stofnanir en Ríkisendurskoðun, umboðsmaður Alþingis og Hæstiréttur Íslands því verkefni að 

fylgjast gagnrýnið með löggjafarstarfinu.  

                                                 
150 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 702 – 492. mál, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð. 
151 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 241 – 167. mál. 
152 sama heimild, 2.1 Forsaga í greinargerð. 
153 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 652 – 453. mál, inngangur í greinargerð. 
154 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 302 – 215. mál. 
155 sama heimild, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð. 
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3.7. Frumvörp sem höfðu áður verið lögð fram á Alþingi 

Í þessum kafla verður farið yfir þau frumvörp sem áður höfðu verið lögð fram á Alþingi en 

einhverra hluta vegna ekki orðið að lögum fyrr en á 148. löggjafarþingi. Á löggjafarþinginu 

voru 22 frumvörp sem höfðu áður verið lögð fram á fyrri löggjafarþingum. Það þýðir að 27% 

frumvarpanna sem lögð voru fram á þinginu höfðu verið lögð fram áður. Af þessum 22 

frumvörpum hafði langstærsti hlutinn aðeins verið lagður fram einu sinni áður, eða 15 

frumvörp. Fimm frumvörp höfðu verið lögð fram tvisvar áður en þau voru lögð fram á þessu 

þingi. Þá voru tvö frumvörp sem lögð voru fram oftar, eitt frumvarp hafði verið lagt fram þrisvar 

sinnum áður og annað lagt fram fimm sinnum áður. Þannig er nokkur munur á hversu oft 

frumvörp eru lögð fram. Ef litið er til skiptingar milli stjórnarfrumvarpa og annarra frumvarpa 

kemur í ljós að mestur hluti frumvarpa sem hefur verið lagður fram áður eru stjórnarfrumvörp, 

eða 17 af 22 frumvörpum, og önnur frumvörp því fimm. Þetta kann að virðast ójafnt en 

samhljómur er með þessum tölum og heildarfrumvörpum sem lögð voru fram á 148. 

löggjafarþingi, með tilliti til skiptingar milli stjórnarfrumvarpa og annarra frumvarpa. Í heildina 

voru 83% frumvarpa stjórnarfrumvörp lögð fram á löggjafarþinginu en ef litið er til tölfræðinnar 

hér sést að 77% frumvarpanna í þessum kafla voru stjórnarfrumvörp og því tengsl milli fjölda. 

Önnur frumvörp sem áður höfðu verið lögð fram á Alþingi, það er að segja frá þingnefndum 

eða þingmönnum, voru 23%, eða fimm frumvörp af 22, en þau frumvörp voru 17% í heildina, 

14 af 84. Af þessum fimm frumvörpum voru fjögur frá þingmönnum og eitt frá þingnefnd.  

Séu frumvörpin 17 sem ráðherrar settu fram á löggjafarþinginu sem höfðu áður verið lögð fram 

skoðuð kemur í ljós að 13 þeirra höfðu verið lögð fram einu sinni áður og fjögur þeirra tvisvar 

áður. Þá innihéldu sjö þessara frumvarpa heildarlög en tíu voru breytingalagafrumvörp. Þegar 

litið er til þess af hverju frumvörpin urðu ekki að lögum á fyrri löggjafarþingi koma nokkrar 

ástæður upp. Fyrst ber að líta til á hvaða löggjafarþingi frumvörpin höfðu áður verið lögð fram 

á en flest þeirra voru lögð fram ýmist á 146. eða 147. löggjafarþingi eða á báðum þessum 

þingum. Þessi löggjafarþing voru styttri en hefðbundin þing vegna styttri tíma starfandi þings 

á 146. löggjafarþingi en stjórnarslit urðu á 145. löggjafarþingi sem höfðu áhrif á lengd næsta 

löggjafarþings. Þá urðu einnig stjórnarslit á 147. löggjafarþingi og því ljóst að ekki náðist að 

afgreiða öll þau frumvörp sem áætlað var að koma í gegn. Þess vegna er ekki undarlegt að mörg 

þeirra hafi þurft að leggja aftur fram á þessu þingi. Vissulega voru önnur löggjafarþing líka sem 

sum frumvörpin voru lögð fram á en það var í minnihluta. Aðrar ástæður voru að ekki náðist að 

afgreiða frumvarpið í tæka tíð en alltaf eru ákveðin mál sem ekki næst að afgreiða vegna 
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tímaskorts. Þá getur verið að sum frumvörpin hafi verið send aftur til ráðuneytis til lagfæringar 

vegna ábendinga innan Alþingis sem og breyttra aðstæðna.  

Hvað varðar frumvörpin fimm sem áður höfðu verið lögð fram á öðrum löggjafarþingum en 

ekki orðið að lögum og voru ýmist frá þingnefnd eða þingmönnum kennir ýmissa grasa. Eins 

og áður kom fram var eitt þessara frumvarpa frá þingnefnd en hin fjögur voru frá þingmönnum. 

Frumvarp þingnefndarinnar hafði verið lagt fram einu sinni áður á 146. löggjafarþingi og því 

líklegt að það hafi ekki náð fram að ganga vegna þess að lengd löggjafarþingsins var ekki 

hefðbundin. Það sem áhugavert er þegar frumvörp þingmannana eru skoðuð er að fjöldi 

frumvarpa sem þingmenn lögðu fram og urðu að lögum á 148. löggjafarþingi eru fjögur og því 

höfðu öll frumvörpin sem þeir lögðu fram verið lögð fram áður. Af þessum frumvörpum hafði 

eitt verið lagt fram einu sinni áður, eitt verið lagt fram tvisvar sinnum áður, eitt þrisvar sinnum 

áður og síðasta frumvarpið hafði verið lagt fram fimm sinnum áður en það varð að lögum á 

þessu þingi. Það er frumvarp til laga um breytingu á barnalögum en í greinargerð með frumvarpi 

kom fram að það hefði áður verið lagt fram í svipaðri mynd og því höfðu efnislega svipuð 

frumvörp verið lögð fram á fjórum eldri löggjafarþingum.156  

Af þessu sést að þingmaður þarf að meðaltali að leggja fram hvert frumvarp 2,75 sinnum til að 

það verði að lögum ef miðað er við þetta löggjafarþing. Þó þarf að athuga að 146. og 147. 

löggjafarþing voru styttri en hefðbundin löggjafarþing og því gæti það haft áhrif á niðurstöðu 

framlagningar frumvarpa þingmanna. Þrátt fyrir það þurfa þingmenn að meðaltali að leggja 

frumvörp fram mun oftar en ráðherrar eða þingnefndir en meðaltal þeirra er mun lægra, 

þingnefndir þurfa að meðaltali að leggja fram einu sinni og ráðherrar 1,6 sinnum en þarna er 

aðeins miðað við þau frumvörp sem þurfti að leggja fram einu sinni eða oftar og ekki tekið með 

öll hin frumvörpin sem samþykkt voru strax í fyrstu framlagningu. Af þessu má leiða líkur að 

staðfesta þingmanna við frumvörp sín þurfi að vera mikil til að ná þeim í gegn og þeir þurfi að 

leggja frumvörpin fram nær þrisvar sinnum áður en þau verða að lögum.  

Eftirfarandi tafla sýnir skiptinguna milli frumvarpa sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi og 

hversu oft áður þau höfðu verið lögð fram.  

                                                 
156 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 334 – 238. mál. 
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Tafla 6: Frumvörp sem höfðu verið lögð fram áður. 

3.8. Niðurstaða 

Nú hefur 148. löggjafarþingi verið gerð skil og skipting og umfjöllun á ákveðnum flokkum 

innan þess afmörkuð. Af framangreindri umfjöllun sést hve marga mismunandi flokka hægt er 

að setja löggjafarþingið í. Meirihluti frumvarpanna eru stjórnarfrumvörp en ráðherrar lögðu 

fram öll frumvörp sem innihéldu heildarlög á þinginu, meirihluta innleiðingar erlendra gerða 

og samninga sem og breytingar sem tilkomnar voru vegna utanaðkomandi stofnana. 

Stjórnarfrumvörp eru því ríkjandi í flestum undirköflum í 3. kafla. Þá voru einnig eðlilega 

aðeins stjórnarfrumvörp sem lögð voru fram vegna ríkisstjórnarsáttmála og þá voru 

stjórnarfrumvörp einu frumvörpin sem innihéldu safnlög í einhverjum mæli. Hvað varðar 

þingnefndarfrumvörpin voru þau með hæst hlutfall af ráðherrum, nefndum og þingmönnum 

sem lögðu fram frumvörp og fengu þau samþykkt sem lög. Nær öll frumvörp sem þingnefndir 

lögðu fram voru samþykkt og voru nefndirnar með mun hærra hlutfall samþykktra frumvarpa 

en ráðherrar og þingmenn. Sameiginlegt einkenni þingnefndarfrumvarpa og 

þingmannafrumvarpa var að þau innihéldu aðeins breytingalög og voru hlutfallslega fá sem 

samþykkt voru miðað við þann mikla fjölda stjórnarfrumvarpa sem samþykktur var. 

Þingmannafrumvörpin sem lögð voru fram voru þó næstum jafnmörg og stjórnarfrumvörpin en 

aðeins lítið brot þeirra varð að lögum. Þá einkenndi það þingmannafrumvörpin að þau sem urðu 

að lögum voru að meðaltali lögð fram mun oftar á fyrri löggjafarþingum en stjórnarfrumvörp 

og þingnefndarfrumvörp. Af þessu sést að 148. löggjafarþing var fjölbreytt og af miklu að taka.  
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4. Eru miklar breytingar gerðar á frumvörpum frá því þau koma til 

Alþingis og þar til þau verða að lögum? 

Eins og var farið yfir í kafla 2.3 geta miklar breytingar orðið á frumvarpi í meðförum Alþingis. 

Frumvarp getur farið frá því að fara í gegnum allar þrjár umræður næstum athugasemdalaust 

og verið samþykkt sem lög í upprunalegri mynd yfir í að fara þrjár umræður í gegnum Alþingi, 

nokkrum sinnum til þingnefnda og tekið mun lengri tíma og meiri breytingum áður en það er 

samþykkt. Almennt eru frumvörp sem þykja skipta miklu máli fyrir samfélagið, almenning eða 

ríkið líklegri til að fá athugasemdir eða tillögur til breytinga og líklegra að þau taki breytingum 

þar sem þingmenn vilja gaumgæfa þau frumvörp áður en þau eru samþykkt sem lög. Þá getur 

einnig verið að sum frumvörp séu þess eðlis að betra sé að keyra þau hratt og örugglega gegnum 

þingið, til dæmis ef frumvarp er lagt fram seint á löggjafarþinginu og því lítill tími til að laga 

það ef það á að taka gildi nokkru seinna, einnig ef þrýstingur er frá ESA að leiða frumvörpin í 

landslög og jafnframt ef mikil samstaða er um að frumvarpið taki gildi. Þá getur einnig verið 

munur eftir því hvort um breytingafrumvarp eða frumvarp til heildarlaga er að ræða. Í 

eftirfarandi umfjöllun verða frumvörp sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi skoðuð með 

tilliti til hvort miklar efnislegar breytingar urðu á þeim frá því að frumvarp var lagt fram þar til 

lögin tóku gildi. Í þessu skyni verður frumvörpunum skipt niður í þrjá flokka, það er nefndaráliti 

skilað inn án breytingartillögu eða lögunum gefið gildi án þess að breytingartillaga hafi náð 

fram að ganga, nefndaráliti skilað með breytingartillögu sem er lítils háttar og ekki efnislegs 

eðlis, til dæmis til að skýra orðalag betur, og síðasti flokkurinn er mikilsháttar breytingartillaga 

sem varð á frumvarpinu eftir að það barst til Alþingis en hér er verið að tala um efnislega 

breytingu, ekki aðeins formlega. Í þessum kafla mun mikilsháttar breyting vera talin til staðar 

ef nýrri málsgrein var bætt við að tillögu nefndar eða málsgrein tekin úr frumvarpi og lögin 

samhljóma breytingu nefndarinnar. Vert er að benda á að skiptingin er ekki klippt og skorin 

eins og hefur verið í köflunum hér að ofan og því ekki alltaf ljóst í hvaða flokk frumvarp ætti 

að fara. Leitast var við að hafa umfjöllunina og skiptinguna eins skýra og hægt er og því var 

talið hentugast að hafa þessa þrjá flokka. Til að fá enn skýrari mynd af þessari flokkun er kafli 

4.4 þar sem samanburður er milli breytingar- og heildarlaga og einnig umfjöllun um lög sem 

fengu gildi á löggjafarþinginu vegna alþjóðlegra skuldbindinga íslenska ríkisins.  

4.1. Frumvörp sem breyttust ekki í meðförum þingsins 

Fyrsti flokkurinn eru þau frumvörp sem urðu að lögum án þess að gerðar væru breytingar á 

þeim í meðförum Alþingis. Það getur verið vegna þess að þingnefndin sem fjallaði um málið 
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hafi lagt til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt, breytingin sem þingnefndin hafi lagt til hafi 

ekki náð fram að ganga og það sama á einnig við hjá þingmönnum; þeir hafi ýmist ekki lagt 

fram breytingartillögu eða tillagan sem þeir lögðu fram hafi ekki verið samþykkt. Af því 81 

frumvarpi sem varð að lögum á 148. löggjafarþingi157 voru 34 þeirra sem fóru óbreytt í gegnum 

þingið, urðu að lögum og heyra undir þennan flokk. Ef litið er til tölfræðinnar kemur í ljós að 

það eru því 42% þeirra frumvarpa sem urðu að lögum sem fóru óbreytt í gegnum þingið. Þau 

frumvörp sem fóru helst athugasemdalaust í gegnum þingið voru þau frumvörp sem innihéldu 

minniháttar breytingar, til dæmis ef gleymdist að bæta atriðum inn í lögin eða lengja átti 

bráðabirgðaákvæði. Þá var einnig merkjanlegur munur milli mánaða á þinginu. Í byrjun 

þingsins, þegar 148. löggjafarþing var nýsett, fóru flest frumvörpin athugasemdalaust í gegn og 

mörg frumvörpin því samhljóða lögunum. Þegar leið á þingið og komið var fram á vor fór að 

bera á lengri rökstuðningi og fleiri breytingartillögur fygldu frumvörpum frá nefndum. Ástæður 

þessa gætu helst verið þær að minni breytingafrumvörp voru lögð fram fyrr á löggjafarþinginu 

en stærri breytingafrumvörp og frumvörp sem innihéldu heildarlög voru frekar lögð fram þegar 

leið á löggjafarþingið. Þá gæti einnig verið að þingmenn hafi enn verið að koma sér fyrir og 

aðlaga sig að hinum nýju hlutverkum og því ekki verið að setja fram breytingartillögur. 

