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Efrii: Umsögn um breytingatillögur á frumvarpi til laga um stjórnlagaþmg, 152. mál.

Óskað hefor verið eftir því að landskjörstjöm veiti umsögn um tillögur að breytingum á 
II. kafla frumvarps til laga um stjórnlagaþing en kaflinn fjallar um hvemig staðið skuli að 
kosningum til þingsins. Landskjörstjóm bárust tvær útgáfur af breytingatillögum, önnur 
þar sem lagt er til að notast verði við rafræna kjörskrá og tillaga gerð um ýmsar lagfæringar 
(1. útgáfa), hin með sömu breytingatillögum en að auki með tillögu um breytta gerð 
kjörseðils (2. útgáfa).

Báðar tillögurnar voru lagðar fram á fundi landskjörstjörnar 27. apríl og teknar til 
umræðu. Landskjörstjórn telur að miðlæg, rafræn kjörskrá, sem nýtist jafiiframt við 
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar, eigi almennt að gera framkvæmd atkvæðagreiðslu 
auðveldari. Því telur landskjörstjóm þessa breytingu til böta. Aðrar breytingatillögur á 
tæknilegum atriðum við framkvæmd kosninganna og talningu atkvæða svo og 
verkaskiptingu milli landskjörstjórnar og ráðuneytis eru enn fremur af hinu góða að mati 
landskj örstjörnar.

Landskjörstjöm mælir eindregið með því að 2. útgáfa tillagnanna verði lögð til 
grundvallar i vinnu allsherjamefhdar að breytingum á frumvarpinu. Með einfaldari 
kjörseðli er minni hætta á mistökum kjósandans auk þess sem það einfaldar vinnu við 
talningu. Landskjörstjóm leggur þö til að allsherjamefhd hugi að breytingu á 1. málsl. 2. 
mgr. 10. gr. tillögunnar þar sem kveðið er á um fjölda á vallínum. Eðlilegra er að gefa þeim 
kjósendum sem vilja raða fleiri frambjóðendum en tíu kost á að gera það þó að ólíklegt sé 
að það hafi áhrif. í stað þess að segja: „Á kjörseðli skulu vera tíu línur, hér eftir nefhdar 
vallínur, ...“ kæmi: „Á kjörseðli skulu vera tuttugu og fimm línur, hér eftir nefndar 
vallínur, Þessi breyting leiðir ekki til þess að gera þurfi breytingar á öðrum ákvæðum 
frumvarpsins.

Virðingarfyllst, 
f.h. landskjörstjómar

Astráður Haraldsson.

LANDSKJÖRSTJÓNR

Nefndasvið Alþingis, 
Allsherjamefnd, 
Austurstræti 8-10, 
150 Reykjavík.


