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Ágrip 
Þessi ritgerð fjallar um samspil framkvæmdarvalds og löggjafarvalds á Íslandi við lagasetningu. 

Aðskilnaður þeirra þriggja valdþátta ríkisvaldsins sem einkenna lýðræðisríki nútímans, þ.m.t. 

Ísland, er mismikill eftir löndum. Það hefur lengi verið talið hraustleikamerki ef dómsvaldið fær 

að njóta sem mests sjálfstæðis frá hinum valdþáttunum, þ.e. framkvæmdarvaldi og 

löggjafarvaldi, en öllum er þeim ætlað að veita hverjum öðrum aðhald. 

Frumvörp til laga sem lögð voru fram á 146. löggjafarþingi verða skoðuð með tilliti til 

uppruna þeirra og hver afdrif þeirra urðu, þ.e. hvort þau urðu að lögum eður ei. Ljósi verður 

varpað á lagasetningarferlið og grundvöll þess, sem og sögulega þróun þess. Að síðustu verða 

tillögur Stjórnlagaráðs frá 2011 varðandi lagasetningu skoðaðar, með tilliti til úrbóta á 

lagasetningu. 

Lykilhugtök: Lögfræði, stjórnskipunarréttur, framkvæmdarvald, löggjafarvald, Alþingi. 
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Abstract 
This essay deals with the collaboration of the executive and the legislative powers in Iceland on 

law-making. The separation of the three branches of state powers, that distinguishes modern 

democratic states, is different by countries. It has long been considered a sign of strength if the 

judiciary is as independent as possible from the other branches of powers, i.e., the executive 

and legislative power, but all are expected to give each other restraint. 

Draft legislation of the 146th legislative period will be examined regarding its origin and its 

destiny, i.e., if it became law or not. Light will be shed on the legislative process and its 

foundations, as well as its historical development. Finally, the propositions of the Constitutional 

Council from 2011 on legislation will be examined, regarding the improvement of the 

legislation. 

Key concepts: Laws, constitutional law, executive power, legislative power, parliament. 
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Þessa ritsmíð vil ég tileinka fjölskyldu minni, sérstaklega eiginkonu minni, Helgu 
Hákonardóttur, sem hefur ekki bara umborið þetta brölt mitt í völundarhúsi 

lögfræðinnar, sem lengst af fór fram samhliða fullri vinnu, heldur einnig stutt mig 
með ráðum og dáð þegar á þurfti að halda. 
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Formáli 
Íslensk stjórnskipan og samspil þeirra þriggja greina ríkisvaldsins sem einkenna hana hafa lengi 

verið mér hugleikin, sérstaklega þegar kemur að samstarfi framkvæmdarvalds og löggjafarvalds 

við lagasetningu. Ég naut þeirra forréttinda að sitja á Alþingi 2016 til 2017 og kynntist því af 

eigin raun hvernig kaupin gerast á eyrinni og urðu þessi kynni mín m.a. til þess að ég ákvað að 

gerast laganemi við Háskólann Akureyri á haustdögum 2018. Nú hillir undir lok á þessu námi 

mínu og er þessi ritsmíð 12 ECTS eininga lokaverkefni við lagadeildina. 

Ég þakka kennurum lagadeildar fyrir að leiðsegja mér um völundarhús lögfræðinnar, 

sérstaklega þó leiðbeinanda mínum við gerð þessarar ritgerðar, Ragnheiði Elfu Þorsteinsdóttur, 

sem hefur lagt mestan skerf til þekkingarauka míns á sviði stjórnskipunarréttar. 
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1 Inngangur 
„Með lögum skal land vort byggja en eigi með ólögum eyða“1 segir Njáll Þorgeirsson í Brennu-

Njálssögu og má segja hann hitti naglann á höfuðið með þessum orðum sínum, enda má fullyrða 

að lög séu mikilvægasti hluti gangverksins í hverju samfélagi. Þau eru leikreglur 

samfélagssáttmálans sem öllum ber að lúta, leikreglur sem eiga að tryggja jafnræði allra þegna. 

Þróun þessara leikreglna endurspeglar oftar en ekki breytt viðhorf samfélagsins á hverjum tíma 

til ýmissa mála, smárra jafnt sem stórra. 

Markmið lagasetningar hlýtur að vera að móta þessar leikreglur öllu samfélaginu til góðs, 

helst í sátt og samlyndi við sem flesta, þó vissulega sé erfitt að gera öllum til hæfis. 

Íslensk stjórnskipun byggir á þrískiptingu valds, þ.e. dómsvaldi, framkvæmdarvaldi og 

löggjafarvaldi, og er tveimur síðastnefndu þáttunum sérstaklega ætlað að veita hvor öðrum 

aðhald. Þó hafa þær raddir heyrst að skilin milli þessara þátta séu ekki nægilega skýr. Þannig 

sitji fulltrúar framkvæmdarvaldsins, þ.e. ráðherrarnir, beggja vegna borðsins, þar sem þeir séu 

í flestum tilvikum einnig hluti af löggjafarvaldinu sem kjörnir Alþingismenn. Þær raddir hafa 

einnig heyrst að ráðherraræði sé áberandi og að venjulegir Alþingismenn fái litlu ráðið, ekki síst 

þeir sem tilheyra minni hluta þingheims. Því sé réttast að Alþingismenn gegni ekki þingmennsku 

og ráðherradómi samtímis, þ.e. láti af hendi þingsæti sitt til næsta varaþingmanns ef til þess 

kemur að þeir verði ráðherrar. Þessi álitamál mætti í raun taka saman í eina spurningu: Er 

Alþingi viljalaust verkfæri framkvæmdarvaldsins? 

Í þessari ritsmíð verða ofangreind álitamál krufin til mergjar með ítarlegri greiningu á 

meðferð allra lagafrumvarpa 146. löggjafarþings. Til að byrja með verður ljósi varpað söguna, 

ímynd Alþingis fyrr og nú og lagasetningarferlið sem slíkt, þ.e. hvernig lög mæla fyrir um það og 

hver hlutur þingnefndanna á að vera. Þá verður uppruni lagafrumvarpanna greindur, þ.e. hvort 

þau hafi komið úr ráðuneytunum, frá þingmönnum eða þingnefndum. 

 
1 Brennu-Njálssaga. 70. kafli. 
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Að því loknu verða afdrif frumvarpanna í þingnefndunum skoðuð, þ.e. hvort þau hafi dagað 

uppi eða orðið að lögum, hvort þeim hafi verið breytt og þá á hvaða hátt. Sá hluti grundvallast 

á skiptingu frumvarpanna í eftirfarandi flokka:  

1. ekki afgreidd - frumvörp sem lögð voru fram en döguðu uppi einhvers staðar í 

ferlinu; 

2. litlar eða engar breytingar - frumvörp sem voru afgreidd eins og þau voru lögð fram, 

hugsanlega með smávægilegum breytingum. Oft er um að ræða tæknileg atriði eins 

og breyttar dagsetningar, upphæðir, gps-hnit o.s.frv. sem eru á engan hátt pólitísk 

eða lögfræðileg í eðli sínu; 

3. markverðar breytingar - frumvörp sem tóku efnislegum breytingum í meðferð 

þingsins. 

Hafa ber í huga að aðferðafræðin hlýtur að vera huglæg að hluta til, enda ógerlegt að meta 

með hlutlægum hætti hvort breytingar teljist vera markverðar eða litlar. Þannig getur einföld 

orðalagsbreyting eða einstök orð sem skipt er út úr frumvarpstextanum haft mikla þýðingu, 

jafnvel þó meiri hluti textans haldi sér óbreyttur. 

Að síðustu verða niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman og mat lagt á hvort Alþingi sé 

í raun viljalaust verkfæri löggjafans eður ei. 
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2 Lagasetningarferlið skv. stjórnarskrá, 
þingskaparlögum o.s.frv. 

2.1 Sögulegt ágrip 
Áður en lengra er haldið er rétt að varpa ljósi á samspil framkvæmdarvalds og löggjafarvalds við 

lagasetningu fyrr á tíð. Meðan Íslendingar voru undir einveldi Danakonungs, 1664-1849, var í 

raun ekki um neitt samspil framkvæmdarvalds og löggjafarvalds að ræða, enda hafði 

einvaldurinn allt vald. Með tilkomu nýrrar danskrar stjórnarskrár 1849 og með innleiðingu 

þingræðis í Danmörku árið 1901 og á Íslandi árið 1904 dró úr hlutverki Danakonungs í þessu 

ferli smám saman, uns synjunarvaldið eitt stóð eftir. Með 26. grein lýðveldisstjórnarskrárinnar 

1944 færðist synjunarvaldið til forseta hins nýstofnaða lýðveldis, auk þess sem honum var 

tryggður ákveðinn frumkvæðisréttur að lagasetningu með 25. grein, en á þá síðarnefndu hefur 

aldrei reynt.2 

Lengst af skorti reglur um undirbúning og frágang frumvarpa til laga en undafarin misseri 

hafa verið útbúnar reglur og gátlistar af ýmsu tagi varðandi það. Þó ber að geta að þær snúa 

fyrst og fremst að frumvörpum sem líta dagsins ljós í ráðuneytunum en síður að þeim 

frumvörpum sem þingmenn leggja fram. Segja má að það sé að einhverju leyti eðlilegt, enda 

eru ráðuneytin í betri færum til að vanda til verksins, með allan þann mannauð sem þar er að 

finna, heldur en þingmenn sem njóta minni stuðnings sérfræðinga.3  

 

 
2 Skúli Magnússon: „Stefnumótun og útfærsla - Hugleiðingar um samleik Alþingis og Stjórnarráðs Íslands við undirbúning 

löggjafar“. Í ritinu Afmælisrit: Páll Sigurðsson sjötugur 16. ágúst 2014, Reykjavík 2014, bls. 531-534. 
3 Hér ber hæst Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, sem Forsætisráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 

og Skrifstofa Alþingis gáfu út í nóvember 2007, og fjallað verður um síðar í þessari ritsmíð. 
Nokkuð almenn sátt virðist hafa ríkt um þörf á auknum sérfræðistuðningi handa Alþingismönnum undanfarin misseri. Sú sátt 

endurspeglast m.a. annars í samstarfssáttmála núverandi ríkisstjórnar, en hann ber yfirskriftina: Sáttmáli Framsóknarflokks, 
Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis. Auk þess sér þess 
stað í fjárlagafrumvörpum 2017 (bls. 152), 2018 (bls. 179), 2019 (bls. 189), 2020 (bls. 155) og 2021 (bls. 149), en þar er lögð 
áhersla á að styrkja löggjafarstarfið, t.d. með auknu mannahaldi á vegum þingflokka og þingnefnda. 



 

 4 

2.2 Ímynd Alþingis í gegnum tíðina 
Hugtök á borð við „afgreiðslustofnun“ og „stimpilstofnun“ hafa reglulega skotið upp kollinum í 

fjölmiðlum - og reyndar einnig á Alþingi - undafarna áratugi og hefur þeim augljóslega verið 

ætlað að benda á hversu lítið sjálfstæði Alþingi hefur við lagasetningu. Einar Olgeirsson, 

formaður Sósíalistaflokksins, ritaði í áramótagrein Þjóðviljans árið 1962: „Samtímis þessari 

óheillaþróun sekkur svo Alþingi dýpra og dýpra niður í að verða einvörðungu afgreiðslustofnun 

fyrir ríkisstjórnina. Þannig færist smám saman löggjafarvald og dómsvald yfir til þeirrar 

ríkisstjórnar sem hefur framkvæmdarvaldið fyrir.“4 

Jóhanna Sigurðardóttir, þingkona og ráðherra Alþýðuflokksins og síðar Samfylkingar, 

ritaði í Morgunblaðið árið 1986: „Alþingi er orðið stimpilstofnun fyrir frumvörp ríkisstjórna 

samin af embættismönnum. Er það ekki annars verkefni þingmanna að undirbúa lagafrumvörp 

og setja landinu lög? Ekki bara að stimpla embættismannafrumvörp ríkisstjórna.“5 

Þór Saari, þingmaður Borgarahreyfingarinnar og síðar Hreyfingarinnar, skrifaði árið 

2016 um nefndastarf Alþingis: 

Vissulega eru nefndir Alþingis oft að skila góðu starfi og ef til vill eins góðu og hægt er að 