Jafnframt var í byrjun þingsins mestur þungi settur á fjárlög og breytingu laga sem þurfti að 

gera vegna þeirra, en mjög knappur tími var til þess að afgreiða fjárlögin, og því gæti hafa verið 

minni áhersla á önnur frumvörp sem voru lögð fram samhliða fjárlögunum og þá sérstaklega ef 

aðeins var um að ræða minniháttar breytingar í lögunum.  

Sé skiptingin skoðuð nánar koma nokkur atriði í ljós sem vert er að nefna. Ef fyrst er litið til 

skiptingu frumvarpa milli ráðuneyta, þingmanna og þingnefnda sjást skýrar skiptingar. Af þeim 

tíu þingnefndarfrumvörpum sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi voru níu frumvörp sem 

fóru óbreytt í gegn eða 90% af þeim frumvörpum sem þingnefndir lögðu fram. Helstu ástæður 

þess gætu verið að þau frumvörp sem þingnefndirnar lögðu fram voru lögð aftur fyrir sömu 

nefnd í yfirferð og þar hafi þeim ekki fundist ástæða til að bæta eitthvað sem þau höfðu sent frá 

sér áður fullunnið af þeirra hálfu. Einnig getur verið að ef þingnefnd leggi fram frumvarp er oft 

vikið frá hefðbundnum reglum og geta frumvörpin því farið beint úr fyrstu umræðu í aðra án 

þess að fara aftur til sömu nefndar nema þess sé óskað úr þingsal. Þá innihéldu frumvörp 

þingnefndanna oft litlar breytingar, til dæmis að framlengja fresti eða bæta við lögin einhverju 

sem hafði verið tekið út áður fyrir mistök og því hugsanlega ekki mikill ágreiningur um efni 

                                                 
157 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
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frumvarpanna. Tvö frumvarpanna vörðuðu einnig veitingu ríkisborgararéttar sem eru annars 

eðlis en önnur frumvörp.  

Næst skal litið til þeirra þingmannafrumvarpa er urðu að lögum á löggjafarþinginu en ekkert 

þeirra sem varð að lögum fór óbreytt í gegnum Alþingi. Eins og áður hefur verið nefnt njóta 

þingmenn síður breiðs stuðningshóps en ráðherrar og þingnefndir. Þingmenn semja frumvörpin 

oftast sjálfir en geta leitað aðstoðar hjá sérfræðingum Alþingis á skrifstofu Alþingis sem geta 

séð um yfirlestur og hjálp við samninguna.158 Gæti þetta verið ein ástæða þess að ekkert 

þingmannafrumvarp er í þessum flokki; þingnefndirnar kafa mögulega dýpra til að skoða hvort 

samræmi sé á milli og frumvarpið sé eins gott og á verður kosið og eins til að reyna laga 

frumvarpið þannig að það hljóti betri hljómgrunn og þannig líklegra til þess að fleiri styðji 

frumvarpið. Einnig getur verið að vegna þess að mun færri koma að þingmannafrumvörpunum 

en ráðherrafrumvörpunum að auðveldara sé fyrir þingmenn að yfirsjást einhver atriði fremur en 

til dæmis samráðshópum og að minnsta kosti tveimur ráðuneytum sem vinna að og lesa yfir 

frumvörpin sem ráðherrar leggja fram. Fjallað verður betur um þingmannafrumvörpin og í 

hvaða flokkum þau liggja í næstu köflum. 

Þá skal litið til stjórnarfrumvarpanna sem lögð voru fram og voru samþykkt sem lög óbreytt. 

Við sum frumvarpanna var gerð breytingartillaga sem ekki var samþykkt. Það voru 23 

stjórnarfrumvörp sem ráðherrar lögðu fram sem urðu óbreytt að lögum, eða 28% allra þeirra 

frumvarpa sem urðu að lögum á löggjafarþinginu og 34% þeirra stjórnarfrumvarpa sem urðu 

að lögum. Áhugavert þykir að skoða frumvörpin eftir því hvaða ráðuneyti þau koma frá en það 

gefur ákveðna mynd.  

Sjö ráðherrar lögðu fram frumvörp sem voru samþykkt óbreytt og því voru fjórir ráðherrar sem 

voru ekki í þessum flokki. Á hinn bóginn skal benda á að þeir ráðherrar sem ekki eru í þessum 

flokki lögðu fram hlutfallslega færri frumvörp, 1,75 frumvarp á hvern ráðherra, en þeir sem eru 

í þessum flokki en þeir eru með 9 frumvörp á hvern ráðherra. Það getur verið orsök þessarar 

skiptingar. Verður nú vikið að þeim ráðherrum sem voru í þessum flokki en farið verður eftir 

fjölda frumvarpa sem þeir lögðu fram og voru samþykkt í óbreyttri mynd.  

Fjármála- og efnahagsráðherra, sem lagði fram flest frumvörp sem urðu að lögum á 148. 

löggjafarþingi, var með átta frumvörp sem samþykkt voru óbreytt, eða 47% af hans 

                                                 
158 Þeir leita þó ekki alltaf aðstoðar hjá sérfræðingum Alþingis en einnig eru þingflokkarnir á þingi með eigin 

starfsfólk og sérfræðinga sem aðstoða þingmenn. 
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frumvörpum.159 Næsti ráðherra var dómsmálaráðherra með fimm frumvörp af þeim sjö sem 

hann lagði fram eða 71%. Þetta hlutfall er hæsta hlutfallið í þessum flokki og dómsmálaráðherra 

því sá ráðherra sem lagði fram flest frumvörp sem fóru óbreytt í gegnum þingið. Næstur var 

sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem lagði fram fjögur fumvörp sem fóru óbreytt í 

gegnum þingið af þeim sex sem hann lagði fram, eða 67%, sem er einnig ívið hátt hlutfall. Þá 

voru næst fjórir ráðherrar sem voru með tvö frumvörp hver sem fóru í óbreyttri mynd í gegnum 

þingið. Það voru ferðmála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sem lagði í heildina fram sex 

frumvörp sem urðu að lögum og hlutfallið því 33%, félags- og jafnréttismálaráðherra sem lagði 

fram átta frumvörp í heildina og tvö frumvörp af þeim eru því 25%, þriðji af þeim var 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra en hann lagði fram 11 frumvörp, eða 18%, og því með 

lægsta hlutfallið í þessum flokki, og síðasti ráðherrann sem lagði fram frumvarp í þessum flokki 

var umhverfis- og auðlindarráðherra en hann lagði fram fimm frumvörp í heildina sem urðu að 

lögum á löggjafarþinginu og því með 40% hlutfall.  

Hlutfall frumvarpanna sem ráðherrarnir lögðu fram sýnir eflaust betur skiptinguna á milli þeirra 

heldur en fjöldi frumvarpa sem fóru óbreytt í gegnum löggjafarþingið þar sem ráðherrarnir 

lögðu fram mismörg frumvörp sem urðu að lögum. Þannig lagði til dæmis fjármála- og 

efnahagsráðherra fram átta frumvörp, af þeim 20 sem hann lagði fram í heildina, sem fóru 

óbreytt í gegnum löggjafarþingið en umhverfis- og auðlindarráðherra fram tvö frumvörp af 

fimm sem voru samþykkt og fóru óbreytt í gegnum þingið, en báðir þessir ráðherrar eru því 

með 40% hlutfall frumvarpa hvor um sig sem fóru í gegn óbreytt þó fjöldi frumvarpa á bakvið 

tölfræðina sé mismikill. Eins og áður var nefnt var dómsmálaráðherra með hæsta hlutfall 

frumvarpa sem fóru í gegn og voru samþykkt í óbreyttri mynd. Ástæður þess að ráðherrar eru 

með mishátt hlutfall frumvarpa sem komast óbreytt í gegnum löggjafarþingið geta verið ýmis 

konar. Sem dæmi eru frekari líkur á að minni frumvörp, þar sem verið er að bæta smáatriðum 

inn í lögin eða laga eitthvað sem þörf er á vegna mistaka, komist óbreytt í gegnum 

löggjafarþingið en stærri frumvörpin. Stærri frumvörp sem innihalda EES-innleiðingu og 

heildarlög eru líklegri til að vera í hinum flokkunum. Aðeins eitt frumvarp er varðar EES-

innleiðingu var samþykkt í óbreyttri mynd, frumvarp til laga um breytingu á lögum um aðgerðir 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka,160 og þá voru jafnframt aðeins ein heildarlög 

samþykkt óbreytt, frumvarp til laga um Matvælastofnun.161 Flest frumvarpanna í þessum hópi 

vörðuðu þó litlar efnislegar breytingar á lögunum og ekki flóknar og því minni þörf á að skoða 

                                                 
159 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
160 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 899 – 565. mál. 
161 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 442 – 331. mál. 
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hvort hægt væri að breyta frumvörpunum á einhvern hátt sem hentaði betur. Þá má leiða líkum 

að því að þau frumvörp sem voru lögð fram og voru stærri í sniðum hafi fengið frekari umfjöllun 

hjá Alþingi og í þingnefndum en þau minni og því minni áhersla lögð á þau. Þannig gæti verið 

auðveldara fyrir minniháttar breytingafrumvörp að sleppa óbreytt í gegnum umræður á þingi. 

Önnur ástæða þess að mismunandi hlutfall er milli ráðherra í þessum flokki geta verið 

ráðuneytin. Breytilegar vinnuaðferðir geta verið í hverju ráðuneyti þó vissulega séu 

verklagsreglur svipaðar. Þannig geta frumvörp komið misvel tilbúin frá ráðuneytum þegar þau 

eru send til Alþingis. Ekki má þó gleyma því að ráðuneyti fullklára frumvörp hjá sér og því eru 

frumvörp að öllum líkindum ekki send hálfkláruð áfram til Alþingis. Breytingar sem eru gerðar 

á Alþingi á frumvörpum, eða eftir atvikum ekki gerðar, er því tæplega hægt að rekja til slakra 

vinnubragða ráðuneyta, heldur fremur vinnu, tíma og skoðun sem eytt er í hvert frumvarp fyrir 

sig á Alþingi, en það er breytilegt eftir stærð, flækjustigi og umfangi hvers frumvarps. 

Hér er einnig athyglisvert að kanna hversu mörg frumvörp sem urðu óbreytt að lögum fengu 

breytingartillögu sem gekk ekki í gegn. Af þeim 34 frumvörpum sem samþykkt voru í óbreyttri 

mynd voru fimm þeirra þar sem lögð var fram breytingartillaga sem gekk ekki í gegn. Almennt 

eru breytingartillögur nefndanna því teknar til greina. Varðandi tillögur sem koma frá 

einstökum þingmönnum er það ekki eins algengt og þingnefndartillögur og virðast 

þingmannatillögur aðeins ganga í gegn í um helmingi tilfella. Þau frumvörp þar sem lögð var 

fram breytingartillaga sem gekk ekki í gegn voru frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka,162 frumvarp til laga um brottfall laga 

um kjararáð,163 frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjald,164 frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um Fiskræktarsjóð165 og frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

dómstóla og fleiri lögum.166 Flest þessara frumvarpa fengu eina breytingartillögu sem var ekki 

talin falla eins vel að lögum og aðstæðum og eins og frumvarpið var og breytingartillagan náði 

því ekki fram að ganga. Þó ber að nefna hér frumvarp til laga breytingu á lögum um aðgerðir 

gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka en þar lagði bæði þingnefnd og þingmaður fram 

breytingartillögu við frumvarpið. Í kjölfarið barst þingnefndinni minnisblað frá 

dómsmálaráðuneytinu þar sem farið var yfir markmið frumvarpsins enn frekar með þeim 

tilgangi að sýna fram á að breytingartillaga nefndarinnar færði frumvarpið frá markmiði sínu. Í 

                                                 
162 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 899 – 565. mál. 
163 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1048 – 630. mál. 
164 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1164 – 648. mál. 
165 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 616 – 433. mál. 
166 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 8 – 8. mál. 
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framhaldi af því hætti þingnefndin því við breytinguna og var frumvarpið samþykkt óbreytt.167 

Þetta sýnir að ráðuneyti virðast passa að tilgangur og markmið frumvarps komi fram og það sé 

ekki komið í veg fyrir það með breytingum á Alþingi eftir að ráðuneyti hafa sent þau frá sér. 

Eftirfylgni frumvarpa er því til staðar sem reynist vel, til dæmis varðandi breytinguna á 

peningaþvættislögunum, sem stuðlar einnig að því að lögin séu eins skilvirk og hagkvæm og 

hægt er. Annað dæmi á 148. löggjafarþingi er frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

veiðigjald en þar klofnaði þingnefndin í tvennt.168 Meirihluti nefndarinnar vildi samþykkja 

frumvarpið óbreytt en minnihluti nefndarinnar lagði fram breytingartillögu fyrir frumvarpið. Sú 

breyting var þó ekki samþykkt og því varð frumvarpið að lögum óbreytt.  

4.2. Lítils háttar breytingar á frumvörpum 

Næsti flokkur er fyrir þau frumvörp sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi og var breytt í 

meðförum þingsins en þó aðeins lítillega, til dæmis til að skýra orðalag betur og aðra formþætti 

þegar frumvarpinu er ekki breytt efnislega séð. Þessi flokkur inniheldur þau frumvörp þar sem  

orðalag var ekki nógu skýrt eða vísað var í ranga grein í frumvarpinu og því verið að bæta úr 

því. Frumvörp hér undir og breytingar á þeim eru því í raun til að koma í veg fyrir misskilning 

síðar eða til að varna því að síðar þurfi að leggja fram frumvarp til að bæta úr þeim göllum sem 

var að finna í frumvarpinu.  

Af þeim þremur flokkum sem eru til umræðu í þessum kafla inniheldur þessi flokkur fæst 

frumvörp. Frumvörp sem samþykkt voru á löggjafarþinginu voru 81169 og af þeim voru 15 

frumvörp samþykkt sem lög eftir minniháttar breytingar á þeim. Ef litið er til tölfræðinnar sést 

að 19% þeirra frumvarpa sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi falla hér undir.  

