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Varðar: Umsögn um frumvarp tll laga um stjörnlagaþing, 152. mál.

Allsheijamefnd Alþingis heíur leitað umsagnar Hagstofu íslands um 
fiumvaip til laga um stjómlagaþing, 152. mál.

Hagstofa íslands hefur alveg frá þvi hún tók til starfa, árið 1914, talið 
kosningaskýrslugerð tilheyra verksviði sínu. Með því er átt við almennar 
kosningar; alþingiskosningar, sveitarstjómarkosningar, forsetakjör, 
þjóðaratkvæðagreiðslur og einnig stjómlagaþing. Gerð kosningaskýrslna 
tilheyrir í grundavallaratriðum kjarnastarfsemi Hagstofunnar og hefur hún 
leitast við að sinna því verkefni af þeirri aíúð sem það verðskuldar í 
nútíma lýðræðisríki. Enda þótt niðurstöður kosninga liggi í flestum 
tilvikum fyrir á kosninganótt er kosningaskýrslugerð Hagstofunnar ekki 
síst fólgin í því að greina frá þátttöku karla og kvenna í kosningum eftir 
einstökum sveitarfélögum. Þessari upplýsingaöflun Hagstofunnar hefur 
reyndar verið mjög stillt í hóf til að íþyngja ekki kjörstjómum um of með 
aukinni svarbyrði. Hagstofan hefur áform um að afla frekari upplýsinga 
um kosningaþátttöku, t.d. eftir aldri kjósenda, en bíður átekta eftir tilurð 
rafrænna kjörskráa sem megi nýta til slíkrar upplýsingaöflunar.

Það er miður að skýrslur Hagstofunnar um kosningar hafa komið út seint 
eftir hverjar kosningar. Verður sá seinagangur að hluta til að skrifast á 
brotalamir við skil kjörstjóma á skýrslum til Hagstofunnar. Því vill 
Hagstofan nota tækifærið til þess að koma á framfæri óskum um bætta 
framkvæmd almermra kosninga, a.m.k. hvað varðar skilagreinar 
kjörstjóma fyrir kosningaskýrslur.
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Dæmi em um að skýrslur yfirkjörstjóma stemmi ekki við skýrslur 
undirkjörstjóma og þær sýni jafnvel tölur skv. „kjörskrárstofni“ en ekki 
kjörskrá. Annað dæmi um misbresti í skýrsluskilum til Hagstofunnar 
varðar skilagreinar kjörstjórna á utankjörfundaratkvæðum, en í einu 
kjördæminu vantaði skráningu á rúmlega 600 utankjörfundaratkvæðum 
eftir sveitarfélagi og kyni. Þessi utankjörfundaratkvæði komu beint til 
yfírkjörstjómar til talningar i kjördæminu. í sama kjördæmi höfðu þrefalt 
fleiri utankjörfundaratkvæði verið skráð hjá viðkomandi sveitarfélÖgum.

Hagstofan vill benda á mikilvægi þess að skýrar reglur gildi á allan hátt 
um framkvæmd atkvæðagreiðslu til stjómlagaþings og skilagreinar í 
kjölfar þeirra. Vegna þeirra tilvísana sem i ofangreindu frumvarpi er að 
fínna er ekki úr vegi að Alþingi gefi gaum að þeim ákvæðum sem lögin 
um alþingiskosningar kveða á um varðandi framkvæmd almennra 
kosninga. Reynsla Hagstofunnar af skýrslugerð vegna 
alþingiskosninganna síðastliðið vor gefur tilefhi til ályktana um að 
kosningalöggjöfma skorti skýrari ákvæði, eða leiðbeiningar, um verklag 
og ábyrgð aðila við framkvæmd almennra kosninga. Þar með er ekki öll 
sagan sögð. Hagstofan hefur um langt árabil þurft að glíma við svipuð 
vandkvæði eftir hverjar almennar kosningar sem hefur tafið 
skýrslugerðina, oft fram úr hófi. Það eitt segir sína sögu um að ýmisiegt 
annað þurfi samhliða lagfæringa við þegar kemur að framkvæmd kosninga 
og skilagreinum um þær. Hagstofa íslands er reiðubúin að leggja Alþingi 
lið til að stuðla að skýrara verklagi við undirbúning, framkvæmd og 
skilagreinar vegna almennra kosninga hér á landi.
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