ætlast til miðað við það umhverfi sem ægivald framkvæmdarvaldsins býður þeim. En það 

má ekki gleymast að það er Alþingi sem er æðsta stofnun lýðveldisins og fer með 

löggjafarvaldið og það er óþolandi að þingið skuli ekki ráða meira ferðinni og vanda sig 

betur en oft gerist.6 

Við allt annan tón kveður þó hjá Gunnari Harðarsyni, heimspekingi, en hann færir fyrir því 

rök í grein sinni „‘Þingveldi’ á Íslandi“ að þingið hafi tögl og hagldir yfir löggjafar- og 

framkvæmdarvaldinu: „Eitt afl, þingið, hefur öll völd á sinni hendi og ekki eru nein marktæk skil 

milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds. Þingið fer með hvort tveggja. Það þýðir að 

grundvallarhugmyndin um þrískiptingu ríkisvaldsins í löggjafarvald, framkvæmdarvald og 

dómsvald er óvirk.“7 

Til gamans má einnig vitna í orð sem birtust í blaðinu Austra í lok árs 1905, þ.e. tæpum 

tveimur árum eftir að heimstjórn var komið á stofn með ráðherra staðsettum hér á landi:  

 
4 Einar Olgeirsson: „Áramótahugleiðingar. Þegar einræði og innlimun vofir yfir Íslandi“. Þjóðviljinn 30. desember 1962, bls. 8. 
5 Jóhanna Sigurðardóttir: „Ámælisverð vinnubrögð á Alþingi“. Morgunblaðið 30. apríl 1986, bls. 16. 
6 Þór Saari: Hvað er eiginlega að þessu Alþingi? Reykjavík 2016, bls. 67. 
7 Gunnar Harðarson: „‘Þingveldið’ Ísland“. Skírnir 1992 (vor), bls. 180. 
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Hann [ráðherrann] er umboðsmaður eða fulltrúi meirihlutans og veit að hann heldur ekki 

þeirri fulltrúastöðu lengur en þessi meirihluti vill. Staða hans er því í veði, ef hann gjörir ekki 

meirihlutanum til geðs. Alþingi er húsbóndinn á heimilinu og hefir ráðherrann fyrir 

ráðsmann sinn.8 

Vel má vera að höfundur hafi haft rétt fyrir sér þegar þarna var komið sögu, við upphaf 

þingræðis á Íslandi, en hafa ber í huga að flokkssamheldni var eflaust lítil á þessum tíma og 

flokkakerfið sem þekkist í dag ekki enn orðið til.9 

Reyndar hefur verið bent á að Alþingi sé í raun nokkuð valdamikið gagnvart 

framkvæmdarvaldinu, ef miðað er við mörg evrópsk þjóðþing, og má finna fjölmargar 

fræðigreinar sem styðja slíkan málflutning. Þessar fullyrðingar eru nefndar hér einungis í 

framhjáhlaupi, enda er ekki ætlunin að framkvæma samanburð milli þjóðþinga í þessari 

ritsmíð.10 

2.3 Ákvæði stjórnarskrárinnar 
Óhætt er að segja að ákvæði stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (eftirleiðis nefnd 

stjskr.) séu að einhverju leyti óljós þegar kemur að aðgreiningu valdþátta ríkisins, sérstaklega 

milli löggjafarvalds og framkvæmdarvalds. Í 2. grein hennar segir að forseti Íslands og Alþingi 

fari saman með löggjafarvaldið. Í þremur greinum hennar er kveðið nánar á um hlutverk forseta 

í lagasetningu: skv. 25. gr. getur forseti látið leggja fram lagafrumvörp á Alþingi;11 skv. 26. gr. 

þarf forseti að staðfesta lagafrumvörp sem Alþingi hefur samþykkt til að þau öðlist gildi  (eða 

synja þeim staðfestingar); skv. 28 gr. getur forseti gefið út bráðabirgðalög ef brýna nauðsyn ber 

til, þegar Alþingi er ekki að störfum. Samkvæmt 38. gr. hafa ráðherrar og Alþingismenn rétt til 

að leggja fram lagafrumvörp á Alþingi. 42. gr. kveður á um að fyrir hvert reglulegt Alþingi skuli 

leggja fram frumvarp til fjárlaga fyrir komandi fjárhagsár og 44. gr. kveður á um að lagafrumvörp 

megi ekki samþykkja nema þrjár umræður hafi farið fram um þau á Alþingi.12 

 
8 Hjörtur [kenninafn vantar]: „Húsbóndinn á heimilinu“. Austri 31. desember 1905, bls. 166. 
9 Þorsteinn Magnússon: „Samþætting valdþáttanna og þróun Alþingis“. Í ritinu Þingræði á Íslandi - Samtíð og saga, Reykjavík 

2011, bls. 423. 
10 Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, nefnir í grein sinni „Alþingi og framkvæmdarvaldið“ rannsóknir sem sýna fram á 

þennan tiltölulega mikla styrk Alþingis saman borið við ýmis önnur þjóðþing. 
11 Í raun er hér átt við þau frumvörp sem ráðherrar leggja fram, enda lætur forsetinn þá framkvæma vald sitt, sbr. 13. gr. 

stjskr. 
12 Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944. 
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2.4  Þingskaparlög 
Þriðji hluti laga um þingsköp Alþingis nr. 53/1991 (eftirleiðis nefnd þskl.) fjallar ítarlega um ferli 

lagasetningar á Alþingi. Frumvörp skulu uppfylla ýmis formleg og tæknileg skilyrði varðandi snið, 

útbýtingu, tímafresti, meðfylgjandi greinargerð og kostnaðarmat sem ekki verða útlistuð nánar 

hér.13 

Þá er gerð krafa um að þrjár umræður um hvert lagafrumvarp fari fram, með tilteknu 

millibili, og umfjöllun í viðeigandi nefnd/um milli umræðna áður en endanleg atkvæðagreiðsla 

fer fram um það, til samþykktar eða synjunar.14 

 

2.5 Önnur lög og leiðarvísar 
Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, sem út kom árið 2007 á vegum 

forsætiráðuneytisins, dóms- og kirkjumálaráðuneytisins og skrifstofu Alþingis, er ítarlegasti 

leiðarvísir sem stuðst er við þegar um samningu lagafrumvarpa er að ræða. Þó ber að geta að 

hún fjallar fyrst og fremst um þá frumvarpsgerð sem fram fer í ráðuneytunum, þó hún eigi 

einnig að gagnast þingmönnum við frumvarpsgerð. 

Handbókin skiptist í tvo megin hluta og hefur fyrri hlutinn yfirskriftina „Lagasetning og 

undirbúningur hennar í ráðuneytum“. Þar er m.a. fjallað um nauðsyn lagasetningar, samráð 

(pólitískt, faglegt, við hagsmunaaðila og almenning), mat á áhrifum, lagatæknileg atriði, 

samræmi við stjórnarskrá og almennar skuldbindingar, og að lokum um framlagningu 

frumvarpa og meðferð þeirra í ríkisstjórn og á Alþingi og um staðfestingu þeirra, birtingu og 

eftirfylgni.15 

Seinni hluti ber yfirskriftina „Leiðbeiningar um samningu og frágang lagafrumvarpa“ og snýr 

aðallega að formlegum og tæknilegum atriðum á borð við málfar, efnisskipan og kaflaskiptingu, 

athugasemdir og greinargerðir, gjaldtöku- og refsiákvæði, bráðabirgðaákvæði, innleiðingu EES-

gerða, lagaskil o.fl.16 

 
13 Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 37. gr. 
14 Sama heimild, 38.-42. gr. 
15 Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, bls. 8-18 
16 Sama heimild, bls. 19-52 
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Lög um opinber fjármál, nr. 123/2015 er sértækasti leiðarvísir varðandi  gerð frumvarpa. 

Eins og nafnið ber með sér snúa þessi lög að stefnumótun og lagasetningu í opinberum 

fjármálum, skilvirkri opinberri fjárstjórn, viðurkenndum bókhalds- og reikningsskilareglum, og 

síðast en ekki síst eftirliti með ráðstöfun opinbers fjár. Samspil frumvarps til fjárlaga, 

fjármálastefnu og fjármálaáætlunar er hryggjarstykki laganna.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Lög um opinber fjármál, nr. 123/2015. 
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3 Þingnefndir 
Misjafnar ástæður geta verið fyrir því að þingnefndir taka að sér að flytja þingmál. Sú venja 

hefur t.d. skapast að Allsherjar- og menntamálanefnd leggi fram frumvarp um veitingu 

ríkisborgararéttar fyrir jól og annað að vori. Stundum er um að ræða þingmál sem ráðherrar fá 

nefndirnar til að flytja - og jafnvel semja að mestu leyti - þar sem þeir telji eðlilegt að þær komist 

að málamiðlunum.18 Hins vegar eru nefndafrumvörp að jafnaði mjög fá.19 

Helsta hlutverk þingnefnda er þó fólgið í því að fjalla um frumvörp sem lögð hafa verið fram, 

þ.e. eftir að mælt hefur verið fyrir þeim í þingsal og milli umræðna. Átta fastanefndir eru 

starfræktar, að jafnaði skipaðar níu nefndarmönnum. Hér skal gerð grein fyrir þeim og hlutverki 

þeirra eins og það er skilgreint í þingskaparlögum.20 

3.1 Allsherjar- og menntamálanefnd 
Nefndin fjallar um málefni dóms- og löggæslu, ríkisborgararétt, mannréttindamál, mennta- og 

menningarmál, vísinda- og tæknimál, neytendamál, málefni trúfélaga, þ.m.t. þjóðkirkjunnar, og 

jafnréttismál. 

3.2 Atvinnuveganefnd 
Nefndin fjallar um landbúnað og sjávarútveg, atvinnumál almennt, nýtingu auðlinda á grundvelli 

rannsókna og ráðgjafar, nýsköpun og tækniþróun, og iðnaðar- og orkumál. 

3.3 Efnahags- og viðskiptanefnd 
Nefndin fjallar um lífeyrismál, skatta- og tollamál, efnahagsmál almennt, viðskipti, þ.m.t. 

fjármálastarfsemi, og bankamál. 

 
18 Haukur Arnþórsson: „Alþingi og framkvæmdarvaldið“. Stjórnmál og stjórnsýsla 2017 (1. tbl.), bls. 70-71. 
19 Hér skal bent á að heimild þingnefnda til að leggja fram frumvörp er að einhverju leyti óljós, a.m.k. ef eingöngu er miðað 

við ákvæði stjórnarskrárinnar. Skv. 25. og 38. gr. stjskr. hafa forseti lýðveldisins, Alþingismenn og ráðherrar einir leyfi til 
þess. Heimild fyrir þessu er þó að finna í 2. mgr. 89. gr. þingskapalaga, en samkvæmt henni geta, auk framangreindra, 
þingflokkar, fastanefndir, sérnefndir, alþjóðanefndir og forsætisnefnd lagt fram frumvörp. 

20 Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 13. gr. 
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3.4 Fjárlaganefnd 
Nefndin fjallar um fjármál ríkisins, lánsheimildir og ríkisábyrgðir, lífeyrisskuldbindingar 

ríkissjóðs, fjárveitingar og eignir ríkisins, auk þess sem hún annast eftirlit með framkvæmd 

fjárlaga. 

3.5 Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
Nefndin fjallar um málefni Alþingis og stofnana þess, málefni forseta Íslands, stjórnarskrármál, 

kosningamál, málefni Stjórnarráðsins í heild og önnur mál sem varða æðstu stjórn ríkisins. 

Nefndin fjallar einnig um tilkynningar og skýrslur umboðsmanns Alþingis og 

Ríkisendurskoðunar, auk þess sem hún hefur frumkvæði að því að kanna embættisfærslur 

einstakra ráðherra og verklag þeirra og gera tillögur um stofnun rannsóknarnefnda á grundvelli 

laga um slíkar nefndir. 

3.6 Umhverfis- og samgöngunefnd 
Nefndin fjallar samgöngumál, þ.m.t. framkvæmdaáætlanir, málefni sveitarstjórnarstigsins og 

verkaskiptingu þess og ríkisins og byggðamál. Auk þess fjallar hún um rannsóknir, ráðgjöf, 

verndun og sjálfbærni á sviði auðlindamála, umhverfismál og skipulags- og byggingarmál. 

3.7 Utanríkismálanefnd 
Nefndin fjallar um utanríkis- og alþjóðamál almennt, samskipti við alþjóðastofnanir og erlend 

ríki, málefni Evrópska efnahagssvæðisins, þróunarmál, varnar- og öryggismál, 

útflutningsverslun, auk þess sem hún fjallar um skýrslur ráðherra og alþjóðanefnda um 

utanríkis- og alþjóðamál. 

3.8 Velferðarnefnd 
Nefndin fjallar um heilbrigðisþjónustu, málefni fatlaðra, aldraðra og barna, vinnumarkaðsmál, 

félagsþjónustu, sjúkra- og lífeyristryggingar og húsnæðismál. 
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4 Uppruni lagafrumvarpa sem lögð voru fram 
á 146. löggjafarþingi 

Hér skal gerð grein fyrir þeim lagafrumvörpum sem lögð voru fram á umræddu löggjafarþingi, 

þ.e. hver uppruni þeirra var og hver afdrif þeirra urðu í meðförum þingsins. 