Ekkert þingnefndarfrumvarpanna sem lagt var fram og varð að lögum er í þessum flokki. Eins 

og áður var farið yfir voru þó níu af tíu frumvörpum sem lögð voru fram af þingnefndum 

samþykkt án breytinga og því fellur aðeins eitt frumvarp frá þingnefndum í hina flokkana. Af 

þeim þingmannafrumvörpum sem urðu að lögum er helmingur þeirra hér í þessum flokki eða 

tvö frumvörp. Eins og áður var farið yfir virðist vera meiri vinna við þingmannafrumvörp, að 

ná þeim í gegn og fá þau samþykkt sem lög en önnur frumvörp og því kannski ekki tilviljun að 

helmingur þingmannafrumvarpanna sé hér. Það eru frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

                                                 
167 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1207 – 565. mál. 
168 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1164 – 648. mál. 
169 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
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brottnám líffæra170 og frumvarp til laga um breytingu á almennum hegingarlögum.171 Á bak við 

þingmannafrumvörpin eru oftar en ekki fleiri en einn þingmaður sem eru flutningsmenn 

frumvarpsins og styðja það. Hvað varðar fyrra frumvarpið voru tveir þingmenn flutningsmenn 

frumvarpsins en seinna frumvarpið voru 12 þingmenn skráðir sem flutningsmenn. Þrátt fyrir 

það voru frekari athugasemdir og lagðar til stærri breytingar við seinna frumvarpið en hið fyrra 

þótt fleiri hafi staðið að baki síðara frumvarpinu. Ætla mætti að þar sem fleiri einstaklingar 

kæmu að frumvarpinu væru minni líkur á því að það yrði fyrir breytingum hjá þingnefnd en það 

virðist ekki koma í veg fyrir að nefndirnar skoði málið vandlega. Þá hafði fyrra frumvarpið 

verið lagt fram þrisvar áður á fyrri löggjafarþingum en hið síðara tvisvar sem gæti munað; fyrra 

frumvarpið hafi því kannski fengið fleiri og frekari ábendingar áður og því verið búið að aðlaga 

að því en hið síðara.  

Hvað varðar hin 13 frumvörpin sem samþykkt voru sem lög á 148. löggjafarþingi með lítils 

háttar breytingum er ljóst að þau eru stjórnarfrumvörp. Þessi frumvörp skiptast milli átta 

ráðherra og því eru þrír ráðherrar sem eru ekki hér undir. Verður þessum frumvörpum raðað á 

sama hátt og hér fyrir ofan, það er eftir fjölda sem er undir þessum flokki. Fyrstu tveir 

ráðherrarnir eru báðir með þrjú frumvörp hvor um sig hér, frumvörp sem voru samþykkt sem 

lög með lítils háttar breytingum. Það eru annars vegar ferðamála-, iðnaðar- og 

nýsköpunarráðherra en sá ráðherra lagði fram sex frumvörp í heildina sem urðu að lögum og 

því er helmingur frumvarpa hans hér undir. Hins vegar er það fjármála- og efnahagsráðherra en 

hann lagði einnig fram þrjú frumvörp sem tóku lítils háttar breytingum í meðförum Alþingis 

áður en þau voru samþykkt en það eru 18% þeirra frumvarpa sem hann lagði fram. Eitt af 

þessum þremur frumvörpum sem fjármála- og efnahagsráðherra var með í þessum flokki, 

frumvarp til laga um brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda,172 varðaði breytingartillögu sem kom 

frá þingmanni en ekki þingnefnd, þar sem nefndin taldi að samþykkja ætti frumvarpið óbreytt. 

Þetta frumvarp var eina frumvarpið í þessum flokki sem var með breytingartillögu frá 

þingmanni, og tekið var tillit til á löggjafarþinginu, og ekki þingnefnd. Næst var félags- og 

jafnréttismálaráðherra en hann lagði fram tvö frumvörp sem tóku lítils háttar breytingum í 

meðförum Alþingis, eða 25% þeirra frumvarpa sem hann lagði fram og urðu að lögum. 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra var einnig með tvö frumvörp sem voru samþykkt sem 

lög með lítils háttar breytingum en alls lagði hann fram 11 frumvörp sem urðu að lögum og því 

er þessi flokkur hér 18% af þeim frumvörpum. Síðast eru fjórir ráðherrar, hver með eitt 

                                                 
170 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 22 – 22. mál. 
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frumvarp um sig sem tók lítils háttar breytingum í meðförum Alþingis. Fyrsti ráðherrann er 

dómsmálaráðherra og því með 14% hlutfall þar sem allt í allt voru sjö frumvörp lögð fram af 

hans hálfu. Næsti er heilbrigðisráðherra en hann lagði fram þrjú frumvörp sem urðu að lögum 

á löggjafarþinginu og því eru 33% í þessum flokki. Þriðji ráðherrann er mennta- og 

menningarmálaráðherra. Sá ráðherra lagði aðeins fram tvö frumvörp á yfirstandandi þingi og 

því er helmingur frumvarpa hans í þessum flokki. Síðasti ráðherrann er umhverfis- og 

auðlindarráðherra en hann lagði fram eitt frumvarp sem samþykkt var með lítils háttar 

breytingum af fimm frumvörpum sem hann lagði fram og urðu að lögum í heildina, eða 20%.  

Hafa ber þó í huga að hver ráðherra er með mismörg frumvörp lögð fram og því þarf að skoða 

út frá hlutfalli en ekki þeim fjölda sem lagður var fram. Eins og sést er hlutfallið hér ívið minna 

en hjá þeim frumvörpum sem tóku engum breytingum í meðförum Alþingis en enginn ráðherra 

hér nær yfir helmingshlutfall frumvarpa sem er í kaflanum að ofan.  

4.3. Meiriháttar breytingar á frumvörpum 

Í síðasta flokknum eru þau frumvörp sem fóru í gegnum Alþingi og voru samþykkt sem lög en 

hlutu við það meiriháttar breytingar. Vakin er athygli á því að þau frumvörp sem talin eru vera 

með meiriháttar breytingu eru þau frumvörp sem fengu breytingartillögu þess efnis að bætt var 

við grein, málsgrein eða nýjum lið eða grein tekin út, breytingin samþykkt og frumvarpið því 

orðið að lögum með breytinguna innifalda. Með þessu er verið að laga meira en aðeins formhlið 

frumvarpanna, ráðherra er til dæmis gefin heimild til að setja reglugerð eða nýjum skilyrðum 

bætt við, eða tekin út, sem valda því að áhrif laganna breytast að einhverju leyti. Vissulega eru 

breytingarnar á frumvörpunum sem tekin verða fyrir hér mismiklar en talið var hentugast að 

hafa aðeins þessa þrjá flokka svo flækjustigið yrði ekki of mikið. Í þessum flokki voru 32 þeirra 

frumvarpa sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi en það gera 40% allra frumvarpa. Verður 

nú nánar vikið að skiptingu og flokkun innan þessara 32 frumvarpa.  

Fyrst ber að líta til þingnefndarfrumvarpa og þingmannafrumvarpa. Þingnefndarfrumvörpin í 

þessum flokki var aðeins eitt frumvarp en hin níu frumvörpin voru samþykkt í meðförum 

Alþingis án breytinga. Því eru 10% frumvarpanna sem þingnefndir lögðu fram hér í þessum 

flokki. Þetta þingnefndarfrumvarp, frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn 

fiskveiða,173 sem kom frá atvinnuveganefnd og fór til sömu nefndar eftir fyrstu umræðu. 

Nefndin lagði fram breytingartillögu sem var samþykkt. Eftir aðra umræðu á Alþingi kom þó 

atvinnuveganefnd aftur með breytingartillögu við frumvarpið sem var einnig samþykkt. 
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Nefndarfrumvarpið fór því aftur til sömu nefndar sem gerði tvisvar sinnum breytingu á 

frumvarpinu. Það er því er ekki sjálfgefið að nefndarfrumvörp fari óbreytt gegnum Alþingi en 

ef miðað er út frá þessu frumvarpi er ekki útilokað að nefndirnar endurskoði sín eigin frumvörp 

og athugi hvort hægt sé að betrumbæta þau en hér fékk nefndin utanaðkomandi hagsmunaaðila 

á fund til að heyra þeirra skoðanir og tillögur og kom fram með breytingartillögu í kjölfarið.  

Ef á hinn bóginn er litið til þingmanna og frumvarpa sem þeir lögðu fram kemur í ljós að 

helmingur frumvarpanna sem þeir lögðu fram og varð að lögum er í þessum hópi. Þau frumvörp 

sem þingmennirnir lögðu fram í þessum flokki og urðu að lögum eru annars vegar frumvarp til 

laga um breytingu á barnalögum174 og frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

ættleiðingar.175 Fyrra frumvarpið fékk einkar fjölbreytta afgreiðslu. Eftir að frumvarpið var sent 

til þingnefndar var deilt um það innan nefndarinnar hvort vísa ætti frumvarpinu frá eða ekki. 

Meirihluti nefndarinnar taldi þó að halda ætti áfram með frumvarpið en kom með 

breytingartillögu sem varðaði efnislegt innihald frumvarpsins.176 Minnihlutinn taldi að vísa ætti 

frumvarpinu frá og senda það til ríkisstjórnarinnar til frekari vinnslu þar sem hægt væri að hafa 

samráð við fagaðila en um mikilvæga hagsmuni væri að ræða sem þyrfti að skoða vel sem 

minnihlutinn taldi að væri ekki uppfyllt.177 Frumvarpið gekk þó í gegn hjá Alþingi og var 

breytingartillaga meirihluta þingnefndarinnar samþykkt. Í kjölfar annarrar umræðu kom 

þingmaður með breytingartillögu á frumvarpinu sem einnig gekk í gegn. Þetta frumvarp fór því 

í gegnum líflega og fjölbreytta leið á Alþingi og sýnir glögglega hve margar mismunandi leiðir 

eitt frumvarp getur farið. Hvað varðar síðara frumvarpið fór það heldur hefðbundna leið í 

gegnum þingið en þingnefndin sem fékk frumvarpið til sín kom með nokkuð stórtækar 

breytingar á frumvarpinu sem gengu í gegn og frumvarpið varð að lögum með breytingum 

nefndarinnar.178  

Næst verða stjórnarfrumvörpin skoðuð. Það sem vekur athygli hér er að allir ráðherrarnir eru 

með frumvarp í þessum flokki. Vert er að benda á að tveir ráðherrar lögðu aðeins fram eitt 

frumvarp hvor um sig, og einn ráðherra aðeins með tvö frumvörp og það því mun áhugaverðara 

að allir eigi frumvörp í þessum flokki. Stjórnarfrumvörp í þessum flokki voru 29 og þessi 

flokkur er því með flest stjórnarfrumvörp en hinir flokkarnir voru með 25 frumvörp sem fóru í 

gegnum þingið óbreytt og 13 frumvörp sem breyttust lítillega í meðförum þingsins. Nú verður 

                                                 
174 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 334 – 238. mál. 
175 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 198 – 128. mál. 
176 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1090 – 648. mál. 
177 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1085 – 238. mál. 
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farið yfir þessi stjórnarfrumvörp en áréttað er, rétt eins og í 3. kafla, að litið skuli fremur til 

hlutfalls frumvarpa heldur en fjölda frumvarpa sem hver ráðherra lagði fram vegna þess hversu 

mismörg frumvörp hver ráðherra lagði fram. Þó verður farið eftir fjölda frumvarpa sem hver 

ráðherra er með í flokknum.  

Fyrstan skal nefna samgöngu- og sjávarútvegsráðherra en hann var með átta frumvörp af þeim 

11 sem hann lagði fram á 148. löggjafarþingi í þessum flokki, eða 73%. Meirihluti hans 

frumvarpa er því í þessum flokki en frumvörpin voru öll með sama ferilinn; breytingartillaga 

frá nefnd, hún samþykkt í annarri umræðu á þingi og frumvörpin með breytingartillögunni 

samþykkt sem lög. Næst var fjármála- og efnahagsráðherra með sex frumvörp en hann lagði 

samtals fram 20 frumvörp sem urðu að lögum á löggjafarþinginu. Það eru því 35% frumvarpa 

sem eru í þessum flokki. Af þessum sex frumvörpum voru þrjú sem urðu að lögum með 

breytingartillögu frá þingnefnd, tvö sem urðu að lögum með breytingartillögum bæði frá 

þingnefnd og frá þingmanni og svo eitt sem er nær alveg sér á báti hvað viðkemur göngu þess 

í gegnum Alþingi. Það er frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2018179 

en frumvarpinu fylgdu þrjár breytingartillögur þegar það kom frá þingnefnd; ein tillaga frá 

meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar og tvær frá mismunandi minnihlutum sömu nefndar. 

Eftir aðra umræðu bættust svo við átta breytingartillögur; tvær frá efnahags- og viðskiptanefnd, 

þar sem ein var frá meirihluta og önnur frá minnihluta, og svo sex breytingartillögur frá 

þingmönnum. Hafa verður í huga að hér er um gríðarlega stórt og mikilvægt frumvarp að ræða 

en þetta tengist tekjum og gjöldum ríkisins á einu almanaksári og því margar mismunandi 

skoðanir um málefnið. Þriðji ráðherrann er félags- og jafnréttismálaráðherra með fjögur 

frumvörp af átta í þessum flokki og því 50% allra sinna frumvarpa hér. Þrjú þeirra voru 

samþykkt með breytingartillögu frá nefndum en eitt þeirra var samþykkt með breytingu frá 

bæði þingnefnd og þingmanni. Næst voru þrír ráðherrar með tvö frumvörp hver um sig í þessum 

flokki. Fyrstur er heilbrigðisráðherra en hann var með samtals þrjú frumvörp á 148. 

löggjafarþingi sem urðu að lögum og því eru 67% frumvarpa hans í þessum flokki. Í báðum 

frumvörpunum klofnaði nefndin sem fékk frumvarpið til umsagnar og með öðru frumvarpinu, 

frumvarpi til laga um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum,180 var bæði 

breytingartillaga frá þingnefnd og þingmanni samþykkt. Næstur er sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðherra en 33% hans frumvarpa eru í þessum flokki. Í frumvarpi til laga um 

breytingu á tollalögum181 klofnaði þingnefndin í tvennt en frumvarpið var samþykkt með 
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breytingartillögu frá meirihluta nefndarinnar. Hitt frumvarpið var samþykkt með 

breytingartillögu frá nefndinni í heild. Síðasti ráðherrann með tvö frumvörp hér er umhverfis- 

og auðlindarráðherra en þar sem hann lagði fram fimm frumvörp á löggjafarþinginu sem urðu 

að lögum eru 40% frumvarpa hans í þessum flokki. Bæði frumvörpin voru samþykkt með 

breytingartillögu frá þingnefnd.  

Síðustu fimm ráðherrarnir voru allir með eitt frumvarp í þessum flokki, það er að aðeins eitt 

frumvarp þeirra var samþykkt á Alþingi með meiriháttar breytingu á þinginu. Fyrstur er 

dómsmálaráðherra en hann lagði samtals fram sjö frumvörp á þinginu sem samþykkt voru sem 

lög og því 14% frumvarpa hans hér. Við afgreiðslu frumvarpsins í þingnefnd klofnaði nefndin 

í tvennt en meirihluti nefndarinnar skilaði inn breytingartillögu sem síðan var farið eftir. 

Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra er næstur með 17% frumvarpa hér í þessum flokki. 

Frumvarpið tók breytingum bæði eftir fyrstu og aðra umræðu á Alþingi en í bæði skiptin skilaði 

þingnefnd inn breytingartillögu. Þriðji ráðherrann er forsætisráðherra en hann lagði fram eitt 

frumvarp á Alþingi og því eru „öll“ frumvörp hans hér. Var frumvarpinu skilað með 

breytingartillögu frá þingnefnd og samþykkt þannig sem lög. Næstur er mennta- og 

menningarmálaráðherra en hann lagði fram tvö frumvörp og því 50% frumvarpa hans hér. Þetta 

frumvarp tók jafnframt gildi laga með breytingartillögu sem hafði borist frá þingnefnd. Síðasti 

ráðherrann er utanríkisráðherra en hann lagði einnig aðeins fram eitt frumvarp á 148. 

löggjafarþingi og því „öll“ hans frumvörp líka hér. Hér klofnaði þingnefndin sem hafði 

frumvarpið til afgreiðslu í tvennt en meirihluti skilaði breytingartillögu sem gekk í gegn á 

Alþingi. 

Almennt er hlutfall stjórnarfrumvarpa í þessum flokki frekar hátt, sem og hlutfall 

þingmannafrumvarpanna, en þingnefndarfrumvörpin eru mun lægri hér. Í allflestum 

frumvörpunum sem tóku breytingum í meðförum Alþingis var haft samráð við hagsmunaaðila 

og því tæplega hægt að halda fram að breytingin sem var gerð á Alþingi hafi verið pólitísks 

eðlis.  

4.4. Heildarlög, breytingalög og innleiðing í meðförum Alþingis 

Til að átta sig betur á skiptingu í þessum kafla hefur verið ákveðið að víkja að skiptingunni út 

frá heildarlögum og breytingalögum sem tóku gildi á 148. löggjafarþingi. Þá verður einnig vikið 

að skiptingu frumvarpa út frá skuldbindingum Íslands og hvort þau frumvörp hafi komist í 

gegnum þingið athugasemdalaust eður ei. 
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Fyrst verður vikið að heildarlögum sem sett voru á 148. löggjafarþingi en þau voru 17. Eitt 

þeirra fór gegnum Alþingi án breytinga en það var frumvarp til laga um Matvælastofnun.182 

Fimm frumvarpanna sættu minniháttar breytingum í meðförum Alþingis en 11 frumvörp sem 

innihéldu heildarlög urðu fyrir meiriháttar breytingum í meðförum þingsins, áður en þau voru 

samþykkt sem lög. Meirihluti frumvarpanna sem innihéldu heildarlög urðu því fyrir einhverjum 

breytingum á 148. löggjafarþingi. 

Ef litið er til breytingalaganna er skiptingin nokkuð jafnari. 33 þeirra frumvarpa sem innihéldu 

breytingar voru samþykkt án breytinga, tíu breytingalagafrumvörp fengu lítils háttar breytingu 

og 21 breytingafrumvarp fengu meiriháttar breytingu, það er efnislega, í meðförum þingsins. 

Hér snýst staðan því við, flest breytingafrumvörpin voru í flokknum þar sem engar breytingar 

voru gerðar á meðan fæst frumvörpin sem innhéldu heildarlög voru í þeim flokki.  

Næst verður litið til þeirra frumvarpa sem lögð voru fram og urðu að lögum á 148. 

löggjafarþingi vegna skuldbindinga íslenska ríkisins við alþjóðasamninga og -stofnanir. Í 

heildina voru það 33 frumvörp sem féllu undir þann flokk. Átta þeirra fóru í gegnum þingið án 

þess að breytingar væru gerðar á þeim og því samþykkt óbreytt. Það voru því 25 frumvörp sem 

vörðuðu alþjóðlegar skuldbindingar íslenska ríkisins sem tóku einhverjum breytingum í 

meðförum Alþingis. Af þessum 25 frumvörpum var níu frumvörpum aðeins breytt lítíllega, það 

er ekki á efnislegan máta. Því var 16 frumvörpum breytt á efnislegan hátt, meiriháttar breyting, 

í meðförum Alþingis í þessum flokki. Meirihluti þessara frumvarpa tók því einhverjum 

breytingum og þá tók um helmingur frumvarpanna, sem varðar alþjóðlegar skuldbindingar, 

meiriháttar efnislegum breytingum.  

Af þessu sést að því stærri breytingar sem gera á á lögunum, því meiri líkur eru á að 

breytingartillaga sé gerð við frumvarp á Alþingi og þarf það ekki að koma á óvart. Þá virðast 

líka vera meiri líkur á því að þingnefnd, sem fái frumvarp til sín í afgreiðslu, komi með tillögu 

að breytingum þegar um er að ræða utanaðkomandi uppruna og þrýsting á löggjöf, það er að 

segja skuldbindingar ríkisins við alþjóðlega samninga og -stofnanir.  

4.5. Niðurstaða 

Ofangreindur kafli fjallar um þær leiðir sem frumvörp geta farið á Alþingi og hvort og þá hve 

mikið, frumvörp breytast í meðförum þingsins. Ljóst er að frumvörp geta farið með ýmsum 

hætti í gegnum þingið. Sum frumvörp fara óbreytt í gegnum þingið, án þess að fá 
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breytingartillögu, á meðan önnur fara óbreytt í gegn þrátt fyrir að hafa fengið breytingartillögu 

en hún hefur ekki gengið í gegn. Þá getur verið að frumvörpum sé breytt á Alþingi en 

breytingarnar geta verið smávægilegar, til dæmis að breyta orðalagi eða laga augljós mistök, 

eða einkar stórvægilegar, til dæmis að bæta við greinum og taka aðrar út og allt þar á milli. 

Líklegra er að frumvarpi að heildarlögum sé breytt fremur en frumvarpi að breytingalögum og 

þá eru minni breytingalagafrumvörp líklegri til að fara óbreytt í gegnum þingið en þau stærri. 

Þá eru frumvörp sem eru tilkomin vegna alþjóðlegra skuldbindinga íslenska ríkisins líklegri til 

að fá breytingartillögu í meðförum Alþingis. Hvað varðar uppruna frumvarpanna virðast 

þingnefndarfrumvörpin helst komast í gegnum þingið óáreitt á meðan frekar er farið í saumana 

á þingmannafrumvörpum og stjórnarfrumvörpum. Þá ber að nefna þann mun sem sást á 

umfjöllun frumvarpa eftir tímabilum á Alþingi. Frumvörp sem lögð voru fram í byrjun 

löggjafarþingsins voru líklegri til að komast í gegnum þingið án breytingartillögu en þau 

frumvörp sem lögð voru fram seinna á þinginu. Þá var einnig líklegra að styttri 

breytingafrumvörp yrðu lögð fram fyrr á löggjafarþinginu heldur en síðar. Helsta ástæða er talin 

vera sú að stjórnarslit urðu á 147. löggjafarþingi og því fóru nýjir ráðherrar beint inn í stöðu 

sína án þess að fá nokkurn tíma til undirbúnings fyrir Alþingi. Út frá þessu er merkilegt að 

skoða mynstrið sem farið hefur verið yfir í kaflanum og sjá tengingarnar á milli tímabils 

löggjafarþingsins og lengd og innihalds frumvarpa. Flest frumvörpin á 148. löggjafarþingi tóku 

þó einhverjum breytingum í meðförum Alþingis en það þýðir ekki endilega að ráðuneytin hafi 

ekki skilað fullkláruðum frumvörpum til þingsins eða að með breytingum sé verið að ná fram 

pólitískum vilja. Oft þarf að breyta mörgum lögum samhliða frumvörpum og einhver geta 

yfirsést ráðuneytinu sem Alþingi grípur og bætir inn í. Einnig hafa þingnefndirnar á Alþingi 

oftar en ekki samráð við hagsmunaaðila en þeir geta komið með tillögur að breytingum sem 

nefndin setur í breytingartillögu. Á þennan hátt er gott að frumvörpin gangi í gegnum nokkrar 

síur áður en þau verða að lögum, ekki væri gott að lögin sem væru í gildi væru í misræmi hvert 

við annað eða ekki eins vel unnin og hægt er. Að þessu sögðu er talið jákvætt að frumvörp séu 

jafn gaumgæfilega skoðuð á Alþingi og virðist vera miðað við 148. löggjafarþing. 
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5. Nauðsyn laga og forsjálni 

Íslenska löggjöfin samanstendur af mörgum brotum sem mynda eina heild. Lög sem eru við 

lýði úreldast samhliða því að samfélagið þróast og því þarf að uppfæra lögin til að þau haldi í 

við samfélagið. Hefur setning laga gjarnan verið flokkuð í fjóra flokka; málefni sem skylt er að 

setja lög um samkvæmt stjórnarskránni, lög sem eru heimiluð samkvæmt stjórnarskránni, önnur 

málefni sem verður að fjalla um og skipa með lögum og síðast lagasetning í öðrum tilvikum. 

Síðasti flokkurinn er jafnframt sá stærsti.183 Ef miðað er út frá þessari flokkun er ljóst að svið 

lagasetningar er víðtækt og nær til margra átta. 

Eins og áður hefur verið farið yfir í köflunum á undan er hægt að endurskoða lögin í heild sinni 

og koma fram með frumvörp sem innihalda uppfærð heildarlög eða breyta einstökum greinum 

ef ekki þykir þörf á því að breyta lögunum í heild. Þegar verið er að breyta einum lögum þarf 

ekki aðeins að skoða þau og hvaða breytinga er þörf heldur þarf einnig að samstilla 

breytingarnar við önnur lög sem tengjast breytingalögunum. Það getur verið misflókið en hver 

breytingalög eru einstök með tilliti til efnisinnihalds, umfangs og flækjustigs, breytingar geta 

því verið einfaldar og aðeins varðað þau lög sem á að breyta eða umfangsmiklar og varðað 

mörg önnur lög sem þá þarf að taka tillit til, skoða og mögulega breyta þeim líka. Þegar 

breytingarnar eru umfangsmiklar þarf að huga að mörgu og meiri hætta að mönnum yfirsjáist 

einhver atriði hjá ráðuneytum. Það er þá eitt af hlutverkum Alþingis að koma auga á slíkt og 

bæta inn því sem gleymdist. Á hinn bóginn gerist það ekki alltaf og stundum verða ráðuneyti 

og Alþingi ekki áskynja þess að það vanti inn í lögin fyrr en þau hafa tekið gildi og reynt hefur 

á þau. Koma þá ráðherrar eða þingnefndir oftar en ekki með breytingartillögur til að bæta því 

við eða laga það sem gleymdist. Þessi breytingafrumvörp eru þau frumvörp sem hefði verið 

hægt að komast hjá að leggja fram, að öllum líkindum, ef tekið hefði verið eftir ágallanum í 

upphaflega frumvarpinu og það lagað áður en frumvarp var samþykkt. Í þessum kafla verður 

fjallað um forsjálni við lagasetningu. Hefði verið hægt að komast hjá einhverjum frumvörpum 

á 148. löggjafarþingi? Er ástæða framlagningar breytingafrumvarpsins á 148. löggjafarþingi 

fyrri mistök eða vegna þess að ráðherrum og þingmönnum yfirsáust ákveðin atriði? Í fyrri hluta 

5. kafla verða þessi atriði skoðuð betur. 

Hvað varðar síðari hluta kaflans þá verður hann helgaður nauðsyn laga. Þar verður einblínt á 

lagasetningu í samfélaginu í dag og litið verður til þess hvort aðrar leiðir en lagasetning séu 

tækar og hvort þær leiðir séu betri en lagasetning í einhverjum tilvikum. Eflaust er hægt að deila 

                                                 
183 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 444. 
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um nauðsyn laga. Eins og kom fram í kafla 3.6.4. snertir lagasetning flestöll fyrirtæki og 

stofnanir og hafa þau eflaust öll sitthvað að segja um þá lagasetningu sem snýr að þeim. Á hinn 

bóginn gæti verið að þau telji önnur lög sem sett eru og eru ekki þeim viðkomandi að vissu leyti 

þarflaus vegna þess að lögin koma þeim ekki við. Sama er talið eiga við um almenning. Flest 

lög sem gilda í íslensku samfélagi ná til einhverra hagsmunahópa, misstórra hverju sinni, og 

því eru ein lög sem hagsmunahópi A finnst óþörf mjög mikilvæg að mati hagsmunahóps B. Hér 

er því í raun ekki hugmyndin að skoða hvaða lög sem sett voru á 148. löggjafarþingi voru óþörf 

og hver ekki heldur er fremur verið að fara yfir hvort og þá hvaða aðrar leiðir en lagasetning 

eru tækar og hvort þær leiðir séu hagkvæmar. Þó verður litið til þess hvort hægt hefði verið að 

komast hjá einhverjum frumvörpum sem lögð voru fram á löggjafarþinginu með öðrum leiðum 

þótt ekki verði deilt um nauðsyn þeirra.  

5.1. Forsjálni við lagasetningu 

Á 148. löggjafarþingi voru lögð fram, sem áður segir, 81 frumvarp184 en þar af voru 67 

breytingafrumvörp. Þau voru eins mismunandi og þau voru mörg, sum frumvörpin voru sett 

vegna mikilvægra nýmæla á meðan önnur voru sett vegna mistaka. Í greinargerð með frumvarpi 

breytingafrumvarpanna var tekið fram ef gleymst hefði að setja inn ákvæði, ef ákvæði hefðu 

verið tekin út fyrir mistök og önnur atriði sem hefði mátt komast hjá í fyrri lagasetningu. 

Mikilvægt er þegar breytingafrumvörp eiga í hlut að vandað sé til verka og aðgæsla höfð við 

gerð þeirra svo mistök verði ekki.185 Alþingi starfar í einu löggjafarþingi í senn og, eins og farið 

var yfir í kafla 2.3., ef frumvarp nær ekki að fara gegnum allar þrjár umræður og að verða 

samþykkt sem lög á einu löggjafarþingi þá þarf að taka það aftur upp á næsta löggjafarþingi og 

byrja ferilinn upp á nýtt. Á þennan hátt er tími þingsins á hverju löggjafarþingi því dýrmætur 

og viss tímasóun að þurfa taka upp og fjalla um breytingafrumvarp sem hefði verið hægt að 

komast hjá hefði innihald breytingafrumvarpsins verið í upphaflega frumvarpinu sem lagt var 

fram. Nú verður farið yfir þau breytingafrumvörp sem voru þess eðlis á 148. löggjafarþingi, 

það er hefði verið hægt að komast hjá með því að hafa innihald frumvarpsins í upphaflega 

frumvarpinu. Í þessu skyni verður bara fjallað um þau frumvörp sem höfðu það eina markmið 

að laga mistök sem urðu en ef frumvörpin voru sett fram með fleiri markmiðum en bara að laga 

mistök verður ekki fjallað um þau; það hafi hvort sem er staðið til að breyta þeim og því hægt 

að bæta við einhverju sem láðst hafði að setja inn í lögin á sínum tíma.  

