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Athugasemdir við frumvarp til laga um stjórnlagaþing

Vísað er til frumvarps til laga um stjómlagaþing, þskj. 168,152. mál, sem til meðferðar er í 
allsheijamefnd Alþingis. Frumvarpið gefur tilefni til nokkurra athugasemda er varða 
tæknilega framkvæmd kosningarinnar en það gerir ráð íyrir því að kosið verði til 
stjórnlagaþings samhliða sveitarstjómarkosningum í maí 2010, sbr. 4. gr.

Samkvæmt 5. gr. frumvarpsins hafa kosningarétt allir þeir sem eiga kosningarétt við 
kosningar til Alþingis. Ekki eru nákvæmlega sömu skilyrði kosningaréttar annars vegar í 
lögum um kosningar til Alþingis og hins vegar í lögum um kosningar til sveitarstjóma. Þar 
með er ljóst að við kosningar til sveitarstjóma og til stjómlagaþings gildir sitt hvor kjörskráin. 
Ljóst er að slíkt fyrirkomulag skapar vemlega villuhættu í framkvæmd auk þess sem það tefur 
mjög kosninguna. Þetta getur leitt til þess að fjöiga þurfi kjördeildum með tilheyrandi 
auknum kostnaði.

Samkvæmt 12. gr. írumvarpsins skal atkvæðagreiðsla utan kjörfundar eigi hefjast íyrr en 
þremur vikum fyrir kjördag en skv. lögum um kosningar til sveitarstjóma er um að ræða átta 
vikur. Er þetta augljóslega til þess fallið að valda mglingi hjá kjósendum,

í 13. gr. fmmvarpsins segir að um kosningaathöfnina sjálfa, sem og undirbúning hennar, og 
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar og á kjörstað, meðferð og talningu atkvæða fari að öðm leyti 
samkvæmt lögum um kosningar til Alþingis eftir því sem við á. Landskjörstjóm ákveði 
verkaskiptingu milli sín og annarra kjörstjóma, svo og milli kjörstjórna innbyrðis. f 
greinargerð segir um 13. gr. að vísað sé að öllu leyti til þeirra reglna sem gildi um 
framkvæmdina eítir lögum um kosningar til Alþingis og að ákvæðið þarfnist ekki frekari 
skýringa. Ekki verður betur séð en að með þessu fyrirkomulagi starfi í Reykjavík 
yfirkjörstjóm, kosin af sveitarfélaginu skv. lögum um kosningar til sveitarstjóma, sem sér um 
kosningu til borgarstjórnar og þá starfi jafhframt tvær yfirkjörstjórnir hvor í sínu kjördæminu, 
Reykjavíkurkjördæmi suður og Reykjavíkurkjördæmi norður, sem sjá munu um kosningu til 
stjómlagaþings. Ekki verður séð hvernig því verður við komið, s.s. hvort hverfiskjörstjómir 
og undirkjörstjómir starfa í umboði yfirkjörstjómar sveitarfélagsins eða yfirkjörstjóma þeirra 
sem Alþingi kýs. Hugmyndin gæti verið sú að vera með tvöfalt kosningakerfi þannig að á 
einum og sama kjörstað verði tvær undirkjörstjómir, önnur til að sjá um kosningu til 
borgarstjómar og hin um kosningu til stjómlagaþings. Þá skal tekið fram að um talningu 
atkvæða er margt óljóst og vantar þar nánari útfærslu.

Að lokum verður ekki komist hjá því að benda á að í ljósi þess að skv, frumvarpinu verður 
kosið til stjómlagaþings á landsvísu væri augljóst hagræði af því að landið allt yrði eitt



kjördæmi við kosninguna. Þannig yrði m.a. komist hjá því að skipta Reykjavíkurborg upp í 
tvö kjördæmi, auk þess sem með því móti mætti hæglega safna öllum atkvæðum af landinu 
saman á einn stað til talningar á vegum iandskjörstjórnar, með því hagræði og þeim spamaði 
sem því myndi fylgja.
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