146. löggjafarþing var styttra en vanalegt er vegna kosninga sem fram fóru 29. október 

2016, auk þess sem stjórnarmyndun gekk afar hægt og lauk reyndar ekki fyrr en 11. janúar 2017 

með myndun ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Bjartrar framtíðar, undir forsæti 

Bjarna Benediktssonar. Alþingi kom þó saman 6. desember 2016, m.a. til að hægt væri að fjalla 

um fjárlagafrumvarp starfsstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, enda verður að 

afgreiða fjárlög ár hvert, áður en nýtt fjárhagsár hefst, þ.e. 1. janúar. 

Þingið stóð frá 6. til 22. desember 2016 og frá 24. janúar til 1. júní 2017. Alls var lagt fram 

131 frumvarp á því þingi.21 Skiptingin var eftirfarandi: 

Tafla 1: Fjöldi frumvarpa sem lögð voru fram á Alþingi 

  

 
21 Öll frumvörp þessa löggjafarþings má finna í viðauka. Þar er þeim raðað með sama hætti og fjallað er um þau í þessari 

ritsmíð, ásamt viðeigandi tenglum á vef Alþingis. 

61

60

10

Fjöldi frumvarpa sem lögð voru fram á Alþingi

 Þingmannfrumvörp Stjórnarfrumvörp Nefndafrumvörp
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Hér má sjá að hlutfall þingmannafrumvarpa og stjórnarfrumvarpa sem lögð voru fram er 

því sem næst jafnt og að frumvörp þingnefnda eru mjög fá. Athyglisverð mynd blasir þó við 

þegar örlög frumvarpanna eru skoðuð, þ.e. hvort þau urðu að lögum eður ei. 

Tafla 2: Uppruni samþykktra frumvarpa 

 

 Hér má sjá að 75% allra samþykktra frumvarpa koma frá framkvæmdarvaldinu, þ.e. 

ríkisstjórn, en einungis 25% frá löggjafarvaldinu, þ.e. þingmönnum og -nefndum. 

Tafla 3: Framlögð frumvörp < - > Samþykkt frumvörp 

 

4; 8%

40; 75%

9; 17%

Uppruni samþykktra frumvarpa

Þingmannafrumvörp Stjórnarfrumvörp Þingnefndafrumvörp

Þingmannafrumvörp Stjórnarfrumvörp Þingnefndafrumvörp

Framlögð frumvörp 61 60 10

Samþykkt frumvörp 4 40 9

61 60

10

4

40

9

0

10

20

30

40

50

60

70

Framlögð frumvörp < - > Samþykkt frumvörp

Framlögð frumvörp Samþykkt frumvörp



 

 13 

 Hér má sjá gríðarlegt ójafnvægi samþykktra lagafrumvarpa, eftir uppruna. Meðan 67% 

framlagðra stjórnarfrumvarpa og 90% þingnefndafrumvarpa náðu fram að ganga, náðu 

einungis 7% þingmannafrumvarpa fram að ganga. Þó verður að hafa í huga að 13 

stjórnarfrumvörp af þeim 40 sem samþykkt voru, fólu í sér innleiðingu á EES-skuldbindingum 

eða heimild til innleiðingar með reglugerð. Að frátöldum þeim frumvörpum standa eftir 27 

samþykkt stjórnarfrumvörp af 47 stjórnarfrumvörpum, eða 57%. 

Vissulega er um að ræða færri frumvörp í heildina en lögð eru fram að jafnaði þegar Alþingi 

kemur saman á eðlilegum tíma, þ.e. í september, og virðast hlutföllin vera að einhverju leyti 

bjöguð. Stjórnarfrumvörp hafa um langt árabil verið 120-130 talsins á hverju löggjafarþingi og 

þingmannafrumvörp í kringum 80. Að jafnaði hafa um 65% stjórnarfrumvarpa verið samþykkt 

(miðað við 67% á 146. löggjafarþingi) og innan við 10% þingmanna- og þingnefndafrumvarpa 

(miðað við 17% á 146. löggjafarþingi. Hér skekkja óvenju mörg samþykkt þingnefndafrumvörp 

niðurstöðuna).22 

Þó að þessi tölfræði sýni að meirihluti samþykktra lagafrumvarpa eigi uppruna sinn hjá 

framkvæmdarvaldinu er ekki öll sagan sögð. Hér á eftir kemur tæmandi talning allra 

lagafrumvarpanna, ásamt upplýsingum um hvort á þeim hafi verið gerðar breytingar, og þá hve 

miklar. Ekki verður gerð grein fyrir efni frumvarpa sem döguðu uppi eða urðu að lögum óbreytt. 

4.1 Stjórnarfrumvörp 
Eins og áður hefur komið fram, voru stjórnarfrumvörpin 60 talsins. Þar af tengdust 13 þeirra 

innleiðingu á EES-rétti eða öðrum alþjóðlegum skuldbindingum. Skipting þessara frumvarpa 

eftir ráðherrum var sem hér segir: 

Dómsmálaráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari 

breytingum (nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar).23 Tæknilegt frumvarp. 

Engar breytingar. 

 
22 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds. Reykjavík 2020, bls. 379. 
23 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 172 -113. mál. 
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2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, og breytingalögum 

nr. 49/2016 (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála).24 Tæknilegt 

frumvarp. Litlar breytingar. 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100/1952, 

með síðari breytingum (ríkisfangsleysi).25 Ekki afgreitt.26 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari 

breytingum (rafræn undirritun sakbornings).27 Tæknilegt frumvarp. Litlar breytingar. 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, (frestun 

réttaráhrifa o.fl.).28 Markverðar breytingar. 

6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vegabréf, nr. 136/1998, með síðari 

breytingum (samningar um framleiðslu vegabréfa).29 Tæknilegt frumvarp. Engar 

breytingar. 

7. Frumvarp til laga um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998, með síðari breytingum 

(forefni til sprengiefnagerðar, EES-reglur).30 Litlar breytingar. 

 
24 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 672 -481. mál. 
25 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 502 -373. mál. 
26 Frumvarpið var aftur lagt fram á 148. löggjafarþingi, lítillega breytt. Það varð að lögum með litlum breytingum. 
27 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 503 -374. mál. 
28 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 328 -236. mál. 
29 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 536 -405. mál. 
30 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 327 -235. mál. 
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Tafla 4: Frumvörp Dómsmálaráðherra 

 

Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar.31 Ekki 

afgreitt.32 

2. Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um endurskoðendur, nr. 79/2008, með síðari 

breytingum (eftirlitsgjald).33 Tæknilegt frumvarp. Engar breytingar. 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, nr. 

75/2011 (hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.).34 Tæknilegt frumvarp. Litlar breytingar. 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og 

lögum um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (einföldun, búsetuskilyrði).35 

Tæknilegt frumvarp. Litlar breytingar. 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög 

(rafræn fyrirtækjaskrá o.fl.).36 Tæknilegt frumvarp. Engar breytingar. 

 
31 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 500 -371. mál. 
32 Frumvarpið var aftur lagt fram á 149. löggjafarþingi, óbreytt, og var samþykkt án breytinga. 
33 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 428 -312. mál. 
34 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 542 -411. mál. 
35 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 329 -327. mál. 
36 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 541 -410. mál. 

1; 14%

5; 72%

1; 14%

Frumvörp Dómsmálaráðherra

Ekki afgreidd Litlar eða engar breytingar Markverðar breytingar
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Tafla 5: Frumvörp Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra 

 

Félags- og jafnréttismálaráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, 

með síðari breytingum (innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, stjórnsýsla og húsnæðismál).37 Ekki afgreitt.38 

2. Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003, 

með síðari breytingum (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga).39 Ekki afgreitt.40  

3. Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði.41 Ekki afgreitt.42  

4. Frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna.43 Ekki 

afgreitt.44 

 
37 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 572 -439. mál. 
38 Frumvarpið var aftur lagt fram á 147. löggjafarþingi en hlaut sömu örlög, dagaði uppi. 
39 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 573 -440. mál. 
40 Frumvarpið var lagt fram á nýjan leik, lítið breytt, á 148. löggjafarþingi, þar sem það var samþykkt án breytinga. 
41 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 568 -435. mál. 
42 Frumvarpið var lagt fram á nýjan leik, lítið breytt, á 148. löggjafarþingi, þar sem það var samþykkt með smávægilegum 

breytingum. 
43 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 569 -436. mál. 
44 Frumvarpið var endurflutt, óbreytt, á 148. löggjafarþing, og var það samþykkt með smávægilegum breytingum. 

1; 20%

4; 80%

0; 0%

Frumvörp Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Ekki afgreidd Litlar eða engar breytingar Markverðar breytingar
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5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 

nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun).45 Frumvarpið leggur ríkar skyldur 

á fyrirtæki og stofnanir að útrýma launamun milli kynja. Markverðar breytingar. 

6. 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 

(eftirlit á vinnumarkaði, EES-mál).46 Ekki afgreitt.47 

7. Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir.48 Ekki 

afgreitt.49 

Tafla 6: Frumvörp Félags- og jafnréttismálaráðherra 

 

Fjármála- og efnahagsráðherra 

1. Frumvarp til laga um brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagningu 

Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands.50 Tæknilegt frumvarp. Engar 

breytingar. 

 
45 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 570 -437. mál. 
46 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 626 -457. mál. 
47 Frumvarpið var endurflutt, óbreytt, á 148. löggjafarþing, og var það samþykkt með smávægilegum breytingum. 
48 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 571 -438. mál. 
49 Frumvarpið var endurflutt á 147. löggjafarþingi en dagaði upp á nýjan leik. 
50 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 517 -387. mál. 

6; 86%

0; 0%

1; 14%

Frumvörp Félags- og jafnréttismálaráðherra

Ekki afgreidd Litlar eða engar breytingar Markverðar breytingar
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2. Frumvarp til laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði.51 Með frumvarpinu var 

komið á fót evrópsku eftirlitskerfi á fjármálamarkaði til að vernda hagsmuni almennings 

og stuðla að stöðugleika og heilbrigði fjármálakerfisins innan innri markaðar 

Evrópusambandsins. Markverðar breytingar. 

3. Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2016, sbr. lög nr. 119/2016.52 Viðbót við fjárlög 

yfirstandandi fjárlagaárs. Markverðar breytingar. 

4. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017.53 Fjárlagafrumvarpið var, lögum samkvæmt, fyrsta 

frumvarp þessa þings og tók margvíslegum breytingum í meðförum þingsins, eins og 

gefur að skilja, enda um að ræða stærsta og mikilvægasta frumvarp á hverjum tíma. 

Markverðar breytingar. 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um opinbert 

eftirlit með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði).54 Tæknilegt 

frumvarp að mestu leyti, að hluta til innleiðing EES-reglna. Litlar breytingar. 

6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heimild til handa ráðherra f.h. ríkissjóðs til 

að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði, nr. 48/2012 (viðbótarfjármögnun).55 

Engin breyting. 

7. Frumvarp til laga um lánshæfismatsfyrirtæki.56 Tæknilegt frumvarp, innleiðing EES-

reglna. Litlar breytingar. 

8. Frumvarp til laga um brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda, nr. 12/1999, með síðari 

breytingum.57 Ekki afgreitt. 

9. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, 

með síðari breytingum (breyting á A-deild sjóðsins).58 Litlar breytingar. 

10. Frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2015.59 Engar breytingar. 

 
51 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 301 -217. mál. 
52 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 10 -10. mál. 
53 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 1 -1. mál. 
54 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 185 -126. mál. 
55 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 755 -524. mál. 
56 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 532 -401. mál. 
57 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 124 -67. mál. 
58 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 6 -6. mál. 
59 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 8 -8. mál. 
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11. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð krónueigna sem háðar eru 

sérstökum takmörkunum, nr. 37/2016, með síðari breytingum (úttektarheimildir).60 

Alþjóðlegar skuldbindingar. Litlar breytingar. 

12. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld 

(samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur, virðisaukaskattur, 

vörugjald af grindarbílum o.fl.).61 Frumvarpið fól í sér breytingar á sköttum, tollum og 

gjöldum sem mælt er fyrir um í tólf lögum. Markverðar breytingar. 

13. Frumvarp til laga um skortsölu og skuldatryggingar.62 EES-mál. Litlar breytingar. 

14. Frumvarp til laga um vátryggingasamstæður.63 EES-mál. Litlar breytingar. 

15. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um 

Seðlabanka Íslands, lögum um neytendalán og lögum um fasteignalán til neytenda (lán 

tengd erlendum gjaldmiðlum).64 Litlar breytingar. 

16. Frumvarp til laga um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum.65 EES-mál. Markverðar 

breytingar. 

17. Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2017.66 Hér er um 

að ræða svokallaðan Bandorm, sem tekur á nauðsynlegum breytingum fjölmargra laga 

í tengslum við frumvarp til fjárlaga. Litlar breytingar. 

 
60 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 710 -505. mál. 
61 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 515 -385. mál. 
62 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 516 -386. mál. 
63 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 531 -400. mál. 
64 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 300 -216. mál. 
65 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 170 -111. mál. 
66 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 2 -2. mál. 
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Tafla 7: Frumvörp Fjármála- og efnahagsráðherra 

 

Heilbrigðisráðherra67 

1. Frumvarp til laga um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum.68 Ekki 

afgreitt.69 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000, með síðari 

breytingum (málsmeðferð o.fl.).70 Ekki afgreitt. 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síðari 

breytingum (rafsígarettur).71 Ekki afgreitt. 

 

Mennta- og menningarmálaráðherra 

Eitt frumvarp leit dagsins ljós frá mennta-og menningarmálaráðherra á umræddu 

löggjafarþingi: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992 

(lánshæfi aðfaranáms).72 

 
67 Ekkert skífurit fylgir frumvörpum Heilbrigðisráðherra, enda hlutu þau sömu örlög, öll þrjú, að hljóta ekki afgreiðslu. 
68 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 565 -432. mál. 
69 Samhljóða frumvarp var lagt fram óbreytt á 148. löggjafarþingi, þar sem það var samþykkt með lítilli breytingu. 
70 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 566 -433. mál. 
71 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 564 -431. mál. 
72 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 522 -392. mál. 

1; 6%

11; 65%

5; 29%

Frumvörp Fjármála- og efnahagsráðherra

Ekki afgreidd Litlar eða engar breytingar Markverðar breytingar
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Frumvarpinu var ætlað að koma til móts við ágalla laganna varðandi nema sem ætluðu 

sér að sækja um námslán vegna framhaldsnáms til stúdentsprófs, en Ríkisendurskoðun 

hafði bent á að um brot á jafnræðisreglu stjórnarskrár væri að ræða. Frumvarpið gerði 

ráð fyrir því að nemar gætu fengu lán vegna 60 framhaldsskólaeininga til undirbúnings 

háskólanámi, sem íslenskir háskólar og ráðherra þyrftu að leggja blessun sína yfir. 

Breytingatillaga meirihluta Allsherjar- og menntamálanefndar, sem var samþykkt, gerði 

hins vegar ekki ráð fyrir aðkomu íslenskra háskóla hvað þetta varðaði, þar sem þeir gætu 

hyglað eigin aðfararnámi á kostnað framhaldsskólanna, eins og fram kemur í 

nefndaráliti. Markverðar breytingar. 

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing 

alþjóðlegra skuldbindinga).73 Tæknilegt að mestu leyti. Engar breytingar. 

2. Frumvarp til laga um farþegaflutninga og farmflutninga á landi.74 Frumvarp sem ætlað 

er að skjóta stoðum undir innleiðingu fimm EES-gerða. Litlar breytingar. 

3. Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (fjöldi fulltrúa í 

sveitarstjórn).75 Ekki afgreitt. 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, 

með síðari breytingum (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði).76 Um var að ræða 

málamiðlun vegna sérstakra framlaga úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga sem höfðu legið á 

ís í 2-3 ár. Með breytingatillögu sem allt nefndarfólk Umhverfis- og samgöngunefndar 

stóð að, sumt þó með fyrirvara, tókst að höggva á hnútinn. Markverðar breytingar. 

5. Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum 

(bílastæðagjöld).77 Litlar breytingar. 

 
73 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 326 -234. mál. 
74 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 187 -128. mál. 
75 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 504 -375. mál. 
76 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 418 -306. mál. 
77 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 419 -307. mál. 



 

 22 

Tafla 8: Frumvörp Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006, með síðari 

breytingum (stjórn álaveiða).78 Ekki afgreitt.79 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum um 

stjórn fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni).80 Hér var 

um að ræða frumvarp sem fól í sér breytingar á þrennum lögum sem tengjast lífríki 

hafsins og nýtingu þess. Markverðar breytingar. 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar og lögum 

um Fiskistofu (eftirlit með vigtunarleyfishöfum).81 Engar breytingar. 

 
78 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 378 -271. mál. 
79 Frumvarpið var afgreitt óbreytt á 148. löggjafarþingi. 
80 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 379 -272. mál. 
81 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 544 -412. mál. 

1; 20%

3; 60%

1; 20%

Frumvörp Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra

Ekki afgreidd Litlar eða engar breytingar Markverðar breytingar
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Tafla 9: Frumvörp Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

 

Umhverfis- og auðlindaráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 

7/1998, með síðari breytingum (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda).82 EES-

mál. Markverðar breytingar. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum 

um mat á umhverfisáhrifum og lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 

(sérstök kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis).83 Ekki afgreitt.84 

3. Frumvarp til laga um landgræðslu.85 Ekki afgreitt.86 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landmælingar og grunnkortagerð, nr. 

103/2006, með síðari breytingum (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi 

landupplýsinga).87 Engar breytingar. 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012, með síðari 

breytingum (losun lofttegunda).88 Engar breytingar. 

 
82 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 505 -376. mál. 
83 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 806 -547. mál. 
84 Frumvarpið var endurflutt á 148. löggjafarþingi og samþykkt lítið breytt. 
85 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 537 -406. mál. 
86 Frumvarpið var endurflutt á 148. löggjafarþingi og samþykkt lítið breytt. 
87 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 519 -389. mál. 
88 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 483 -356. mál. 

1; 34%

1; 33%

1; 33%

Frumvörp Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Ekki afgreidd Litlar eða engar breytingar Miklar breytingar
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6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um 

ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-

reglur o.fl.).89 Lítil breyting. 

7. Frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða.90 Ekki afgreitt.91 

8. Frumvarp til laga um skóga og skógrækt.92 Ekki afgreitt.93 

9. Frumvarp til laga um Umhverfisstofnun.94 Ekki afgreitt. 

10. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda og 

lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði).95 Engar 

breytingar. 

11. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum og lögum um 

Vatnajökulsþjóðgarð (atvinnurekstur, gjaldtaka).96 Ekki afgreitt. 

Tafla 10: Frumvörp Umhverfis- og auðlindaráðherra 

 

 
89 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 453 -333. mál. 
90 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 539 -408. mál. 
91 Endurflutt á 148. löggjafarþingi og samþykkt með þó nokkrum breytingum. 
92 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 538 -407. mál. 
93 Endurflutt á 149. löggjafarþingi og samþykkt með þó nokkrum breytingum. 
94 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 288 -204. mál. 
95 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 482 -355. mál. 
96 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 712 -506. mál. 

6; 55%4; 36%

1; 9%

Frumvörp Umhverfis- og auðlindaráðherra

Ekki afgreidd Litlar eða engar breytingar Markverðar breytingar
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Utanríkisráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn, 

nr. 41/1979 (grunnlínupunktar og aðlægt belti).97 Tæknilegt mál. Engar breytingar. 

Samantekt 

Tafla 11: Öll stjórnarfrumvörp 

 

Hér kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Tæplega helmingur stjórnarfrumvarpa (48%) fær 

sína þinglegu meðferð með litlum eða engum breytingum. Þó ber að hafa í huga að 11 frumvörp 

af þessum 29 tengjast EES-rétti eða öðrum alþjóðlegum skuldbindingum og þar er lítið svigrúm 

til mikilla efnislegra breytinga. Auk þess má benda á að 9 frumvörp af þessum 29 eru frekar 

tæknilegs eðlis, t.d. varðandi gps-hnit sem tengjast landgrunni, efnahagslögsögu og landhelgi, 

svo eitthvað sé nefnt. Þá standa eftir 9 frumvörp sem var lítið eða ekkert breytt, sem eru hvorki 

tæknileg né tengd alþjóðlegum skuldbindingum, andspænis 11 (18%) frumvörpum sem gerðar 

voru markverðar breytingar á. 

Þriðjungur framlagðra frumvarpa (20) var ekki tekinn til afgreiðslu, þ.e. dagaði uppi í meðförum 

Alþingis. Tólf þeirra frumvarpa sem lögð voru fram voru samþykkt á síðari þingum, flest þeirra 

lítið eða ekkert breytt. Ef þeim er bætt við þau 29 frumvörp sem samþykkt voru á 146. 

löggjafarþingi er niðurstaðan sú að 41 frumvarp (68%) af 60 var samþykkt með litlum eða 

 
97 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 546 -413. mál. 

20; 34%

29; 48%

11; 18%

Öll stjórnarfrumvörp

Ekki afgreidd Litlar eða engar breytingar Markverðar breytingar
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engum breytingum. Það er vísbending um að Alþingi, löggjafarvaldið, hafi haft lítil áhrif á hina 

samþykktu löggjöf, hver svo sem ástæðan er. Sjá nánar í 6. kafla. 

Eftirfarandi mynd kemur í ljós ef frumvörp einstaka ráðherra og örlög þeirra eru skoðuð. 

Tafla 12: Afdrif stjórnarfrumvarpa, eftir hverjum ráðherra fyrir sig 

Ráðherra Fjöldi 

frumvarpa 

Ekki afgreidd Litlar eða engar 

breytingar 

Markverðar 

breytingar 

Dómsmálaráðherra 7 1 (14%) 5 (72%) 1 (14%) 

Ferðamála-, 

iðnaðar- og ný-

sköpunarráðherra 

5 1 (20%) 4 (80%) 0 

Félags- og 

jafnréttis-

málaráðherra 

7 6 (86%) 0 1 (14%) 

Fjármála- og 

efnhagsráðherra 

17 1 (6%) 11 (65%) 5 (29%) 

Heilbrigðisráðherra 3 3 (100) 0 0 

Mennta- og 

menningarmála-

ráðherra 

1 0 0 1 (100% 

Samgöngu- og 

sveitarstjórnar-

ráðherra 

5 1 (20%) 3 (60% 1 (20%) 

Sjávarútvegs- og 

landbúnaðar-

ráðherra 

3 1 (34%) 1 (33%) 1 (33%) 

Umhverfis- og 

auðlindaráðherra 

11 6 (55%) 4 (36%) 1 (9%) 

Utanríkisráðherra 1 0 1 (100%) 0 
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Hér má sjá að 86% (6 af 7) frumvörpum Félags- og jafnréttismálaráðherra og 100% (3 af 3) af 

frumvörpum Heilbrigðisráðherra náðu ekki fram að ganga. Af frumvörpum Umhverfis- og 

auðlindaráðherra náðu 55% (6 af 11) ekki fram að ganga. Þessum tölum ber þó að taka með 

miklum fyrirvara þar sem fjöldi frumvarpa er mjög mismikill eftir ráðherrum. 

4.2 Þingnefndafrumvörp 
 

Allsherjar- og menntamálanefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, með síðari breytingum, 

(skiptinemar í framhaldsskólum).98 Engar breytingar. 

2. Frumvarp til laga um veitingu ríkisborgararéttar.99 Engar breytingar. 

3. Frumvarp til laga um veitingu ríkisborgararéttar.100 Engar breytingar. 

Atvinnuveganefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari 

breytingum (brottfall og framlenging bráðabirgðaákvæða).101 Engar breytingar. 

Efnahags- og viðskiptanefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006 (viðvera endurskoðenda 

á aðalfundum).102 Ekki afgreitt.103 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kjararáð, nr. 130/2016 (frestun á framkvæmd 

lagaákvæða).104 Engar breytingar. 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni fatlaðs fólks og lögum um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega 

aðstoð og skipun þingmannanefndar).105 Engar breytingar. 

 
98 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 798 -544. mál. 
99 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 36 -28. mál. 
100 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 977 -609. mál. 
101 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 982 -612. mál. 
102 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 643 -465. mál. 
103 Endurflutt óbreytt á 148. löggjafarþingi og samþykkt án breytinga. 
104 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 884 -574. mál. 
105 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 21 -13. mál. 
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Umhverfis- og samgöngunefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/2007, um áhafnir íslenskra fiskiskipa, 

varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.).106 Litlar breytingar. 

Velferðarnefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 77/2016, um breytingu á lögum um 

sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (frestun gildistöku).107 Engar breytingar. 

Mistök höfðu orðið við gerð ofangreinds frumvarps og var það leiðrétt u.þ.b. mánuði síðar með 

2. frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari 

breytingum (leiðrétting).108 Engar breytingar. 

Samantekt 

Engar markverðar breytingar gerðar á þingnefndafrumvörpunum, enda voru þau öll rædd í 

þaula í nefndunum og þeim tryggt meirihlutafylgi áður en þau voru lögð fram á Alþingi. 