                                                 
184 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög.  
185 Hafdís H. Ólafsdóttir, „Lagasnið lagafrumvarpa – er breytinga þörf?“ (2018) 3 Úlfljótur – tímarit laganema 

425, 431. 
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5.1.1. Mistök í lagasetningu 

Á 148. löggjafarþingi voru fimm frumvörp sem lögð voru fram og urðu að lögum sem vörðuðu 

mistök í lagasetningu en með frumvörpunum var verið að bæta úr því sem hafði gleymst að 

setja inn áður. Það voru því 6% allra frumvarpanna sem lögð voru fram á löggjafarþinginu sem 

eru í þessum flokki.186 Þrjú frumvarpanna voru lögð fram af ráðherrum en hin tvö af þingnefnd.  

Fyrsta frumvarpið er frumvarp til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og 

farmflutninga á landi sem lagt var fram að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.187 Í 

greinargerð með frumvarpinu kom fram að lögunum hefði verið breytt fyrir nokkru síðan en þá 

hafi láðst að kveða á um greiða ætti gjald til Samgöngustofu fyrir ferðaþjónustuleyfi. Var verið 

að bæta úr þessu með frumvarpinu. Frumvarpið var samþykkt með breytingartillögu frá 

þingnefnd og var frumvarpið samtals rætt í 12 mínútur á Alþingi. Næsta frumvarp er frumvarp 

til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála en þetta frumvarp var lagt fram af 

þingnefnd.188 Í greinargerð kom fram að gleymst hafi við breytingar á lögum, þegar reglum um 

Landsrétt var komið í lög, að setja orðið Landsrétt í stað Hæstaréttar á tveimur stöðum í 

lögunum. Með frumvarpinu var verið að bæta úr þessu en það var samþykkt óbreytt á Alþingi. 

Frumvarpið var rætt í samtals sjö mínútur á þinginu. Þriðja frumvarpið er frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um landhelgi, aðlægt belti, efnahagslögsögu og landgrunn en það var einnig 

lagt fram af þingnefnd.189 Hér hafði grunnlínupunktum á aðlægu belti verið víxlað þegar eldra 

frumvarp um punktana var flutt og því var verið að greiða úr því í þessu frumvarpi en það var 

samþykkt án breytinga á þinginu og rætt í samtals 30 mínútur. Fjórða frumvarpið hér undir er 

frá dómsmálaráðherra, frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála og 

fullnustu refsinga.190 Með frumvarpinu var verið að bæta úr þeim mistökum sem urðu þegar 

lögunum hafði verið breytt en þá hafði innheimta og niðurfelling sakarkostnaðar verið felld 

niður. Var frumvarpið rætt í eina klukkustund og 25 mínútur samtals á þinginu og samþykkt 

sem lög óbreytt. Síðasta og fimmta frumvarpið er frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins sem fjármála- og efnahagsráðherra lagði fram.191 Tekið 

var fram í greinargerð með frumvarpinu að lögunum hefði verið breytt áður en ekki hefði verið 

                                                 
186 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
187 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 180 – 111. mál. 
188 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1041 – 628. mál. 
189 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 592 – 418. mál. 
190 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 282 – 203. mál. 
191 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 69 – 67. mál. 
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gætt að því að breyta þeim lagagreinum sem voru í frumvarpinu nú. Frumvarpið var rætt í níu 

mínútur í þingsal og samþykkt óbreytt.  

Frumvörpin sem eru hér undir eru ekki mörg en þó ætti þessi flokkur í raun og veru ekki að 

vera til. Hvert frumvarp fer í gegnum verkferla hjá ráðuneyti og einnig hjá Alþingi og með því 

ætti að vera hægt að koma í veg fyrir að frumvörp séu sett fram vegna mistaka sem verða í eldri 

frumvörpum. Þótt aðeins sé um að ræða fimm frumvörp, eða 6%, á þessu löggjafarþingi er það 

fljótt að telja ef öll lögjafarþing eru með svipaðar tölur. Á 148. löggjafarþingi var tveimur 

klukkustundum og 23 mínútum eytt í umræðu í þingsal um þessi frumvörp og er þá ekki talinn 

með tíminn sem fór í að ræða frumvarpið fyrir þingnefnd eða undirbúning í ráðuneytum. Þarna 

væri til dæmis hægt að koma fyrir nokkrum breytingafrumvörpum sem þurfa stuttan tíma í 

umræðu í þingsal eða eitt stærra frumvarp; en fælist ekki í því að laga mistök. Þannig myndi 

nást að taka fleiri frumvörp til afgreiðslu á hverju þingi sem bíða eftir að komast að ef komið 

væri í veg fyrir að mistök í lagasetningu. 

5.2. Nauðsyn laga 

Nauðsyn laga breytist eftir samfélaginu hverju sinni. Sem dæmi má nefna að dauðarefsingar 

hafa verið heimilaðar áður fyrr í íslensku samfélagi og að í lögum hafi staðið að aðeins mætti 

iðka eina trú á landinu.192 Þau lög sem eru í gildi hverju sinni endurspegla ríkjandi viðhorf 

samfélagsins um hvernig samskipti eigi að vera á meðal almennings sem og milli almennings 

og ríkis.193 Þannig eru sum lög sem falla úr gildi á meðan önnur standast tímans tönn. Það eru 

á hinn bóginn ýmsar aðrar leiðir en lagasetning tækar þegar bregðast á við aðstæðum í 

samfélaginu sem kalla á reglur. Ekki ætti að semja frumvarp fyrr en aðrar leiðir en lagasetning 

hafa verið kannaðar.194 Aðrar leiðir eru til dæmis samningar, stefnur, áætlanir, ívilnandi 

aðgerðir og fræðsla.195 Hér má koma með tvö dæmi, annars vegar sanngirnisbætur frá ríkinu til 

ákveðinna hópa og hins vegar lögheimilisskráning í Bláskógabyggð. Lagt var fram frumvarp 

um sanngirnisbætur á 138. löggjafarþingi en það fjallaði um að þeir sem höfðu orðið fyrir 

varanlegum skaða vegna slæmrar meðferðar á ákveðnum stofnunum og heimilum ríkisins 

fengju bætur vegna þess.196 Starfshópur var settur á fót til að meta hvernig best væri að fara að 

                                                 
192 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason, Grágás: Lagasafn íslenska þjóðveldisins (Mál og 

menning 1992) 1 og 233. 
193 Róbert R. Spanó, „Nokkur orð um lög og rétt í íslensku réttarkerfi“ í Björg Thorarensen, Eiríkur Tómasson, 

Eyvindur G. Gunnarsson, Hrefna Friðriksdóttir, Páll Sigurðsson, Róbert R. Spanó (ritstj.) og Viðar Már 

Matthíasson, Um lög og rétt: Helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan Codex 2009) 17. 
194 Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og Skrifstofa Alþingis, „Handbók um undirbúning og 

frágang lagafrumvarpa“ (nóvember 2007) 9. 
195 Páll Þórhallsson, fyrirlestur um áform um lagasetningu og mat á áhrifum, 4. september 2017. 
196 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 860 – 494. mál. 
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bótaskyldu ríkisins. Starfshópurinn mat meðal annars þörf á lagasetningu og hvort nauðsyn væri 

á henni. Tók hópurinn fram í greinargerð með frumvarpinu sem lagt var fram að möguleikinn 

um að ríki semdi við einstaklingana hefði komið til greina. Þó var ekki víst að samkomulag 

næðist við samningu um bætur, ferlið gæti orðið ógagnsærra en ef frumvarp væri lagt fram og 

einnig að heimild þyrfti frá Alþingi vegna fjárveitingar í formi bóta til tjónþola. Þegar 

starfshópurinn hafði skoðað aðra möguleika en lagasetningu komst nefndin að þeirri niðurstöðu 

að lög væru besta leiðin í þessu tilfelli, meðal annars vegna þess að það fæli í sér skýrara og 

lýðræðislegra ferli og meiri líkur væru á að samstaða næðist um málið. Þetta ferli sýnir þá miklu 

vinnu sem starfshópurinn lagði í skoðun á því hvort lagasetning næði yfir vandann eða hvort 

aðrar leiðir væru tækar og þá betri. Þegar hópurinn komst að þeirri niðurstöðu að lög væru besta 

lausnin var ráðist í enn frekari skoðun og þá um hvort almenn eða sérlög ættu við. Með tilliti til 

jafnræðis var sú ákvörðun tekin að ein almenn lög myndu ná yfir allar stofnanirnar í stað sérlaga 

um hverja stofnun fyrir sig. Verkefni starfshópa og annarra hópa sem settir eru saman vegna 

aðkallandi vanda, eru því ekki settir saman í þeim tilgangi að semja frumvarp, heldur fyrst til 

að meta og skoða vandann út frá mismunandi sjónarhornum og ákveða hver næstu skref skuli 

vera. Hitt dæmið, lögheimilisskráning í Bláskógabyggð, sýnir þetta einnig glöggt.197 Þar var 

verið að bregðast við dómi Hæstaréttar þar sem kom fram að lagaákvæði skorti til að synja um 

lögheimilisskráningu í frístundabyggð.198 Starfshópur var settur á laggirnar vegna dómsins og 

skoðaði hann aðallega fjóra möguleika. Í fyrsta lagi var að breyta lögheimilislögum og 

skipulags- og byggingarlögum til að kveða skýrt á um lögheimili í frístundabyggð. Í öðru lagi 

var að breyta aðeins skipulags- og byggingarlögum og takmarka dvöl í frístundabyggð við 

ákveðin tímabil. Í þriðja lagi var að leyfa fasta búsetu á frístundasvæðum og í fjórða lagi var að 

aðhafast ekkert. Þegar þessi niðurstaða lá fyrir tók hópurinn þessar fjórar leiðir, bar þær saman 

og mat kosti og galla við hverja og eina. Niðurstaðan var sú að fyrsti möguleikinn næði að leysa 

úr vandamálinu á bestan hátt og því var frumvarp þess efnis lagt fram. Af þessum dæmum sést 

að þó að lagasetning geti leyst ýmsan vanda eru aðrar leiðir í boði og eru þær oftar en ekki 

skoðaðar þegar verið er að taka ákvörðun um úrlausn vandamála sem liggja fyrir stjórnvöldum.  

Ljóst er að margar aðrar leiðir eru tækar en aðeins lagasetning og ef lagasetning væri eina tækið 

sem stjórnvöld hefðu í höndunum væru langtum fleiri lög hér á landi en eru í dag. Síðasta dæmið 

sem hér skal tekið er stöðumat um staðartíma á Íslandi sem lagt var fram í desember 2018.199 

Með stöðumatinu var verið að kalla eftir áliti samfélagsins um staðartíma á Íslandi og voru 

                                                 
197 Alþt. 2006-2007, A-deild, þskj. 221 – 220. mál. 
198 Hrd. 14. apríl 2005 í máli nr. 474/2004. 
199 Forsætisráðuneytið, „Staðartími á Íslandi: Stöðumat og tillögur“ (desember 2018). 



 

56 

 

valkostirnir sem komið var fram með þrenns konar. Í fyrsta lagi var að halda tímanum 

óbreyttum en almenningur væri fræddur um kosti þess að ganga fyrr til náða. Í öðru lagi að 

seinka klukkunni um eina klukkustund frá því sem hún er í dag.200 Í þriðja lagi að hafa klukkuna 

óbreytta en að skólar og fyrirtæki hefðu starfsemi seinna á morgnana. Ef þessir valmöguleikar 

eru skoðaðir kemur í ljós að líklegast kæmi aðeins til lagasetningar ef valkostur númer tvö yrði 

fyrir valinu. Sé fyrsti valkosturinn valinn verður aukin fræðsla um svefn fyrir almenning sem 

kæmi þá í stað lagasetningar. Þriðji valkosturinn hefði, að öllum líkindum, í för með sér tilmæli, 

fræðslu eða stefnu frá ríkinu til skóla og fyrirtækja en ólíklegra þykir að reglur um vinnutíma 

fyrirtækja yrðu settar í lög. Af þessu sést að aðeins þriðjungur valmöguleika sem í boði eru 

bjóða upp á lagasetningu. Meirihluti valmöguleikana bjóða upp á annars konar breytingar og 

sýnir að fleiri leiðir en lagasetning eru taldar skila árangri.  

5.2.1. Nauðsyn og 148. löggjafarþing 

Eins og farið var yfir að ofan verður nú fjallað um 148. löggjafarþing. Ekki verður skoðað hvort 

lögin hafi verið nauðsynleg heldur fremur hvort hægt hafi verið að komast hjá lagasetningunni. 

Á löggjafarþinginu voru átta frumvörp sem urðu að lögum sem falla undir þennan kafla, eða 

10% allra frumvarpa sem lögð voru fram. Flest þessara frumvarpa voru breytingalög en þó er 

eitt frumvarp hér undir sem flokkast sem heildarlög. Hægt er að flokka frumvörpin hér í þrjá 

flokka; brottfallsákvæði, framlengingu ákvæða og aðrar breytingar ákvæða. Verður nú farið 

betur yfir hvern flokk fyrir sig. 

5.2.1.1. Brottfallsákvæði 

Þegar lög eru felld úr gildi með nýjum lögum er í raun verið að fella þau úr gildi á fyrirfram 

ákveðnum tíma, eða með svokölluðu brotfallsákvæði. Þannig eru ákvæðin til dæmis sett þegar 

ný lög eiga taka við af öðrum eldri á ákveðinni dagsetningu, en þá falla eldri lögin úr gildi sama 

dag og hin nýju taka gildi. Þetta fyrirkomulag er hagkvæmt á þann hátt að ekki þarf að fara í 

gegn með tvö frumvörp, eitt til að gefa nýju lögunum gildi og annað til að ógilda eldri lögin, 

heldur aðeins eitt frumvarp sem nær hvorutveggja fram. Á 148. löggjafarþingi voru þrjú 

frumvörp sem urðu að lögum sem hægt hefði verið, með útsjónarsemi, að leysa með fyrri 

frumvörpum og setja brottfallsákvæði inn svo þau hefðu ekki þurft að standa í sérstöku 

frumvarpi.  

