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1.

Vísað er til bréfs yðar til landskjörstjórnar, dags. 9. maí sL, þar sem þess er farið á leit að 
landskjörstjóm veiti umsögn um breytingartillögur yðar við þingsályktunartillögu um 
ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu um tillögur stjómlagaráðs, 636. mál á 140. löggjafarþingi.

Áður en landskjörstjóm tekur afstöðu til erindis yðar er nauðsynlegt að skýra nánar með 
hvaða hætti leitað verði umsagnar landskjörstjómar samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga nr. 
91/2010, um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna og hvort slíkt kunni að vera háð 
skilyrðum.

Fyrir liggur að landskjörstjóm veitti umsögn 27. mars sl. um orðalag og framsetningu 
spuminga á þingskjali 1019, samkvæmt beiðni stjómskipunar- og eftirlitsnefndar. Á 
grundvelli hennar hefux meiri hluti nefndarinnar lagt fram breytta tillögu á þingskjali 1098. 
Fjallaði landskjörstjóm um hana 28. mars sl. Framkomnar breytingartillögur yðar á 
þingskjölum 1102,1103, 1104, 1105 og 1107 lúta að þeim tillögum sem er að finna á þingskjali 
1098. Málið er nú á ný komið á dagskrá Alþingis eftir að hlé hafði verið gert á síðari umræðu 
þess.

2.

Samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga um framkvæmd þjóðarakvæðagreiðslna skal í ráðgefandi 
þjóðaratkvæðagreiðslu,,..., að fenginni umsögn landskjörstjómar, kveðið á um orðalag og 
framsetningu þeirrax spumingar sem lögð er fyrir kjósendur". Ekki er í lögunum kveðið 
nánar á um hvenær og með hvaða hætti skuli leitað umsagnar landskjörstjómar. í skýringum 
við ákvæðið i frumvarpi því sem vaxða að lögum nr. 91/2010 er m.a. að firtna eftirfrandi 
ummæli:

„í þessari grein frumvarpsins er stefnt að því að setja skýrar reglur um spumingu á 
kjörseðli í þjóðaratkvæðagreiðslunni og frágang seðilsins. í 1. mgr. er því slegið föstu 
að Alþingi skuli ákveða orðalag og framsetningu spumingarinnar sem borin er upp í 
atkvæðagreiðslunni. Mikilvægt er að vandað sé til ákvörðunar um það hvemig 
spumingin er orðuð svo ekki vakni tortryggni um að framsetning hennar kunni að 
hafa áhrif [á] afstöðu kjósenda. Þvi er ráðgert að landskjörstjóm gefi umsögn sína um
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spuminguna sem hlutlaus aðili áður en Alþingi samþykkir endanlegt orðalag. Gert er 
ráð fyrir því að spumingin sé samþykkt í sömu þingsályktun og þeirri sem Alþingi 
ályktar að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram, en ekki er útilokað að hún verði 
ákveðin siðar og þá í sérstakri þingsályktun."

Ljóst er samkvæmt framansögðu að umsögn Iandskjörstjómar er ætlað að vera stuðningur 
við störf Alþingis með viðlíka hætti og gildir um fastanefndir þingsins eða sémefndir sem 
falin hefur verið athugun á tilteknu máli. Það er þvi almennt á valdi Alþingis að leita 
umsagnar landskjörstjómar í málum samkvæmt 1. mgr. 3. gr. laga um framkvæmd 
þjóðarakvæðagreiðslna. Að mati landskjörstjómar er í þessu sambandi rétt að gera ráð fyrir 
því að ósk um umsögn landskjörstjómar taki mið af slíku og ákvæðum þingskapa eftir þvi 
sem við getur átt. Felur slíkt í sér öruggari og markvissari framkvæmd. Samkvæmt þessu 
gæti þingmaður eða þingmenn beint því til hlutaðeigandi þingnefndar sem með málið hefur 
að gera, að aflað verði umsagnar landskjörstjómar samkvæmt nefndu lagaákvæði eða að 
tillaga um slíkt verði borin upp á þingfundi, sbr. 23. gr. þingskapa. Að mati landskjörstjómar 
standa ekki, a.m.k. ekki að svo stöddu, skilyrði til þess að landskjörstjóm veiti umsögn sína 
um fyrrnefndar breytingartillögur.

3 .

Þó svo að gert sé ráð fyri því að landskjörstjóm gefi umsögn sína áður en Alþingi samþykkir 
endanlegt orðaiag spumingar, er engu að síður Ijóst að það er Alþingi sjálft sem ákveður 
orðalag og framsetningu spuminga sem bomar verða upp í þjóðaratkvæðagreiðslu. Verður 
ekki séð af ákvæðum laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna að umsögn 
landskjörstjómar skuli liggja fyrir um sérhverja breytingartillögu sem fram kemur við 
meðferð Alþingis á tillögunni.

Virðingarfyllst,

^lgrún Benediktsdótti, 
varaformaður landskjörstjómar.