 

4.3 Þingmannafrumvörp 
Frumvörpum þingmanna verður skipt í tvo flokka, eftir því hvort 1. flutningsmaður tilheyrir 

stjórnarmeirihluta eða ekki. Hafa ber þó í huga að í flestum tilvikum eru einn eða fleiri 

meðflutningsmenn einnig skráðir fyrir frumvörpunum, stundum úr öðrum flokkum.  

Frumvörp þingmanna í stjórnarmeirihluta 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald, nr. 138/2013 (kaup einstaklings á 

íbúðarhúsnæði).109 Ekki afgreitt. 

Brynjar Níelsson, Sjálfstæðisflokkur: 

 
106 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 753 -523. mál. 
107 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 137 -80. mál. 
108 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 217 -150. mál. 

Umrætt frumvarp var gert afturvirkt um tvo mánuði með þessari leiðréttingu. Vegna mistaka skorti Tryggingastofnun 
lagaheimildir til skerðinga á greiðslum til skjólstæðinga sinna frá 1. janúar 2017, en skerti þær engu að síður. Með 
afturvirkninni átti að setja undir þennan leka. Slíkt stríðir gegn þeirri meginreglu laga að íþyngjandi lagasetning megi ekki 
vera afturvirk, enda fór svo að Landsréttur dæmdi stefnanda í vil í máli Sigríðar Sæland Jónsdóttur gegn Tryggingastofnun 
ríkisins, nr. 466/2018. 

109 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 521 -391. mál. 
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1. Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 (refsing við tálmun eða 

takmörkun á umgengni).110 Ekki afgreitt. 

Jón Steindór Valdimarsson, Viðreisn: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari 

breytingum (kynferðisbrot).111 Ekki afgreitt. 

Óli Björn Kárason, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, nr. 111/2016, og lögum um opinber 

fjármál, nr. 123/2015 (framkvæmd og dagsetningar).112 Engar breytingar. 

Pawel Bartoszek, Viðreisn: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari 

breytingum (kosningarréttur erlendra ríkisborgara).113 Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 

70/1996, með síðari breytingum (brottfall kröfu um ríkisborgararétt).114 Ekki afgreitt. 

Teitur Björn Einarsson, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um erfðafjárskatt, nr. 14/2004, með síðari 

breytingum (fyrirframgreiddur arfur). Þingskjal115 Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (skattfrádráttur vegna 

gjafa og framlaga).116 Ekki afgreitt. 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um 

aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari 

breytingum (smásala áfengis).117 Ekki afgreitt. 

Vilhjálmur Árnason, Sjálfstæðisflokkur: 

 
110 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 559 -426. mál. 
111 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 552 -419. mál. 
112 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 829 -553. mál. 
113 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 356 -258. mál. 
114 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 401 -289. mál. 
115 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 506 -377. mál. 
116 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 423 -310. mál. 
117 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 165 -106. mál. 
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1. Frumvarp til laga um afnám laga um orlof húsmæðra, nr. 53/1972, með síðari breytingum.118 

Ekki afgreitt.119 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari 

breytingum (afnám lágmarksútsvars).120 Ekki afgreitt.121 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ættleiðingar, nr. 130/1999, með síðari 

breytingum (umsagnir nánustu fjölskyldu).122 Ekki afgreitt.123 

Vilhjálmur Bjarnason, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, nr. 2/1995 (upplýsingaskylda 

endurskoðenda).124 Ekki afgreitt.125 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða, nr. 129/1997 (upplýsingaskylda endurskoðenda).126 Ekki afgreitt.127 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, 

með síðari breytingum (afnám rúmmálsreglu).128 Ekki afgreitt.129 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum 

(gengishagnaður).130 Ekki afgreitt.131 

Þórunn Egilsdóttir132, Framsóknarflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (frestun réttaráhrifa).133  

Engin breyting.134 

 
118 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 178 -119. mál. 
119 Þetta frumvarp hefur verið lagt fram sex sinnum frá 138. löggjafarþingi, en hefur alltaf dagað uppi. 
120 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 179 -120. mál. 
121 Þetta frumvarp hefur verið lagt fram fimm sinnum frá 135. löggjafarþingi, en hefur alltaf dagað uppi. 
122 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 974 -606. mál. 
123 Frumvarpið var endurflutt á 148. löggjafarþingi og samþykkt lítið breytt. 
124 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 121 -64. mál. 
125 Frumvarpið hafði líka dagað uppi á 145. löggjafarþingi. 
126 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 120 -63. mál. 
127 Frumvarpið hafði líka dagað uppi á 145. löggjafarþingi. 
128 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 142 -85. mál. 
129 Frumvarpið hafði líka dagað uppi á 144. og 145. löggjafarþingi. 
130 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 143 -86. mál. 
131 Frumvarpið hafði líka dagað uppi á 144. og 145. löggjafarþingi. 
132 Þórunn er hér talin með þingmönnum stjórnarmeirihluta, enda lagði hún frumvarpið fram 22. desember 2016 meðan 

ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks var enn við völd. 
133 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 47 -29. mál. 
134 Hér var um að ræða frestun réttáráhrifa í tengslum við útlendingalög. Samkomulag varð um það í Allsherjar- og 

menntamálanefnd að formaður hennar, Þórunn Egilsdóttir, legði frumvarpið fram í eigin nafni. 
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Þingmannafrumvörp stjórnarmeirihlutans voru 16 talsins. Einungis tvö frumvörp voru 

samþykkt, án breytinga (12,5%), en fjórtán frumvörp dagaði uppi áður en til 

lokaatkvæðagreiðslu kom (87,5%). 

 

Frumvörp þingmanna í stjórnarandstöðu 

Ásta Guðrún Helgadóttir, Píratar: 

1 Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (íbúakosningar).135 Ekki 

afgreitt.136 

Birgitta Jónsdóttir, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um rafrettur og tengdar vörur.137 Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 

með síðari breytingum (líftími þingmála).138 Ekki afgreitt.139 

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (ritfangakostnaður).140 

Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 160/2008, um þjónustu- og þekkingarmiðstöð 

fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa 

barna).141 Ekki afgreitt.142 

Björn Leví Gunnarsson, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003, með síðari 

breytingum (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá).143 Litlar breytingar. 

Eygló Harðardóttir, Framsóknarflokkur: 

 
135 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 255 -184. mál. 
136 Frumvarpið hafði líka verði lagt fram á 143. löggjafarþing en dagaði uppi. 
137 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 518 -388. mál. 
138 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 283 -202. mál. 
139 Frumvarpið var líka flutt á 144. og 148. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. 
140 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 556 -423. mál. 
141 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 299 -215. mál. 
142 Frumvarpið var líka flutt á 145. og 148. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu. 
143 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 175 -116. mál. 
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1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 

(akstursþjónusta).144 Ekki afgreitt. 

Guðjón S. Brjánsson, Samfylking: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992, 

með síðari breytingum (endurgreiðsla og niðurfelling lána).145 Ekki afgreitt.146 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum 

(skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð).147 Ekki afgreitt.148 

Gunnar Ingiberg Guðmundsson, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari 

breytingum (strandveiðar).149 Ekki afgreitt. 

Jón Þór Ólafsson, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/2006, um kjararáð. 

(lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013).150 Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um upplýsinga- og sannleiksskyldu ráðherra.151 Ekki afgreitt. 

Katla Hólm Þórhildardóttir, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, með 

síðari breytingum (andvana fæðingar).152 Ekki afgreitt. 

Katrín Jakobsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002 (eignarhald).153 

Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 92/2008, um framhaldsskóla, með síðari 

breytingum (heilsugæsla í framhaldsskólum).154 Ekki afgreitt. 

 
144 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 312 -223. mál. 
145 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 549 -416. mál. 
146 Frumvarpið dagaði líka uppi á 145 löggjafarþingi. 
147 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 402 -290. mál. 
148 Frumvarpið dagaði líka uppi á 145 löggjafarþingi. 
149 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 247 -176. mál. 
150 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 260 -189. mál. 
151 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 127 -70. mál. 
152 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 550 -417. mál. 
153 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 628 -459. mál. 
154 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 241 -174. mál. 
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3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi, nr. 41/2015 

(markmið í loftslagsmálum).155 Ekki afgreitt. 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari 

breytingum (kosningaaldur).156 Ekki afgreitt. 

Lilja Rafney Magnúsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari 

breytingum (strandveiðar).157 Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum 

(fæðispeningar sjómanna).158 Ekki afgreitt.159 

Logi Einarsson, Samfylking: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 

(samfélagsþjónusta ungra brotamanna).160 Ekki afgreitt.161 

Oddný G. Harðardóttir, Samfylking: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 92/2008, um framhaldsskóla (aðkoma Alþingis 

að breytingum á opinberum framhaldsskólum og bann við arðgreiðslum úr einkareknum 

framhaldsskólum).162 Ekki afgreitt.163 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, 

með síðari breytingum (samningar um heilbrigðisþjónustu).164 Ekki afgreitt.165 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari 

breytingum (útboð viðbótarþorskkvóta).166 Ekki afgreitt.167 

 
155 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 214 -149. mál. 
156 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 261 -190. mál. 
157 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 551 -418. mál. 
158 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 162 -103. mál. 
159 Frumvarpið hafði einnig verið lagt fram á 145. löggjafarþingi en var ekki afgreitt. 
160 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 555 -422. mál. 
161 Frumvarpið var einnig lagt fram á 145. og 148. löggjafarþingi en var ekki afgreitt. 
162 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 734 -520. mál. 
163 Frumvarpið var endurflutt á 148. löggjafarþingi en dagaði uppi. 
164 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 4 -4. mál. 
165 Frumvarpið var líka flutt á 145., 147. og 148. löggjafarþingi en hlaut ekki brautargengi. 
166 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 140 -83. mál. 
167 Frumvarpið dagaði líka upp á 145. og 148. löggjafarþing. 



 

 34 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis, með síðari 

breytingum (þingseta ráðherra).168 Ekki afgreitt.169 

5. Frumvarp til laga um Þjóðhagsstofnun.170 Ekki afgreitt.171 

Oktavía Hrund Jónsdóttir, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með síðari 

breytingum (tíðavörur og getnaðarvarnir).172 Ekki afgreitt.173 

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 80/2016, um útlendinga (fylgdarlaus börn).174 

Ekki afgreitt.175 

Sigurður Ingi Jóhannsson, Framsóknarflokkur: 

1. Frumvarp til laga um náttúrugjöld.176 Ekki afgreitt. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir, Framsóknarflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 (bótaréttur 

fanga).177 Ekki afgreitt.178 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra, nr. 16/1991 (ætlað 

samþykki).179 Ekki afgreitt.180 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000 

(fæðingarhjálp).181 Ekki afgreitt.182 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 

 
168 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 266 -195. mál. 
169 Valgerður Bjarnadóttir, þingkona Samfylkingar, hafði lagt þetta frumvarp sjö sinnum á sínum þingferli. 
170 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 277 -199. mál. 
171 Frumvarpið dagaði líka uppi á 145., 150. og 151. löggjafarþingi. 
172 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 451 -332. mál. 
173 Frumvarpið var líka lagt fram á 145 og 148. löggjafarþingi. Það náði svo fram að ganga á 149. löggjafarþingi. 
174 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 523 -393. mál. 
175 Frumvarpið var líka lagt fram á 147. og 148. löggjafarþingi. 
176 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 888 -575. mál. 
177 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 180 -121. mál. 
178 Frumvarpið var líka lagt fram á 131., 144., 145., 147., 148. og 149. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. 
179 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 171 -112. mál. 
180 Frumvarpið var lagt fram á 144., 145., og 147. löggjafarþingi án árangurs en var svo samþykkt á 148. löggjafarþingi. 
181 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 169 -110. mál. 
182 Frumvarpið var einnig lagt fram á 144., 145., 147. og 148. löggjafarþingi en hlaut ekki náð fyrir augum þingheims. 
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nr. 34/1944, með síðari breytingum (fánatími).183 Ekki afgreitt.184 

Smári McCarthy, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991, með síðari 

breytingum (nýskráning fyrirtækja). 185 Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari 

breytingum (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda).186 Ekki afgreitt. 

Steingrímur J. Sigfússon, VG: 

1. Frumvarp til laga um friðlýsingu Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð 

kjarnorkuknúinna farartækja.187 Ekki afgreitt.188 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjald af áfengi og tóbaki, nr. 96/1995, með síðari 

breytingum (lýðheilsusjóður).189 Ekki afgreitt.190 

3. Frumvarp til laga um sérstakar fjáröflunarráðstafanir í vegamálum.191 Ekki afgreitt. 

Steinunn Þóra Árnadóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari 

breytingum (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja).192 Ekki afgreitt.193 

Svandís Svavarsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (textun myndefnis).194 Ekki 

afgreitt.195 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með 

síðari breytingum og lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.196 Ekki 

afgreitt. 