                                                 
200 Miðað er við þann tíma sem ritgerðin er skrifuð, vorönn 2019. 
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Fyrsta frumvarpið er frumvarp til laga um brottfall laga um kjararáð sem lagt var fram af 

þingnefnd.201 Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að í fjármála- og efnahagsráðuneytinu 

sé verið að vinna að frumvarpi sem komi í stað laga um kjararáð. Var tilgangurinn með 

frumvarpinu sá að leysa upp kjararáð en það hefði mátt gera samhliða framlagningu hins nýja 

frumvarps og hafa það innifalið í því sem breyting á öðrum lögum með brottfallsákvæði. 

Frumvarpið um brottfall laga um kjararáð var rætt í samtals eina klukkustund og þrjár mínútur 

í þingsal áður en það var samþykkt óbreytt.  

Annað frumvarpið er frumvarp til laga um brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda sem lagt var 

fram af fjármála- og efnahagsráðherra.202 Almennum reglum um lífeyri bænda hafði verið veitt 

gildi í áföngum á Alþingi og þessi lög því óþörf. Hægt hefði verið að fella lögin úr gildi þegar 

síðasti áfanginn hafði verið gerður greiðfær með brottfallsákvæði en það hefði sparað þinginu 

42 mínútur í umræðu í þingsal og breytingartillögu frá þingnefnd en frumvarpið var samþykkt 

með breytingum sem alla jafna auka umræðutíma frumvarpa á þingi.  

Síðasta frumvarpið er samhliða hinum tveimur frumvörpunum en það er frumvarp til laga um 

brottfall laga um stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja, lagt fram af ferðamála-, iðnaðar- 

og nýsköpunarráðherra.203 Tilgangurinn með frumvarpinu var að fella þau úr gildi þar sem 

Hitaveita Suðurnesja væri ekki starfandi lengur vegna samkeppnisákvæða. Hægt hefði verið að 

setja inn brottfallsákvæði í lögin þar sem kveðið var á um aðskilnað hitaveitunnar vegna 

samkeppni og þar með hefði ekki þurft að leggja fram frumvarpið um brottfall laganna á 148. 

löggjafarþingi. Frumvarpið var þó ekki rætt nema sjö mínútur samtals á þinginu en frumvarpið 

var samþykkt óbreytt. Þó tíminn sem fór í þetta frumvarp hafi verið stuttur er það samt fljótt að 

telja ef tíminn sem fór í öll þrjú frumvörpin, sem fjallað var um hér, er lagður saman.  

5.2.1.2. Framlenging bráðabirgðaákvæða 

Annar flokkur hér undir er framlenging ákvæða. Í mörgum lögum er kveðið á um ákveðinn 

tímaramma sem getur verið vegna tilraunaverkefnis eða undirbúnings á innleiðingu svo dæmi 

séu tekin. Hér í þessum kafla voru fjögur frumvörp á 148. löggjafarþingi sem voru samþykkt 

sem lög en með þeim var verið að framlengja gildistíma ákvæða sem hefði verið hægt að komast 

hjá á þann hátt að hægt hefði verið að hugsa betur fyrir því í upphafi að hafa gildistímann lengri. 

Þá kæmi ekki til þess að þurfa að framlengja eins oft en til dæmis hafði gildistími á einu 

                                                 
201 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1048 – 630. mál. 
202 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 606 – 424. mál. 
203 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 210 – 138. mál. 
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frumvarpi verið framlengdur fimm sinnum áður og því verið að framlengja gildistímann í sjötta 

skipti á 148. löggjafarþingi. 

Fyrri tvö frumvörpin eru tengd EES. Fyrra frumvarpið er frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um loftslagsmál sem lagt var fram að þingnefnd.204 Í frumvarpinu var verið að 

framlengja bráðabirgðaákvæði vegna tillögu frá ESB en til stendur að innleiða ráðstafanir þessu 

tengdar árið 2021. Með frumvarpinu var því verið að samræma íslenska löggjöf við EES. Eins 

og fram kemur í frumvarpinu virðist vitneskja hafa verið til staðar um að ekki ætti að breyta 

neinu fyrr en árið 2021 þegar frekari ráðstafanir yrðu gerðar. Hefði því til dæmis verið hægt að 

veita ákvæðinu gildi án tímaramma og breyta því síðan eða fella úr gildi þegar ráðstafanir ESB 

lægju fyrir. Var frumvarpið samþykkt án breytinga og rætt í samtals níu mínútur í þingsal. 

Síðara frumvarpið er frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki en einnig 

var verið að framlengja bráðabirgðaákvæði.205 Í greinargerð með frumvarpinu kom fram að 

verið væri að undirbúa frumvarp í fjármála- og efnahagsráðuneytinu sem næði utan um efni 

bráðabirgðaákvæðisins og fellur því ákvæðið úr gildi þegar frumvarpið er lagt fram og 

samþykkt. Búið er að framlengja gildistíma ákvæðisins fimm sinnum frá því að það kom fyrst 

inn í lögin. Hægt hefði verið að setja bráðabirgðaákvæðið án tímaramma og fella það síðan úr 

gildi þegar innleiðing tilskipunarinnar í formi frumvarps liggur fyrir. Frumvarpið var samtals 

rætt í 12 mínútur í þingsal og samþykkt óbreytt. 

Síðari tvö frumvörpin eru frumvarp til laga um breytingu á lögum um varnir gegn snjóflóðum 

og skriðuföllum sem lagt var fram af umhverfis- og auðlindarráðherra206 og frumvarp til laga 

um breytingu á sveitarstjórnarlögum sem lagt var fram af þingnefnd.207 Í báðum frumvörpunum 

var verið að framlengja bráðabirgðaákvæði. Í greinargerð með fyrra frumvarpinu kom fram að 

verið væri að vinna að frumvarpi í umhverfis- og auðlindarráðuneytinu sem varðaði 

bráðabirgðaákvæðið. Eins og áður hefur verið nefnt hefði frumvarpið sem umhverfis- og 

auðlindarráðuneytið hugðist leggja fram tekið við af bráðabirgðaákvæðinu og því verið hægt 

að afnema tímarammann á ákvæðinu sjálfu og slá þannig tvær flugur í einu höggi. Frumvarpið 

var rætt samtals 29 mínútur í þingsal og samþykkt óbreytt. Tilgangur með framlengingu 

bráðabirgðaákvæðis í síðara frumvarpi var sá að efla rafrænt lýðræði og lýðræðisþátttöku íbúa 

í sveitarfélögum landsins. Einnig var tekið fram að nauðsynlegt væri að framlengja til að þróa 

áfram rafrænt samráð en mögulegt hefði verið að sjá fyrir að lengri tíma þyrfti þegar 

                                                 
204 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 388 – 286. mál. 
205 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 46 – 46. mál. 
206 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 5 – 5. mál. 
207 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1018 – 613. mál. 
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bráðabirgðaákvæðið var upphaflega sett og þannig hægt að hafa lengri, eða eftir atvikum engan, 

tímaramma á ákvæðinu. Frumvarpið var samþykkt óbreytt og rætt samtals fjórar mínútur í 

þremur umræðum í þingsal. 

5.2.1.3. Aðrar breytingar 

Í þessum kafla er aðeins um eitt frumvarp að ræða en það er frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins sem lagt var fram af fjármála- og 

efnahagsráðherra.208 Í frumvarpinu var verið að breyta ákvæðum sem nauðsynlegt var að breyta 

vegna nýrra ákvæða sem voru í lögum um almannatryggingar. Þegar lögum um 

almannatryggingar hafði verið breytt gleymdist að breyta lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna 

ríksins samhliða og var því verið að bæta úr því með þessu frumvarpi. Í raun gæti þetta frumvarp 

bæði fallið hér undir og kafla 5.1.1. en ákveðið var að hafa frumvarpið hér svo sýnt væri fram 

á marghliða flokka sem frumvarp getur fallið undir. Frumvarpið var rætt í samtals níu mínútur 

í þremur umræðum í þingsal á Alþingi og var samþykkt óbreytt.  

Níu mínútur í þingsal er alls ekki mikill tími en ef heildartími frumvarpanna í kafla 5.2.1. er 

lagður saman kemur í ljós að frumvörpin voru samtals rædd í þingsal í tvær klukkustundir og 

55 mínútur. Þetta er tími sem hefði getað verið varið í annað og þá er ekki talið með tíminn sem 

fór í að semja frumvarpið eða nefndarálit, og eftir atvikum breytingartillögu, hjá þingnefnd.  

5.3. Niðurstaða 

Eins og farið var yfir hér að ofan eru þónokkur frumvörp sem hægt hefði verið að komast hjá, 

ýmist með forsjálni eða frekari skoðun. Minni tími hefði farið í ofangreind frumvörp hjá 

ráðuneytum, skrifstofu Alþingis, þingnefndum og Alþingi sjálfu þar sem innihald 

frumvarpanna hefði verið áður afgreitt í öðrum frumvörpum. Með hverju frumvarpi sem lagt 

var fram fylgdi greinargerð en hana tekur einnig tíma að skrifa. Þau frumvörp sem lögð voru 

fram af ráðherrum komu frá ráðuneytum og fóru einnig til forsætisráðuneytisins í yfirlestur en 

það voru átta frumvörp af þeim sem fjallað hefur verið um hér í kaflanum. Þessi átta frumvörp 

höfðu öll áður verið í ráðuneytum og tilheyrandi vinna lögð í hvert frumvarp sem hefði verið 

hægt að komast hjá. Hvað varðar hin fimm frumvörpin sem komu frá þingnefndum hafa þau að 

öllum líkindum farið til skrifstofu Alþingis í yfirlestur sem einnig tekur tíma. Frumvörpin taka 

jafnframt pláss á dagskrá Alþingis, sem er takmörkuð auðlind, þar sem Alþingi starfar einungis 

eitt löggjafarþing í senn. Þá voru öll frumvörpin rædd við þrjár umræður á Alþingi og mál einnig 

rædd í þingnefnd þar sem samið var nefndarálit um hvert og eitt frumvarp og eftir atvikum 

                                                 
208 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 652 – 453. mál. 
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breytingartillaga. Samtals fóru fimm klukkustundir og 18 mínútur í ofangreind 13 frumvörp í 

þingsal á Alþingi. Þetta er tími sem hefði getað farið í önnur frumvörp eða önnur þingmál svo 

dæmi sé tekið. Í hvorum flokki fyrir sig eru aðeins örfá frumvörp en saman eru þetta 13 

frumvörp af þeim 81 sem urðu að lögum, eða 16%.209 Samanlagður fjöldi er því mun meiri og 

sést því að mikill tími og mikil vinna fer í frumvörp sem hefði mátt komast hjá. Eins og áður 

sagði starfar Alþingi eitt löggjafarþingi í senn og tími á löggjafarþinginu því dýrmætur. Miðað 

við ofangreinda umfjöllun fer töluverður tími þingsins í frumvörp sem hefði verið hægt að 

komast hjá. 

  

                                                 
209 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
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6. Almenningur og lagasetning á 148. löggjafarþingi 

Á Alþingi sitja 63 þjóðkjörnir fulltrúar, þingmenn, sem kosnir eru af almenningi í landinu210 en 

lýðræði er eitt af sex atriðum sem talist hafa til grundvallarreglna og höfuðeinkenna íslenskrar 

stjórnskipunar.211 Þessir fulltrúar fá umboð frá almenningi til að stjórna landinu til fjögurra 

ára.212 Þannig hefur Alþingi, sem handhafi löggjafarvaldsins, einkarétt á að setja lög í 

landinu.213 Það er því meðal annars hlutverk þingmannana að hlusta á almenning í landinu og 

vinna eftir skoðunum hans. Einnig er mikilvægt að lög séu skiljanleg og skýr þegar þau eru sett 

þannig ekki fari á milli mála hvaða háttsemi sé verið að setja í lög og hvort viðurlög séu við 

brotum á þeim.214 Á þann hátt geta einstaklingar í hinu íslenska samfélagi reiknað með að þegar 

lög eru sett séu þau heildstæð og ekki hafi láðst að setja inn ákvæði eða önnur atriði sem skipta 

máli. Þá endurspegla lögin ríkjandi viðhorf í samfélaginu hverju sinni og tengjast oft atburðum 

í samfélaginu eða umfjöllun í fjölmiðlum.215 Það sýnir því hve miklu máli almenningur skiptir 

þegar kemur að lagasetningu. Þó að almenningur gefi vissulega þingmönnum umboð til 

lagasetningar við hverjar kosningar getur hann samt haft mikið að segja á meðan 

löggjafarþingið er starfandi. Eitt af nýjustu dæmunum um kraft almennings gagnvart 

lagasetningu er frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um 

uppreist æru.216 Frumvarpið var lagt fram af dómsmálaráðherra í kjölfar óánægju almennings 

með að kynferðisbrotamenn gætu fengið uppreist æru. Taldi almenningur það óásættanlegt að 

þeir gætu fengið óflekkað mannorð og krafðist þess að lögunum yrði breytt. Í kjölfar 

umræðunnar í samfélaginu samdi dómsmálaráðuneytið frumvarpið og var það lagt fram á 149. 

löggjafarþingi og varð að lögum í desember 2018. Almenningur getur því haft sitthvað að segja 

um lagasetningu og löggjöf á Alþingi. Þá eru einnig sum lög sem sett eru á Alþingi sem koma 

frekar við almenning en önnur lög. Í þessum kafla verður skoðun og eftir atvikum þrýstingur 

almennings á 148. löggjafarþingi skoðað betur. Bæði verða lög skoðuð sem sett voru og skiptu 

almenning einhverju máli og einnig lög sem sett voru og má, að einhverju eða miklu leyti, rekja 

                                                 
210 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 1. mgr. 31. gr. og 33. gr.  
211 Ólafur Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands (Skírnir 1960) 174. 
212 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 1. mgr. 31. gr. 
213 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex 2015) 443. 

Þó hefur forseti heimild til að gefa út bráðabirgðalög sé Alþingi ekki að störfum en þingið skal taka lögin til 

meðferðar er það kemur saman aftur, stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 1. mgr. 28. gr. 
214 Skúli Magnússon, „Stefnumótun og útfærsla – hugleiðingar um samleik Alþingis og Stjórnarráðs Íslands við 

undirbúning löggjafar“ í Björg Thorarensen, Eyvindur G. Gunnarsson (formaður), Eggert Óskarsson, María Thejll, 

Ragnheiður Bragadóttir og Skúli Magnússon, Afmælisrit: Páll Sigurðsson sjötugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan 

Codex 2014) 537. 
215 Gunnar Helgi Kristinsson, „Raunhæf skynsemi eða stefnufálm? Samband þings og framkvæmdarvalds við 

undirbúning opinberrar stefnumótunar“ (2013) 9 Stjórnmál og stjórnsýsla 257, 263. 
216 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 234 – 222. mál. 
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til almennings. Þá verður einnig umfjöllun um samstöðu Alþingis og hvort aðkoma almennings 

sé minni eða jafnvel engin ef samstaða er mikil á þinginu um tiltekið mál. Áður en haldið er 

áfram er vert að benda á að fjallað verður um þau mál sem skipta heildina máli, vissulega eru 

mörg frumvörp sem urðu að lögum á 148. löggjafarþingi sem snerta minni hagsmunahópa en 

hér verður einblínt á þau frumvörp sem skiptu meirihluta almennings máli en ekki hvern minni 

hagsmunahóp fyrir sig.  

6.1. Lög sem skiptu almenning máli 

Eins og áður kom fram verður hér aðeins fjallað um þau frumvörp sem urðu að lögum á 148. 

löggjafarþingi sem snerta almennt flesta í samfélaginu eða stærstu hópana. Þó að vissulega séu 

fleiri frumvörp sem lögð voru fram sem eiga við minnihlutahópa, eins og til dæmis frumvarp 

til laga um breytingu á lögum um farþegaflutninga og farmflutninga á landi sem óumdeilanlega 

hefur áhrif á ferðajónustuna,217 verður ekki fjallað um þau þar sem eflaust yrði þá fjallað um 

flest frumvörp sem sett voru á löggjafarþinginu. Því hafa verið tekin saman þau frumvörp sem 

snerta hvað flesta og hafa verið í samfélagsumræðunni áður en þau urðu að lögum og eftir að 

lögin tóku gildi. Á 148. löggjafarþingi voru átta frumvörp sem urðu að lögum sem mikið var 

talað um í þjóðfélagsumræðunni. Það gera 10% allra frumvarpanna sem urðu að lögum á 

löggjafarþinginu og er því ekki ýkja stórt hlutfall. Verður nú fjallað betur um hvert og eitt þeirra.  

Fyrstu tvö frumvörpin sem fjallað verður um eru bæði frumvörp sem til voru komin vegna 

innleiðingar á tilskipunum frá ESB. Fyrra frumvarpið sem nefnt verður er frumvarp til laga um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga sem dómsmálaráðherra lagði fram.218 Um 

umfangsmikið og flókið frumvarp var að ræða sem innhélt heildarlög en með frumvarpinu var 

verið að innleiða reglugerð frá ESB. Með lögunum var verið að setja skýrari ramma og reglur 

um hvaða upplýsingar til dæmis fyrirtæki gætu notað og geymt um einstaklinga. Með 

frumvarpinu voru því settar strangari reglur um persónulöggjöfina sem var viss áskorun fyrir 

hið íslenska samfélag. Persónuvernd hefur staðið fyrir fræðslu í tengslum við löggjöfina, hvatt 

fyrirtæki til að byrja tímanlega að innleiða löggjöfina í reglur þeirra og komið á fót 

þjónustuborði fyrir fyrirtæki.219 Þá er einnig tekið fram í greinargerð með frumvarpinu að efni 

þess snertir alla í samfélaginu, allt frá einstaklingum og fyrirtækjum til íþróttafélaga og því 

hefur frumvarpið gríðarleg áhrif.220 Samráð við gerð frumvarpsins var því víðfeðmt og barst 

                                                 
217 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 180 – 111. mál. 
218 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál. 
219 Persónuvernd, „Ný persónuverndarlöggjöf 2018“ (Persónuvernd) < https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-

stjornsysla/ny-personuverndarloggjof-2018/> skoðað 19. mars 2019. 
220 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál, 9.1 Almennt samráð í greinargerð.  

https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/ny-personuverndarloggjof-2018/
https://www.personuvernd.is/fyrirtaeki-og-stjornsysla/ny-personuverndarloggjof-2018/
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fjöldinn allur af umsögnum.221 Er þetta frumvarp því án efa það frumvarp á 148. löggjafarþingi 

sem snertir hvað flesta í þjóðfélaginu og hefur víðtækustu áhrifin. 

Síðara frumvarpið er frumvarp til laga um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur sem lagt var 

fram af heilbrigðisráðherra en frumvarpið var liður í innleiðingu tilskipunar frá ESB og innihélt 

heildarlög.222 Skiptist almenningur í tvennt, annars vegar þá sem hlynntir voru rafrettum og 

vakti frumvarpið hörð viðbrögð hjá þeim og hins vegar þá sem voru á móti rafrettum og töldu 

löggjöfina vera til góðs. Var meðal annars efnt til mótmæla við Austurvöll vegna frumvarpsins 

og þá var stór hópur þeirra sem á móti frumvarpinu voru viðstaddir í þingsal Alþingis við aðra 

umræðu frumvarpsins.223  

Eins og sést innihalda fyrstu tvö frumvörpin sem fjallað var um ekki einungis innleiðingu á 

tilskipun ESB heldur einnig heildarlög. Tvö önnur frumvörp eru í þessum hóp sem innihéldu 

heildarlög og verður fjallað um þau næst. Fyrra frumvarpið er frumvarp til laga um lögheimili 

og aðsetur lagt fram af samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra.224 Með frumvarpinu var verið að 

uppfæra eldri lög um lögheimili í takt við samfélagið en breyttar aðstæður til dæmis hjá hjónum 

kölluðu á breytingar. Þá hafði Hæstaréttardómur fallið um lögheimili í frístundabyggð225 en 

með frumvarpinu voru skýrar reglur settar um það. Umfangsmikið samráð var haft og 

frumvarpinu breytt í samræmi við sjónarmið hagsmunaaðila. 

Síðara frumvarpið er frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir, lagt fram af félags- og jafnréttismálaráðherra.226 Með frumvarpinu var verið að 

uppfæra lög þess efnis og tengdist frumvarpið fötluðu fólki sem og sveitarfélögum, og þannig 

almenningi en með frumvarpinu var meðal annars verið að auka aðkomu sveitarfélaga að 

þjónustu við fatlað fólk. Það skilar því auknum kostnaði fyrir sveitarfélög og tengist þannig 

almenningi. Talið var nauðsynlegt að uppfæra lögin þar sem hin eldri lög voru yfir 20 ára gömul 

og ekki lengur í takt við samfélagið í dag.  

Síðustu fjögur frumvörpin eru öll breytingafrumvörp, eitt þeirra er lagt fram af ráðherra en hin 

þrjú af þingmönnum. Fyrst verður fjallað um stjórnarfrumvarpið og síðan 

þingmannafrumvörpin. Fyrsta frumvarpið er því frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

                                                 
221 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1029 – 622. mál, samráð í greinargerð. 
222 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 281 – 202. mál. 
223 Lovísa Arnardóttir, „„Veiparar“ mótmæla við Alþingi“ Fréttablaðið (Reykjavík 6. júní 2018) 

<https://www.frettabladid.is/frettir/veiparar-motmaela-vi-alingi> skoðað 19. mars 2019. 
224 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 459 – 345. mál. 
225 Hrd. 14. apríl 2005 í máli nr. 474/2004. 
226 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 26 – 26. mál. 

https://www.frettabladid.is/frettir/veiparar-motmaela-vi-alingi
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húsnæðismál.227 Eftir kreppuna hér á landi sem kom í kjölfar bankahrunsins 2008 hefur 

almenningur kallað eftir breyttum línum í húsnæðismálum. Frumvarp til laga um breytingu á 

lögum um húsnæðismál var lagt fram á 148. löggjafarþingi til að svara þessu kalli. Var 

frumvarpið lagt fram af félags- og jafnréttismálaráðherra en með frumvarpinu var verið að setja 

fram heildstæða húsnæðisstefnu af hálfu stjórnvalda og styðja við uppbyggingu 

leiguhúsnæðis.228 

Næsta frumvarp er frumvarp til laga um breytingu á barnalögum en það var lagt fram af 

þingmanni.229 Fjallar frumvarpið um breytingu á því hver getur verið stefnandi faðernismáls en 

þjóðfélagsumræða um það ójafnvægi sem er milli móður og föður barns hefur oft komið upp,  

fræðigreinar hafa einnig fjallað um málefnið230 og þá hefur Hæstiréttur slegið því föstu að 

ójafnvægið stangist á við stjórnarskrána.231 Frumvarpið hafði verið lagt fram fimm sinnum áður 

á þingi sem er til marks um hve oft málið hefur verið til umræðu og hafa fjölmargar fréttir birst 

þar sem fjallað hefur verið um þetta ójafnvægi. 

Sjöunda frumvarpið í þessum flokki er frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám 

líffæra sem lagt var fram af þingmanni.232 Var breytingin þess efnis að allir landsmenn, 18 ára 

og eldri, teldust líffæragjafar nema annað væri tekið fram og snertir frumvarpið því marga 

landsmenn. Ekki var mikið rætt um lögin eftir að þau tóku gildi fyrr en í nóvember 2018 en 

lögin voru samþykkt í júní sama ár. Í kjölfarið varð mikið stökk í afstöðu til líffæragjafar hér á 

landi.233 

Síðasta frumvarpið er frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum sem er 

þingmannafrumvarp.234 Frumvarpið hafði verið lagt fram tvisvar áður á þingi en ekki hlotið 

afgreiðslu. Verið var að breyta kynferðisbrotakaflanum með því að setja inn að kynfrelsi væri í 

forgrunni en ekki verknaðaraðferðin eins og hafði verið. Hafði umræðan blossað upp í 

þjóðfélaginu um að nauðsynlegt væri að uppfæra kaflann þar sem verknaðarlýsingin væri óljós 

og óánægja var meðal almennings hve oft væri sýknað í kynferðisbrotamálum. Með þessu var 

                                                 
227 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 675 – 469. mál. 
228 sama heimild, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð.  
229 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 334 – 238. mál. 
230 Svala Ísfeld Ólafsdóttir, „Nýmæli í barnalöggjöf“ (2004) 1 Tímarit Lögréttu 37, 41. 
231 Hrd. 18. desember 2000 í máli nr. 419/2000. 
232 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 22 – 22. mál. 
233 Haukur Holm, „44 þúsund skráð afstöðu til líffæragjafar“ Fréttastofa RÚV (Reykjavík 3. janúar 2019) 

<http://www.ruv.is/frett/44-thusund-skrad-afstodu-til-liffaeragjafar> skoðað 19. mars 2019. 
234 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 10 – 10. mál. 
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verið að svara kalli almennings en tekið var fram í greinargerðinni að með breytingunni yrði 

ungt fólk að öllum líkindum meðvitaðra um samþykki.235 

Þessi átta frumvörp eru ekki mörg ef miðað er við þann mikla fjölda af lögum sem sett voru á 

148. löggjafarþingi. Þetta sýnir á hinn bóginn að frumvörp eru sett á Alþingi sem skipta heildina 

máli. Sum frumvörpin gefa þetta óbeint í skyn, eins og frumvarp til laga um þjónustu við fatlað 

fólk með langvarandi stuðningsþarfir, á meðan augljósara er að önnur snerti almenning í landinu 

mjög skýrlega, til dæmis frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Tvö 

af frumvörpunum vörðuðu innleiðingu á tilskipun frá ESB sem sýnir að sumar tilskipanir og 

reglugerðir koma beint við almenning. Önnur frumvörp voru samin og sett fram vegna 

endurskoðunar á lögunum en þau eldri voru úrelt miðað við hina öru þróun samfélagsins. Enn 

önnur frumvörp voru sett fram vegna skoðana almennings en betur verður fjallað um þau í kafla 

6.2. 

6.2. Lög sem sett voru vegna breyttra skoðana eða þrýstings almennings 

Eins og dæmið sem var tekið hér að ofan í 6. kafla sýnir er ljóst að sum lög verða til vegna 

skoðanaskipta eða þrýstings frá almenningi og getur verið hvati fyrir Alþingismenn að setja 

lög. Almenningur hefur því sitthvað að segja þrátt fyrir að vera ekki á Alþingi og virðast 

þingmenn hlusta á almenning enda þjóðkjörnir fulltrúar. Á 148. löggjafarþingi voru fimm 

frumvörp sem lögð voru fram og urðu að lögum sem urðu að einhverju leyti til vegna breyttra 

skoðana eða þrýstings almennings. Sum frumvarpanna komu beint við almenning og var því 

einnig farið yfir þau í kafla 6.1. á meðan önnur frumvörp voru sett fram, meðal annars vegna 

óánægjuradda innan samfélagsins. Verður nú farið betur yfir þessi frumvörp en þeim verður 

skipt niður eftir því hver lagði fram frumvarpið, ráðherra, þingnefnd eða þingmaður.  

Tvö stjórnarfrumvörp falla hér undir en það fyrsta er frumvarp til laga um breytingu á ýmsum 

lögum vegna aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum.236 Var frumvarpið lagt fram af 

fjármála- og efnahagsráðherra en mikil reiði hafði verið í þjóðfélaginu í kjölfar umfjöllunar í 

fréttum um skattundanskot. Gert er ráð fyrir að einn af hvötum þessa frumvarps hafi verið 

umræða almennings en það er þó ekki nefnt berum orðum í greinargerð með frumvarpinu. 

Síðara frumvarpið er frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismál237 en eins og 

fjallað var um í kafla 6.1. er markmið frumvarpsins meðal annars að laga þann húsnæðisvanda 

                                                 
235 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 10 – 10. mál, áhersla á skort á samþykki við skilgreiningu nauðgunar í 

greinargerð. 
236 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 884 – 561. mál. 
237 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 675 – 469. mál. 
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sem hefur myndast í landinu eftir bankahrunið árið 2008. Kemur fram í greinargerð með 

frumvarpinu að settur hafi verið á fót hópur til að koma með tillögur um aðgerðir gegn 

skuldavanda heimilana í landinu.238 Þá er einnig tilgangur með frumvarpinu að finna hlutverk 

fyrir stjórnvöld í almannaþágu á húsnæðismarkaðnum.239 Fjölmargar skýrslur og greinar hafa 

birst þar sem fjallað er um húsnæðisstöðuna í landinu en einn af meginhvötum við vinnslu 

frumvarpsins er einmitt að leysa úr þessum vanda sem almenningur hefur jafnan bent á. 

Þá er einnig eitt frumvarp sem var lagt fram af þingnefnd en það er frumvarp til laga um brottfall 

laga um kjararáð.240 Tekið er fram í greinargerðinni með frumvarpinu að ákvörðun launa æðstu 

embættismanna og þjóðkjörinna fulltrúa valdi óróa í samfélaginu og sé umdeilt viðfangsefni. 