 
183 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 176 -117. mál. 
184 Frumvarpið var líka lagt fram á 143., 144., 145. og 147. löggjafarþingi án árangurs. 
185 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 332 -240. mál. 
186 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 489 -360. mál. 
187 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 371 -269. mál. 
188 Þetta frumvarp hefur verið lagt fram fimmtán sinnum en aldrei náð fram að ganga. 
189 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 534 -403. mál. 
190 Frumvarpið var líka lagt fram á 145. löggjafarþingi, án árangurs. 
191 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 350 -252. mál. 
192 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 160 -101. mál. 
193 Frumvarpið var líka lagt fram á 145. og 148. löggjafarþing, en hlaut ekki brautargengi. 
194 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 203 -144. mál. 
195 Frumvarpið var líka lagt fram á 144. og 145. löggjafarþingi, en dagaði uppi. 
196 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 141 -84. mál. 



 

 36 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (réttur til 

sambúðar á stofnunum).197 Ekki afgreitt.198 

Viktor Orri Valgarðsson, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 24/2000, um kosningar til Alþingis, 

með síðari breytingum (persónukjör þvert á flokka).199 Ekki afgreitt. 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000 (skipting 

þingsæta).200 Ekki afgreitt.201 

 

Af 43 frumvörpum, sem þingmenn í stjórnarandstöðu lögðu fram, náðu 42 ekki fram að ganga, 

þ.e. komu ekki til lokaafgreiðslu í þingsal (97,7%). Einungis eitt frumvarp (2,3%) var afgreitt sem 

lög frá Alþingi202. 

Frumvarp formanna stjórnarflokkanna203 

Frumvarp til laga um Kjararáð.204 Litlar breytingar.205 

  

 
197 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 256 -185. mál. 
198 Frumvarpið var líka lagt fram á 145. og 148. löggjafarþingi, en náði ekki fram að ganga. 
199 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 292 -208. mál. 
200 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 286 -206. mál. 
201 Frumvarpið var líka lagt fram á 140. og 141. löggjafarþingi, en náði ekki fram að ganga. 
202 Hér var um að ræða frumvarp Björns Leví Gunnarssonar og níu annarra þingmanna Pírata um gjaldfrjálsan aðgang að 

fyrirtækjaskrá. Benedikt Jóhannesson, fjármála- og efnahagsráðherra, var málinu fylgjandi frá upphafi og hefur sá 
stuðningur án efa leitt til þess að það var til lykta leitt. 

203 Formenn allra flokka sem sæti áttu á Alþingi stóðu að þessu frumvarpi, ef Píratar eru undan skildir. Fyrsti flutningsmaður 
þess var Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármála- og efnahagsráðherra. 

204 Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 7 -7. mál. 
205 Málið hafði verið lagt fram á 145. löggjafaþingi, án árangurs. 



 

 37 

 

5 Tillögur Stjórnlagaráðs 
Nú þegar ljósi hefur verið varpað á þær reglur sem gilda um framlagningu og meðferð 

lagafrumvarpa (2. kafli) og örlög þeirra frumvarpa sem hér eru undir hafa verið greind með 

ítarlegum hætti (4. kafli), er rétt að fjalla um þær tillögur Stjórnlagaráðs frá 2011 sem snúa að 

þessu ferli, en þeim var ekki bara ætlað að auka aðkomu almennings að lagasetningu, heldur 

einnig að auka skilvirkni ferlisins og, síðast en ekki síst, að aðskilja betur framkvæmdarvaldið og 

löggjafarvaldið.206  

2. grein þessara tillagna gerir ráð fyrir að Alþingi fari með löggjafarvaldið í umboði 

þjóðarinnar, en skv. 2. grein núverandi stjskr. fara Alþingi og forseti lýðveldisins (sem lætur 

ráðherra framkvæma það vald skv. 13. gr. stjskr.) með það vald í sameiningu. 

37. grein tillagnanna segir til um að Alþingi fari með löggjafarvald og fjárstjórnarvald, auk 

þess sem það skuli hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu. 

Samkvæmt 56. grein þessara tillagna geta Alþingismenn lagt fram frumvörp. Ráðherrar geta 

einnig lagt fram frumvörp til laga, en þó einungis þau sem ríkisstjórn hefur staðfest. M.ö.o. er 

réttur ráðherra til að leggja fram lagafrumvörp þrengdur. 

57. grein gerir ráð fyrir tvenns konar breytingum. Annars vegar að frumvörp séu tekin til 

umfjöllunar í þingnefndum áður en þingheimur allur ræðir þau og því eru tvær umræður á 

Alþingi látnar nægja til að hægt sé að afgreiða þau, í stað þriggja áður. Hins vegar er gert ráð 

fyrir að frumvörp falli niður við lok kjörtímabils, ef þau hafa ekki hlotið lokaafgreiðslu.  Þar er 

um að ræða mikla breytingu þar sem frumvörp falla niður við lok hvers löggjafarþings eins og 

málum er háttað núna. 

Óhætt er að segja að hér séu settar fram veigamiklar breytingar varðandi 

lagasetningarferlið í heild sinni. Hlutur framkvæmdarvaldsins í því er að einhverju leyti þrengdur 

og búið að skerpa á atriðum sem orkuðu tvímælis. Auk þess er ekki kveðið á um 

 
206 Stjórnlagaráð: Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum. Reykjavík 2011. 
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lagasetningarvald forseta lýðveldisins, líkt og gert er með óljósum hætti í 2. gr. núgildandi stjskr., 

þó vissulega komi áfram í hans hlut að veita þeim lagagildi með undirskrift sinni - eða synja þeim 

staðfestingar. 

Stærstu breytingarnar varðandi lagasetningarvaldið og -ferlið er þó tvímælalaust að finna í 

65. og 66. grein umræddra tillagna en þar er gert ráð fyrir að tíu prósent kjósenda geti annars 

vegar krafist þjóðaratkvæðagreiðslu um lög sem samþykkt hafa verið á Alþingi og hins vegar 

lagt fram lagafrumvarp til meðferðar á Alþingi. Með því er hluti lagasetningarvaldsins í raun 

kominn í hendur kjósenda sjálfra, ef þeir sjálfir vilja. 

Síðast en ekki síst ber að nefna að í 89. grein er gert ráð fyrir því að Alþingismaður sem 

skipaður verður ráðherra skuli víkja úr þingsæti sínu meðan hann gegnir því embætti og að 

varamaður taki þá sæti hans. Með því er að einhverju leyti skorið á tengsl framkvæmdarvalds 

og löggjafarvalds, enda missa ráðherrar þar með atkvæðisrétt á Alþingi. 
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6 Samantekt 
Nú liggur fyrir að 75% allra samþykktra lagafrumvarpa á 146. löggjafarþingi komu úr ranni 

framkvæmdarvaldsins en einungis 25% þeirra eru runnin undan rifjum löggjafans sjálfs. Þó ber 

að halda til haga að hlutur ráðherranna er æði misjafn. Ekkert frumvarp Heilbrigðisráðherra - af 

þremur - náði fram að ganga og einungis eitt frumvarp Félags- og jafnréttismálaráðherra - af 

sjö - var samþykkt, með miklum breytingum. Reyndar var fjöldi framlagðra frumvarpa mjög 

misjafn eftir ráðherrum, t.d. lögðu Mennta- og menningarmálaráðherra og Utanríkisráðherra 

einungis fram eitt frumvarp hvor, en fjármála- og efnahagsráðherra lagði fram sautján frumvörp 

(einungis eitt þeirra varð ekki að lögum). 

Afdrif lagafrumvarpa eru mjög misjöfn eftir því hver uppruni þeirra er. Á meðan 67% 

stjórnarfrumvarpa náðu fram að ganga (57%, ef EES-mál eru undanskilin), hlutu einungis 7% 

þingmannafrumvarpa afgreiðslu (12,5% þeirra sem þingmenn stjórnarmeirihlutans lögðu fram 

og 2,3% þeirra sem þingmenn minnihlutans lögðu fram). 

Einnig má rifja upp þá staðreynd að þessu fáu frumvörp þingmanna sem urðu að lögum (tvö 

frá þingmönnum stjórnarmeirihlutans og eitt frá þingmönnum minnihlutans), eru þau einu sem 

komust á lokastig ferlisins, í lokaatkvæðagreiðslu eftir þrjár umræður og viðeigandi meðferð í 

þingnefndum. Öll hin voru dagaði uppi áður en á hólminn var komið. 

Auk þess vekur sú staðreynd athygli að löggjafinn gerði litlar eða engar breytingar á 48% 

framlagðra stjórnarfrumvarpa en markverðar breytingar á 18% framlagðra stjórnarfrumvarpa. 

34% stjórnarfrumvarpa náðu ekki fram að ganga. 
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7 Niðurstöður 
Hér hefur verið fjallað frumvörp til laga sem lögð voru fram á Alþingi á 146. löggjafarþingi, þau 

flokkuð eftir uppruna, þ.e. hvort þau komu úr ráðuneytum, frá þingmönnum eða þingnefndum, 

og hver afdrif þeirra urðu. Auk þess hefur grein verið gerð fyrir lagasetningarferlinu, fyrr og nú, 

ljósi varpað á hlutverk þingnefnda og tillögum Stjórnlagaráðs varðandi lagasetningarferlið gerð 

skil. 

Af þessu má sjá að framkvæmdarvaldið hefur tögl og hagldir við setningu laga. Vissulega er 

það rökrétt og eðlilegt þegar um innleiðingar á erlendri löggjöf er að ræða, enda búa ráðuneytin 

yfir allri nauðsynlegri sérþekkingu og þeim mannafla sem til þarf til þess. Auk þess hlýtur að vera 

eðlilegt að öll þau frumvörp sem eru tæknilega flókin og/eða mjög umfangsmikil séu unnin í 

ráðuneytunum. Hins vegar hlýtur það að vera í hæsta máta óeðlilegt að þingmannafrumvörp, 

hvort sem þau stafa frá þingmönnum sem tilheyra stjórnarmeirihluta eða minnihluta, dagi 

næstum því alltaf uppi, á hverju þinginu eftir annað, jafnvel þó þau hljóti loks blessun þingheims, 

einhverjum árum síðar. 

Eins og fram kemur hér að ofan, liggur vandamálið augljóslega í kerfinu sem slíku. Svo virðist 

sem almenna reglan sé sú að þingmannafrumvörp séu „svæfð“ í viðkomandi nefnd, oftast strax 

eftir 1. umræðu, og komast því sjaldnast á leiðarenda, þ.e. að atkvæði séu greidd um þau í 

þingsal. Á því löggjafarþingi sem hér er til skoðunar var ekki eitt einasta þingmannafrumvarp 

fellt við atkvæðagreiðslu, heldur voru þau „svæfð“ í nefnd áður en til atkvæðagreiðslu kom. 

Eflaust mætti breyta þessum hlutföllum ef farið væri eftir tillögu Stjórnlagaráðs um að 

þingmál falli ekki niður fyrr en við lok kjörtímabils, s.s. fái að lifa milli löggjafarþinga án þess að 

hefja ferlið að nýju.207 Í hvert sinn sem frumvarp kemur inn á borð þingnefndar er kallað eftir 

umsögnum frá öllum þeim sem málið hugsanlega snertir, auk þess sem fjölmargir haghafar og 

 
207 Birgitta Jónsdóttir (P), Einar A. Brynjólfsson (P), Smári McCarthy (P), Silja Dögg Gunnarsdóttir (B), Björn Leví Gunnarsson 

(P), Ásta Guðrún Helgadóttir (P) og Viktor Orri Valgarðsson (P) lögðu fram slíkt frumvarp á 146. löggjafarþingi, en það var 
„svæft“ í nefnd, rétt eins og sambærilegt frumvarp einu sinni áður og einu sinni síðar. (Sjá nmgr. 138-139) 
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sérfræðingar um málefnið eru kallaðir á fundi viðkomandi nefndar til að hjálpa nefndarfólki að 

komast að faglegri niðurstöðu. Þetta er svo endurtekið í hvert sinn sem máli er vísað til 

nefndarinnar að nýju, með tilheyrandi tilstandi og tilkostnaði. Kannski ættu þingmenn að spyrja 

sig þeirrar spurningar hvort þetta teljist eðlilegt verklag, þ.e. að hindra framgang nánast allra 

þingmannafrumvarpa með þessum hætti. 

Líklegt verður að teljast að hlutur Alþingis verði meiri við lagasetningu ef ráðherrar, sem 

hafa hlotið kosningu sem Alþingismenn, segja þingsæti sínu lausu, kalla til varamenn sína og 

afsala sér þannig atkvæðisrétti sínum á Alþingi. Með því yrðu ákveðin tengsl milli 

framkvæmdarvalds og löggjafarvalds rofin. Þó er ekki loku fyrir það skotið að öflugur flokksagi 

gæti dregið úr slíkum ábata. 