Þá hafa launaákvarðanirnar skapað ósætti og gagnrýni hefur verið uppi að þær séu óskýrar. 

Þarna var því skýrlega tekið fram að óánægja almennings væri mikil og brást nefndin við á þann 

hátt að fella á brott lögin, meðal annars til að lægja öldur í þjóðfélaginu, en einnig vegna þess 

að frumvarp um laun þessara embættismanna yrði lagt fram á næsta löggjafarþingi, hinu 149., 

sem kveður skýrar á um launaákvarðanir þessara embættismanna.  

Síðustu tvö frumvörpin eru bæði þingmannafrumvörp og skiptu almenning máli og voru því í 

kafla 6.1. líka. Verður nú farið yfir hvert fyrir sig en fyrsta frumvarpið er frumvarp til laga um 

breytingu á barnalögum.241 Eins og kom fram í kafla 6.1. hefur ójafnvægi milli móður og föður 

þegar kemur að forræði barna oft skotið upp kollinum í þjóðfélagsumræðunni. Þá var einnig 

verið að ganga enn lengra til móts við dóm Hæstaréttar sem hafði tekið fram að ójafnvægið 

þegar kæmi að því að feðra barn og þær reglur sem giltu væri andstæðar stjórnarskránni.242 Þá 

er tekið fram í greinargerð með frumvarpinu að það sé meðal annars sett fram vegna hinna 

breyttu viðhorfa í samfélaginu.  

Síðasta og fimmta frumvarpið hér er frumvarp til laga um breytingu á almennum 

hegningarlögum.243 Eins og áður kom fram fjallar þetta þingmannafrumvarp um breytingu á 

kynferðisbrotakaflanum en með því var verið að einblína fremur á kynfrelsi en verknaðaraðferð. 

Í greinargerð með frumvarpinu var fjallað nokkuð ítarlega um þá þjóðfélagsumræðu um 

kynferðisbrot og þær hreyfingar sem ákall um breytingar hafa komið af stað. Hefur meðal 

annars verið gagnrýnt að kaflinn hafi ekki veitt brotaþolum nægilega réttarvernd, umræða um 

                                                 
238 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 675 – 469. mál, inngangur í greinargerð. 
239 sama heimild, tilefni og nauðsyn lagasetningar í greinargerð. 
240 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1048 – 630. mál. 
241 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 334 – 238. mál. 
242 Hrd. 18. desember 2000 í máli nr. 419/2000. 
243 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 10 – 10. mál. 
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kynferðisofbeldi og þöggun hafi farið fram og dómum sem hafa fallið um þessi mál verið 

mótmælt.244 Þessi atriði eru aðeins brot af því sem upp er talið í greinargerðinni og því er kafað 

djúpt í umræðu og skoðanir landsmanna.  

Af ofangreindu má sjá að þingmannafrumvörpin eru hvað berorðust um skoðanir almennings í 

greinargerðum sínum. Stjórnarfrumvörp fara ekki eins mikið inn á þann veg en ef svo ber undir 

þá er umfjöllunin ekki eins umfangsmikil og hjá þingmönnum. Aðeins eitt frumvarp hér undir 

er frá þingnefnd en þar er fjallað um almenningsskoðanir. Vert er þó að benda á að það er tekið 

upp úr skýrslu starfshóps sem fékk það verkefni að skoða kjararáð þannig nefndin í sjálfu sér 

skrifaði ekki um almenningsálitið heldur tók það frá skýrslu starfshópsins. Möguleiki er að 

þingmenn reyni frekar að leggja fram frumvörp sem varða almenningsálitið í von um að fá 

undirtektir hjá landsmönnum en eins og áður hefur verið farið yfir getur verið er oft erfiðara 

fyrir þingmenn til að sannfæra þingið heldur en þingnefndir og ráðherrar.245 

6.3. Samstaða innan Alþingis og aðkoma almennings 

Þegar kemur að lagasetningu á Alþingi skiptir miklu máli að samstaða náist um mál; annars er 

hætt við að þau verði ekki að lögum en meirihluti þingmanna þarf að samþykkja frumvarp svo 

það verði að lögum. Það getur verið snúið, sérstaklega fyrir þingmenn stjórnarandstöðu, að fá 

meirihluta Alþingis á sveif með sér til að ná frumvarpi í gegn. Eins og fram kom í köflum 2.1. 

og 2.2. hefur almenningur sitt að segja um frumvörp, hægt er að gera athugasemdir við áform 

um lagasetningu og við frumvarpið sjálft þegar það er sett í samráðsferli. Á hinn bóginn eru 

ekki öll frumvörp sett í samráðsferli. Sem dæmi má nefna að þingnefndarfrumvörp og 

þingmannafrumvörp eru ekki sett í samráðsferli á vefnum fyrr en eftir að þau hafa verið lögð 

fram á Alþingi. Þá eru jafnframt ekki öll frumvörp ráðherra sett í samráðsgáttina þó miðað sé 

við það í samþykkt ríkisstjórnarinnar. Hér er hægt að taka dæmi um frumvarp sem varð að 

lögum á 149. löggjafarþingi og var lagt fram af þingmanni, en það er frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnað.246 Í frumvarpinu var 

kveðið á um heimild þingflokkanna til að ráða til sín aðstoðarmenn til að aðstoða þingmenn í 

störfum þeirra og var frumvarpið samþykkt óbreytt. Það sem vert er að skoða hér er að 

frumvarpið var lagt fram 12. desember 2018 og samþykkt sem lög aðeins tveimur dögum síðar 

eða 14. desember. Frumvarpið fór ekki í samráðsferli og því kom almenningur ekki að 

                                                 
244 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 10 – 10. mál, breytingar á kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga og þörf 

á samþykkisreglu, greinargerð. 
245 Sjá hér til dæmis kafla 3.2.1. og kafla 3.7. 
246 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 704 – 471. mál. 
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frumvarpinu á neinn hátt annan en þann að hann hafði gefið þingmönnum umboð til að starfa á 

kjörtímabilinu á Alþingi. Það að frumvarpið hafi aðeins verið samþykkt óbreytt sem lög eftir 

tvo daga sýnir samstöðu Alþingis um frumvarpið og að frumvarpið hafi farið á miklum hraða í 

gegnum þingið. Ef litið er til 148. löggjafarþingis var hvert frumvarp 60 daga að meðaltali í 

meðförum þingsins, af því 81 frumvarpi sem varð að lögum.247 Af þessum frumvörpum voru 

sex frumvörp sem samþykkt voru minna en tíu dögum frá því að þau voru lögð fram. Þar af 

voru tvö frumvörp sem voru annars eðlis en hefðbundin frumvörp um veitingu 

ríkisborgararéttar. Hin fjögur frumvörpin komu ýmist frá þingnefnd eða ráðherrum. Tvö 

frumvarpanna innihéldu breytingar sem hefði mátt komast hjá, líkt og farið var yfir í 5. kafla.  

Miðað við við ofangreinda umfjöllun geta verið nokkrar ástæður þess að frumvörp séu keyrð 

hratt í gegnum þingið. Í fyrsta lagi geta frumvörpin verið þess eðlis að þau þarf vart að ræða, 

eins og frumvörp er varða veitingu ríkisborgararéttar. Þá geta frumvörp einnig verið afgreidd 

hratt til að hylja þau að vissu marki, til dæmis ef mistök eru í löggjöfinni þá gæti verið gott að 

þau verði að lögum sem fyrst en tæpast verður talið að ráðherrar vilji að það fréttist að frumvörp 

sem þeir leggja fram séu gloppótt. Þriðja ástæðan getur verið sú sem virðist vera að baki 

frumvarpsins sem lagt var fram og varð að lögum á 149. löggjafarþingi. Samstaða Alþingis um 

mál getur verið á þann hátt að þingmenn vilji klára málið sem fyrst en þetta frumvarp snerti alla 

á þinginu. Líklega er aðkoma almennings að þessum frumvörpum sem eru afgreidd hratt og 

örugglega mun minni en að öðrum frumvörpum. Virðist það koma þannig fyrir sjónir að þeir 

sem á Alþingi sitja vilji ekki, eða hafi ekki þörf fyrir, aðkomu almennings þegar einhverjar af 

þessum ástæðum eiga við.  

6.4. Niðurstaða 

Af þeim tíu frumvörpum sem eru í kafla 6.1. og 6.2. innihalda fjögur þeirra heildarlög. Tvenn 

af þessum heildarlögum innihéldu innleiðingu á ESB tilskipun en ein heildarlögin voru uppfærð 

með hliðsjón af samningi Sameinuðu þjóðanna. Ef litið er til skiptingar milli ráðherra, 

þingnefnda og þingmanna kemur í ljós að sex frumvarpanna voru lögð fram af ráðherrum, öll 

frumvörpin sem innihéldu heildarlög og eru í þessum kafla eru hér undir, þrjú frumvörp voru 

lögð fram af þingmönnum og eitt af þingnefnd. Ef þessar tölur eru skoðaðar betur sést að 

óvenjuhátt hlutfall varðar heildarlög og frumvörp sem þingmenn lögðu fram og urðu að lögum 

miðað við umfjöllun í öðrum köflum. Heildarlögin hér undir eru 40% af öllum frumvörpunum 

sem komu almenningi við að einhverju leyti en það er ívið hærra hlutfall en heildarlög á 148. 

                                                 
247 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög. 
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löggjafarþingi, sem var 21%. Hvað þingmannafrumvörpin varðar voru aðeins fjögur þeirra sem 

lögð voru fram og urðu að lögum á löggjafarþinginu. Þrjú af þeim koma almenningi við á þann 

hátt að þau eru hér undir sem sýnir að hlutfall þingmannafrumvarpa er 75%. Hlutfall þingmanna 

er því mjög hátt og því eru flest frumvörp sem þeir lögðu fram og urðu að lögum sem skipta 

máli fyrir almenning. Virðast þingmenn frekar leggja áherslu á það heldur en ráðherrar og 

þingnefndir. Ráðherrar voru með sex frumvörp hér undir, sem er vissulega meirihluti 

frumvarpanna hér, en ef miðað er við fjölda frumvarpa sem urðu að lögum og voru lögð fram 

af ráðherrum er þessi tala aðeins lítill hluti, sex af 67 frumvörpum.248 Hvað þingnefndirnar 

varðar er aðeins eitt frumvarp þeirra hér undir af þeim tíu sem nefndirnar lögðu fram, eða aðeins 

10%. Að vissu leyti eru því hlutföllin að snúast við í þessum kafla miðað við fyrri, á meðan 

hlutfall ráðherra og þingnefndarfrumvarpa minnkar hækkar hlutfall þingmannafrumvarpa og 

heildarlaga. Frumvörpin í kafla 6.1. og kafla 6.2. skarast að miklu leyti enda eru þrjú frumvörp 

í báðum flokkum.   

                                                 
248 Frá eru talin fjárlög, fjáraukalög og lokafjárlög.  
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7. Niðurstaða 

Að ofan hefur verið farið yfir víðan völl hvað varðar 148. löggjafarþing. Hefur löggjafarþingið 

verið skoðað frá mismunandi sjónarhornum og flokkum til að reyna varpa betra ljósi á eðli 

þeirra frumvarpa sem lögð eru fram og verða að lögum. Til að löggjafarþinginu sé gefin eins 

skýr mynd og hægt er hafa línurit verið notuð til að sýna fjölbreytta skiptingu, ekki einungis í 

orði heldur einnig á blaði. Er fyrri hluti ritgerðarinnar helgaður tölfræði og skiptingu frumvarpa 

á meðan síðari hlutinn fer frekar yfir þau atriði sem hefði mátt bæta og breyta og aðkomu 

almennings að lagasetningu og Alþingi.  

Stjórnarfrumvörp sem lögð voru fram og urðu að lögum eru margs konar, allt frá því að laga 

hin minnstu smáatriði í umfangsmikil heildarlög. Eins og farið var yfir í 5. kafla hefði verið 

hægt að komast hjá einhverjum stjórnarfrumvörpum með forsjálni. Mörg stjórnarfrumvörp voru 

sett vegna utanaðkomandi athugasemda, innleiðingar eða þrýstings sem ýmist komu frá 

ríkisstofnunum, alþjóðlegum stofnunum eða almenningi. Einnig voru þó frumvörp sem komu 

beint frá ráðherrum og ráðuneytum, til dæmis er varðaði lagfæringar og endurskoðun laga. Þá 

voru öll frumvörp sem innihéldu heildarlög eða safnlög lögð fram af ráðherrum og því 

stjórnarfrumvörp á meðan breytingalagafrumvörpin deildust milli ríkisstjórnar, þingmanna og 

þingnefnda. Hvað varðar frumvörp sem sett voru fram af þingnefndum var markmið margra 

þeirra að laga mistök og gloppur sem hægt var að finna í lögum. Þingnefndarfrumvörpin tóku 

minnstum breytingum í meðförum þingsins og voru nefndirnar með hæsta hlutfall frumvarpa 

sem lagður var fram og samþykkt en tíu af 11 frumvörpum sem þær lögðu fram urðu að lögum. 

Á hinn bóginn voru þingmannafrumvörpin með minnsta hlutfallið, það er að segja að fæst þeirra 

frumvarpa sem lögð voru fram urðu að lögum, eða aðeins fjögur af 72 frumvörpum. Það sem 

einkenndi þau frumvörp helst var hve oft þau höfðu áður verið lögð fram á öðrum 

löggjafarþingum en eins og farið var yfir í kafla 3.7. var hvert þingmannafrumvarp sem varð að 

lögum að meðaltali lagt fram 2,75 sinnum áður en það varð að lögum á 148. löggjafarþingi. Þá 

voru frumvörp þingmanna með hæst hlutfall þegar kom að almenningi og skoðun þeirra á lögum 

sem sett voru á löggjafarþinginu.  

Eins og sést, þegar búið er að greina 148. löggjafarþing, er ekki ein skýr stefna heldur 

samanstendur löggjafarþingið af margskonar mismunandi úrbótum. Það er þó ekki talið af hinu 

slæma en taka þarf á mörgum mismunandi málum sem eiga ef til vill fátt sameiginlegt. Flest 

löggjafarþing hér á landi og úti í heimi eru því með sama efnislega fjölbreytileikann og 148. 

löggjafarþing var með. Því sést að þó líkindi séu innan eins flokks fyrir sig eru flokkarnir sín á 
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milli ólíkir en heild frumvarpanna sem lögð voru fram og urðu að lögum myndar löggjöfina 

sem sett var á 148. löggjafarþingi.   
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