Að þessu sögðu liggur beinast við að draga þá ályktun að Alþingi sé að miklu leyti viljalaust 

verkfæri framkvæmdarvaldsins, - og jafnvel fórnalamb kerfisgalla - sem seilist ansi langt inn á 

verksvið löggjafarvaldsins. 
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Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 266 -195. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 277 -199. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 283 -202. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 286 -206. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 288 -204. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 292 -208. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 299 -215. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 300 -216. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 301 -217. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 312 -223. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 326 -234. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 327 -235. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 328 -236. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 329 -327. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 332 -240. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 350 -252. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 356 -258. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 371 -269. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 378 -271. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 379 -272. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 401 -289. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 402 -290. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 418 -306. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 419 -307. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 423 -310. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 428 -312. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 451 -332. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 453 -333. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 482 -355. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 483 -356. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 489 -360. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 500 -371. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 502 -373. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 503 -374. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 504 -375. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 505 -376. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 506 -377. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 515 -385. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 516 -386. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 517 -387. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 518 -388. mál. 



 

 45 

Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 519 -389. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 521 -391. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 522 -392. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 523 -393. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 531 -400. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 532 -401. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 534 -403. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 536 -405. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 537 -406. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 538 -407. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 539 -408. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 541 -410. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 542 -411. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 544 -412. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 546 -413. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 549 -416. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 550 -417. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 551 -418. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 552 -419. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 555 -422. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 556 -423. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 559 -426. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 564 -431. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 565 -432. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 566 -433. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 568 -435. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 569 -436. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 570 -437. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 571 -438. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 572 -439. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 573 -440. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 626 -457. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 628 -459. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 643 -465. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 672 -481. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 710 -505. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 712 -506. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 734 -520. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 753 -523. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 755 -524. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 798 -544. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 806 -547. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 829 -553. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 884 -574. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 888 -575. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 974 -606. mál. 



 

 46 

Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 977 -609. mál. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 982 -612. mál. 
 

Lög 

Lög um opinber fjármál, nr. 123/2015 

Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991 

Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland, nr. 33/1944 

Fjárlagafrumvörp 2017, 2018, 2019, 2020 & 2021. 

Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 1 -1. mál. 
Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 1 -1. mál. 
Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1 -1. mál. 
Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1 -1. mál. 
Alþt. 2020-2021, A-deild, þskj. 1 -1. mál. 
 

Stjórnarsáttmáli 

Sáttmáli Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs um 

ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis. 

Bækur, tímarit og greinar 

Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - Undirstöður og handhafar ríkisvalds (3. útg., rafbók), 

Reykjavík 2020 

Brennu-Njálssaga, Reykjavík 2018 

Einar Olgeirsson: „Áramótahugleiðingar. Þegar einræði og innlimun vofir yfir Íslandi“. 

Þjóðviljinn 30. desember 1962 

Gunnar Harðarson: „‘Þingveldið’ Ísland“. Skírnir 1992 (vor), bls. 193-183 

Handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa, Reykjavík 2007 

Haukur Arnþórsson: „Alþingi og framkvæmdarvaldið“. Stjórnmál og stjórnsýsla 2017 (1. tbl.), 

bls. 53-82 

Hjörtur [kenninafn vantar]: „Húsbóndinn á heimilinu“. Austri 31. desember 1905 

Jóhanna Sigurðardóttir: „Ámælisverð vinnubrögð á Alþingi“. Morgunblaðið 30. apríl 1986 

Skúli Magnússon: „Stefnumótun og útfærsla - Hugleiðingar um samleik Alþingis og 

Stjórnarráðs Íslands við undirbúning löggjafar“. Í ritinu Afmælisrit: Páll Sigurðsson 

sjötugur 16. ágúst 2014, Reykjavík 2014, bls. 531-551 
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Stjórnlagaráð: Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum. Reykjavík 2011 

Þorsteinn Magnússon: „Samþætting valdþáttanna og þróun Alþingis“. Í ritinu Þingræði á 

Íslandi - Samtíð og saga, Reykjavík 2011, bls. 423-450 

Þór Saari: Hvað er eiginlega að þessu Alþingi? Reykjavík 2016 
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Viðauki 
Hér má finna öll frumvörp 146. löggjafarþings, í þeirri röð sem um þau fjallað í þessari ritgerð, 

ásamt vefslóð.  

Dómsmálaráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum 

(nefnd um hæfni dómaraefna, aðsetur Landsréttar). Þingskjal 172  —  113. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0172.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um dómstóla, nr. 15/1998, og breytingalögum nr. 

49/2016 (fjöldi hæstaréttardómara, meðferð ólokinna sakamála). Þingskjal 672  —  481. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0672.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt, nr. 100/1952, með 

síðari breytingum (ríkisfangsleysi). Þingskjal 502  —  373. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0502.html 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari 

breytingum (rafræn undirritun sakbornings). Þingskjal 503  —  374. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0503.html 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, (frestun réttaráhrifa 

o.fl.). Þingskjal 328  —  236. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0328.html 

6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vegabréf, nr. 136/1998, með síðari breytingum 

(samningar um framleiðslu vegabréfa). Þingskjal 536  —  405. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0536.html 

7. Frumvarp til laga um breytingu á vopnalögum, nr. 16/1998, með síðari breytingum (forefni 

til sprengiefnagerðar, EES-reglur). Þingskjal 327  —  235. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0327.html 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0172.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0672.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0502.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0503.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0328.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0536.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0327.html
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Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna heitis Einkaleyfastofunnar. Þingskjal 

500  —  371. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0500.html 

2. Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um endurskoðendur, nr. 79/2008, með síðari 

breytingum (eftirlitsgjald). Þingskjal 428  —  312. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0428.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, nr. 75/2011 

(hlutverk, framlag ríkissjóðs o.fl.). Þingskjal 542  —  411. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0542.html 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, lögum um einkahlutafélög og lögum 

um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur (einföldun, búsetuskilyrði). Þingskjal 329  —  

237. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0329.html 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög (rafræn 

fyrirtækjaskrá o.fl.). Þingskjal 541  —  410. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0541.html 

 

Félags- og jafnréttismálaráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með 

síðari breytingum (innleiðing samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

stjórnsýsla og húsnæðismál). Þingskjal 572  —  439. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0572.html 

2. Frumvarp til laga um um breytingu á lögum um húsnæðissamvinnufélög, nr. 66/2003, með 

síðari breytingum (fjármögnun húsnæðissamvinnufélaga). Þingskjal 573  —  440. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0573.html 

3. Frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði. Þingskjal 568  —  435. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0500.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0428.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0542.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0329.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0541.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0572.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0573.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0568.html 

4. Frumvarp til laga um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Þingskjal 569  —  

436. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0569.html 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 

10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun). Þingskjal 570  —  437. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0570.html 

6. 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 (eftirlit á 

vinnumarkaði, EES-mál). Þingskjal 626  —  457. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0626.html 

7. Frumvarp til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir. Þingskjal 571  —  

438. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0571.html 

 

Fjármála- og efnahagsráðherra 

1. Frumvarp til laga um brottfall laga um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga og niðurlagningu 

Eftirlaunasjóðs starfsmanna Útvegsbanka Íslands. Þingskjal 517  —  387. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0517.html 

2. Frumvarp til laga um evrópskt eftirlitskerfi á fjármálamarkaði. Þingskjal 301  —  217. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0301.html 

3. Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2016, sbr. lög nr. 119/2016. Þingskjal 10  —  10. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0010.html 

4. Frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017. Þingskjal 1  —  1. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0001.html 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki og lögum um opinbert eftirlit 

með fjármálastarfsemi (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði). Þingskjal 185  —  126. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0568.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0569.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0570.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0626.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0571.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0517.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0301.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0010.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0001.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0185.html 

6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um heimild til handa ráðherra f.h. ríkissjóðs til að 

fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði, nr. 48/2012 (viðbótarfjármögnun). Þingskjal 755  

—  524. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0755.html 

7. Frumvarp til laga um lánshæfismatsfyrirtæki. Þingskjal 532  —  401. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0532.html 

8. Frumvarp til laga um brottfall laga um Lífeyrissjóð bænda, nr. 12/1999, með síðari 

breytingum. Þingskjal 124  —  67. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0124.html 

9. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, með 

síðari breytingum (breyting á A-deild sjóðsins). Þingskjal 6  —  6. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0006.html 

10. Frumvarp til lokafjárlaga fyrir árið 2015. Þingskjal 8  —  8. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0008.html 

11. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum 

takmörkunum, nr. 37/2016, með síðari breytingum (úttektarheimildir). Þingskjal 710  —  505. 

mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0710.html 

12. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta, tolla og gjöld 

(samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur, virðisaukaskattur, 

vörugjald af grindarbílum o.fl.). Þingskjal 515  —  385. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0515.html 

13. Frumvarp til laga um skortsölu og skuldatryggingar. Þingskjal 516  —  386. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0516.html 

14. Frumvarp til laga um vátryggingasamstæður. Þingskjal 531  —  400. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0531.html 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0185.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0755.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0532.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0124.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0006.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0008.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0710.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0515.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0516.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0531.html
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15. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um Seðlabanka 

Íslands, lögum um neytendalán og lögum um fasteignalán til neytenda (lán tengd erlendum 

gjaldmiðlum). Þingskjal 300  —  216. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0300.html 

16. Frumvarp til laga um viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum. Þingskjal 170  —  111. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0170.html 

17. Frumvarp til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2017. Þingskjal 2  —  

2. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0002.html 

 

Heilbrigðisráðherra 

1. Frumvarp til laga um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum. Þingskjal 565  

—  432. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0565.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúklingatryggingu, nr. 111/2000, með síðari 

breytingum (málsmeðferð o.fl.). Þingskjal 566  —  433. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0566.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir, nr. 6/2002, með síðari breytingum 

(rafsígarettur). Þingskjal 564  —  431. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0564.html 

 

Mennta- og menningarmálaráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992 

(lánshæfi aðfaranáms). Þingskjal 522  —  392. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0522.html 

 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0300.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0170.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0002.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0565.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0566.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0564.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0522.html
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Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði samgangna (innleiðing alþjóðlegra 

skuldbindinga). Þingskjal 326  —  234. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0326.html 

2. Frumvarp til laga um farþegaflutninga og farmflutninga á landi. Þingskjal 187  —  128. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0187.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (fjöldi fulltrúa í 

sveitarstjórn). Þingskjal 504  —  375. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0504.html 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, 

með síðari breytingum (sérstakt framlag úr Jöfnunarsjóði). Þingskjal 418  —  306. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0418.html 

5. Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum 

(bílastæðagjöld). Þingskjal 419  —  307. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0419.html 

 

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lax- og silungsveiði, nr. 61/2006, með síðari 

breytingum (stjórn álaveiða). Þingskjal 378  —  271. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0378.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar, lögum um stjórn 

fiskveiða og lögum um veiðigjald (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni). Þingskjal 379  —  272. 

mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0379.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um umgengni um nytjastofna sjávar og lögum um 

Fiskistofu (eftirlit með vigtunarleyfishöfum). Þingskjal 544  —  412. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0544.html 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0326.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0187.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0504.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0418.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0419.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0378.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0379.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0544.html
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Umhverfis- og auðlindaráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, 

með síðari breytingum (EES-reglur, losun frá iðnaði og skráningarskylda). Þingskjal 505  —  376. 

mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0505.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um mat 

á umhverfisáhrifum og lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála (sérstök 

kæruheimild vegna athafna og athafnaleysis). Þingskjal 806  —  547. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0806.html 

3. Frumvarp til laga um landgræðslu. Þingskjal 537  —  406. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0537.html 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landmælingar og grunnkortagerð, nr. 103/2006, 

með síðari breytingum (landupplýsingagrunnur og gjaldfrelsi landupplýsinga). Þingskjal 519  —  

389. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0519.html 

5. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012, með síðari breytingum 

(losun lofttegunda). Þingskjal 483  —  356. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0483.html 

6. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðhöndlun úrgangs og lögum um ráðstafanir 

gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (EES-reglur o.fl.). 

Þingskjal 453  —  333. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0453.html 

7. Frumvarp til laga um skipulag haf- og strandsvæða. Þingskjal 539  —  408. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0539.html 

8. Frumvarp til laga um skóga og skógrækt. Þingskjal 538  —  407. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0538.html 

9. Frumvarp til laga um Umhverfisstofnun. Þingskjal 288  —  204. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0505.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0806.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0537.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0519.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0483.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0453.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0539.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0538.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0288.html 

10. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda og lögum 

um hollustuhætti og mengunarvarnir (EES-reglur, refsiákvæði). Þingskjal 482  —  355. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0482.html 

11. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðgarðinn á Þingvöllum og lögum um 

Vatnajökulsþjóðgarð (atvinnurekstur, gjaldtaka). Þingskjal 712  —  506. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0712.html 

 

Utanríkisráðherra 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn, nr. 

41/1979 (grunnlínupunktar og aðlægt belti). Þingskjal 546  —  413. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0546.html 

 

Þingnefndafrumvörp 
 

Allsherjar- og menntamálanefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016, með síðari breytingum, 

(skiptinemar í framhaldsskólum). Þingskjal 798  —  544. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0798.html 

2. Frumvarp til laga um veitingu ríkisborgararéttar. Þingskjal 36  —  28. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0036.html 

3. Frumvarp til laga um veitingu ríkisborgararéttar. Þingskjal 977  —  609. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0977.html 

 

Atvinnuveganefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari 

breytingum (brottfall og framlenging bráðabirgðaákvæða). Þingskjal 982  —  612. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0288.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0482.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0712.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0546.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0798.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0036.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0977.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0982.html 

 

Efnahags- og viðskiptanefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006 (viðvera endurskoðenda 

á aðalfundum). Þingskjal 643  —  465. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0643.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kjararáð, nr. 130/2016 (frestun á framkvæmd 

lagaákvæða). Þingskjal 884  —  574. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0884.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni fatlaðs fólks og lögum um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum (framlenging samninga um notendastýrða persónulega 

aðstoð og skipun þingmannanefndar). Þingskjal 21  —  13. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0021.html 

 

Umhverfis- og samgöngunefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 30/2007, um áhafnir íslenskra fiskiskipa, 

varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa (kröfur til mönnunar o.fl.). Þingskjal 753  —  523. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0753.html 

 

Velferðarnefnd 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 77/2016, um breytingu á lögum um 

sjúkratryggingar, nr. 112/2008, með síðari breytingum (frestun gildistöku). Þingskjal 137  —  80. 

mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0137.html 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0982.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0643.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0884.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0021.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0753.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0137.html
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Mistök höfðu orðið við gerð ofangreinds frumvarps og var það leiðrétt u.þ.b. mánuði síðar með 

frumvarpi til laga um breytingu á lögum um almannatryggingar, nr. 100/2007, með síðari 

breytingum (leiðrétting). Þingskjal 217  —  150. mál.208 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0217.html 

 

Þingmannafrumvörp 
 

Frumvörp þingmanna í stjórnarmeirihluta 

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald, nr. 138/2013 (kaup einstaklings á 

íbúðarhúsnæði). Þingskjal 521  —  391. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0521.html 

Brynjar Níelsson, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á barnaverndarlögum, nr. 80/2002 (refsing við tálmun eða 

takmörkun á umgengni). Þingskjal 559  —  426. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0559.html 

Jón Steindór Valdimarsson, Viðreisn: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari 

breytingum (kynferðisbrot). Þingskjal 552  —  419. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0552.html 

Óli Björn Kárason, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð, nr. 111/2016, og lögum um opinber 

fjármál, nr. 123/2015 (framkvæmd og dagsetningar). Þingskjal 829  —  553. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0829.html 

 
208 Umrætt frumvarp var gert afturvirkt um tvo mánuði með þessari leiðréttingu. Vegna mistaka skorti Tryggingastofnun 

lagaheimildir til skerðinga á greiðslum til skjólstæðinga sinna frá 1. janúar 2017, en skerti þær engu að síður. Með 
afturvirkninni átti að setja undir þennan leka. Slíkt stríðir gegn þeirri meginreglu laga að íþyngjandi lagasetning megi ekki 
vera afturvirk, enda fór svo að Landsréttur dæmdi stefnanda í vil í máli Sigríðar Sæland Jónsdóttur gegn Tryggingastofnun 
ríkisins, nr. 466/2018. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0217.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0521.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0559.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0552.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0829.html
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Pawel Bartoszek, Viðreisn: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari 

breytingum (kosningarréttur erlendra ríkisborgara). Þingskjal 356  —  258. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0356.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 

70/1996, með síðari breytingum (brottfall kröfu um ríkisborgararétt). Þingskjal 401  —  289. 

mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0401.html 

Teitur Björn Einarsson, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um erfðafjárskatt, nr. 14/2004, með síðari 

breytingum (fyrirframgreiddur arfur). Þingskjal 506  —  377. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0506.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (skattfrádráttur vegna 

gjafa og framlaga). Þingskjal 423  —  310. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0423.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak, lögum um 

aukatekjur ríkissjóðs, áfengislögum og lögum um gjald af áfengi og tóbaki, með síðari 

breytingum (smásala áfengis). Þingskjal 165  —  106. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0165.html 

Vilhjálmur Árnason, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um afnám laga um orlof húsmæðra, nr. 53/1972, með síðari breytingum. 

Þingskjal 178  —  119. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0178.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari 

breytingum (afnám lágmarksútsvars). Þingskjal 179  —  120. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0179.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ættleiðingar, nr. 130/1999, með síðari 

breytingum (umsagnir nánustu fjölskyldu). Þingskjal 974  —  606. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0356.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0401.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0506.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0423.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0165.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0178.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0179.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0974.html 

Vilhjálmur Bjarnason, Sjálfstæðisflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um hlutafélög, nr. 2/1995 (upplýsingaskylda 

endurskoðenda). Þingskjal 121  —  64. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0121.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða, nr. 129/1997 (upplýsingaskylda endurskoðenda). Þingskjal 120  —  63. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0120.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, 

með síðari breytingum (afnám rúmmálsreglu). Þingskjal 142  —  85. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0142.html 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum 

(gengishagnaður). Þingskjal 143  —  86. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0143.html 

Þórunn Egilsdóttir, Framsóknarflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um útlendinga, nr. 80/2016 (frestun réttaráhrifa). 

Þingskjal 47  —  29. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0047.html 

 

Frumvörp þingmanna í stjórnarandstöðu 

Ásta Guðrún Helgadóttir, Píratar: 

1 Frumvarp til laga um breytingu á sveitarstjórnarlögum, nr. 138/2011 (íbúakosningar). 

Þingskjal 255  —  184. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0255.html 

Birgitta Jónsdóttir, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um rafrettur og tengdar vörur. Þingskjal 518  —  388. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0518.html 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0974.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0121.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0120.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0142.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0143.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0047.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0255.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0518.html
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2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 

með síðari breytingum (líftími þingmála). Þingskjal 283  —  202. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0283.html 

Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008 (ritfangakostnaður). 

Þingskjal 556  —  423. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0556.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 160/2008, um þjónustu- og þekkingarmiðstöð 

fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (endurgreiðsla vegna gleraugnakaupa barna). 

Þingskjal 299  —  215. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0299.html 

Björn Leví Gunnarsson, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fyrirtækjaskrá, nr. 17/2003, með síðari 

breytingum (aukinn aðgangur að fyrirtækjaskrá). Þingskjal 175  —  116. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0175.html 

Eygló Harðardóttir, Framsóknarflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (akstursþjónusta). 

Þingskjal 312  —  223. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0312.html 

Guðjón S. Brjánsson, Samfylking: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lánasjóð íslenskra námsmanna, nr. 21/1992, 

með síðari breytingum (endurgreiðsla og niðurfelling lána). Þingskjal 549  —  416. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0549.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum 

(skattafsláttur vegna útleigu á einni íbúð). Þingskjal 402  —  290. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0402.html 

 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0283.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0556.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0299.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0175.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0312.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0549.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0402.html
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Gunnar Ingiberg Guðmundsson, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari 

breytingum (strandveiðar). Þingskjal 247  —  176. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0247.html 

Jón Þór Ólafsson, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/2006, um kjararáð. 

(lækkun launa til samræmis við launaþróun frá 2013). Þingskjal 260  —  189. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0260.html 

2. Frumvarp til laga um upplýsinga- og sannleiksskyldu ráðherra. Þingskjal 127  —  70. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0127.html 

Katla Hólm Þórhildardóttir, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000, með 

síðari breytingum (andvana fæðingar). Þingskjal 550  —  417. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0550.html 

Katrín Jakobsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002 (eignarhald). 

Þingskjal 628  —  459. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0628.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 92/2008, um framhaldsskóla, með síðari 

breytingum (heilsugæsla í framhaldsskólum). Þingskjal 241  —  174. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0241.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi, nr. 41/2015 

(markmið í loftslagsmálum). Þingskjal 214  —  149. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0214.html 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til sveitarstjórna, nr. 5/1998, með síðari 

breytingum (kosningaaldur). Þingskjal 261  —  190. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0261.html 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0247.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0260.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0127.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0550.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0628.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0241.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0214.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0261.html
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Lilja Rafney Magnúsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari 

breytingum (strandveiðar). Þingskjal 551  —  418. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0551.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt, nr. 90/2003, með síðari breytingum 

(fæðispeningar sjómanna). Þingskjal 162  —  103. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0162.html 

Logi Einarsson, Samfylking: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940 

(samfélagsþjónusta ungra brotamanna). Þingskjal 555  —  422. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0555.html 

Oddný G. Harðardóttir, Samfylking: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 92/2008, um framhaldsskóla (aðkoma Alþingis 

að breytingum á opinberum framhaldsskólum og bann við arðgreiðslum úr einkareknum 

framhaldsskólum). Þingskjal 734  —  520. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0734.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um sjúkratryggingar, nr. 112/2008, 

með síðari breytingum (samningar um heilbrigðisþjónustu). Þingskjal 4  —  4. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0004.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006, með síðari 

breytingum (útboð viðbótarþorskkvóta). Þingskjal 140  —  83. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0140.html 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1991, um þingsköp Alþingis, með síðari 

breytingum (þingseta ráðherra). Þingskjal 266  —  195. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0266.html 

5. Frumvarp til laga um Þjóðhagsstofnun. Þingskjal 272  —  199. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0272.html 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0551.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0162.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0555.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0004.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0140.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0272.html
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Oktavía Hrund Jónsdóttir, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, með síðari 

breytingum (tíðavörur og getnaðarvarnir). Þingskjal 451  —  332. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0451.html 

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 80/2016, um útlendinga (fylgdarlaus börn). 

Þingskjal 523  —  393. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0523.html 

Sigurður Ingi Jóhannsson, Framsóknarflokkur: 

1. Frumvarp til laga um náttúrugjöld. Þingskjal 888  —  575. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0888.html 

Silja Dögg Gunnarsdóttir, Framsóknarflokkur: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar, nr. 54/2006 (bótaréttur 

fanga). Þingskjal 180  —  121. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0180.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra, nr. 16/1991 (ætlað samþykki). 

Þingskjal 171  —  112. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0171.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000 

(fæðingarhjálp). Þingskjal 169  —  110. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0169.html 

4. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, 

nr. 34/1944, með síðari breytingum (fánatími). Þingskjal 176  —  117. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0176.html 

Smári McCarthy, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991, með síðari 

breytingum (nýskráning fyrirtækja). Þingskjal 332  —  240. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0451.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0523.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/0888.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0332.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki, nr. 161/2002, með síðari 

breytingum (virkur eignarhlutur, tilkynningarskylda). Þingskjal 489  —  360. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0489.html 

Steingrímur J. Sigfússon, VG: 

1. Frumvarp til laga um friðlýsingu Íslands fyrir kjarnorkuvopnum og bann við umferð 

kjarnorkuknúinna farartækja. Þingskjal 371  —  269. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0371.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um gjald af áfengi og tóbaki, nr. 96/1995, með síðari 

breytingum (lýðheilsusjóður). Þingskjal 534  —  403. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0534.html 

3. Frumvarp til laga um sérstakar fjáröflunarráðstafanir í vegamálum. Þingskjal 350  —  252. 

mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0350.html 

Steinunn Þóra Árnadóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari 

breytingum (móðgun við erlenda þjóðhöfðingja). Þingskjal 160  —  101. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0160.html 

Svandís Svavarsdóttir, VG: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 (textun myndefnis). 

Þingskjal 203  —  144. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0203.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof, með 

síðari breytingum og lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum. Þingskjal 

141  —  84. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0141.html 

3. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, nr. 125/1999 (réttur til 

sambúðar á stofnunum). Þingskjal 256  —  185. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0332.html
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https://www.althingi.is/altext/146/s/0256.html 

Viktor Orri Valgarðsson, Píratar: 

1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 24/2000, um kosningar til Alþingis, 

með síðari breytingum (persónukjör þvert á flokka). Þingskjal 292  —  208. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0292.html 

2. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000 (skipting 

þingsæta). Þingskjal 286  —  203. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0286.html 

 

Frumvarp formanna stjórnarflokkanna 

Frumvarp til laga um Kjararáð. Þingskjal 7  —  7. mál. 

https://www.althingi.is/altext/146/s/0007.html 
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