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Mál: Umsögn um drög að frumvarpi um Þjóðskrá Íslands.

Samtök atvinnulífsins og Samtök iðnaðarins (samtökin) þakka fyrir tækifæri til að skila umsögn 
um frumvarpsdrögin. Tilkynning um drögin barst þann 12. júlí sl. með skilafresti umsagnar til 9. 
ágúst. Eins og ráðuneytinu er kunnugt er þetta aðalsumarleyfistími landsmanna og því hefur ekki 
gefist tækifæri til að bera málið undir þá sérfræðinga sem nauðsynlegt er til að umsögn þessi geti 
talist fullunnin. Hér er því um að ræða bráðabirgðaálit. Almennt er óskað eftir því að mál sem 
kynnt eru til umsagnar á sumrin hafi rúman umsagnartíma og verður ekki séð að það raski 
starfsemi ráðuneytisins eða framgangi málsins þótt umsagnarfrestur væri hafður til dæmis til 25. 
ágúst.

Samtökin telja nauðsynlegt að könnuð verði áhrif þess að lögbinda starfsemi sem tengist island.is 
á samkeppnisaðila. Fjölmargir aðilar reka almennar upplýsinga- og þjónustuveitur og innheimta 
gjald fyrir afnot af þjónustunni. Fyrirtæki á markaði bjóða lausnir til íbúakosninga og 
undirskriftalista. Fyrirtæki bjóða upp á miðlun rafrænna skjala (póstfyrirtæki, bankar, 
hugbúnaðarfyrirtæki). Ekki er heldur ljóst hverjir geta verið viðskiptavinir island.is þ.e. hvort 
það eru einungis opinberir aðilar eða hvort ætlunin sé að þjónusta almennt atvinnulíf. Eins og nú 
háttar eru fjölmörg einkafyrirtæki tengd svokölluðum mínum síðum hjá island.is en óljóst hvort 
þau þurfi að greiða fyrir þá þjónustu. Í 6.gr. er fjallað almennt um island.is en í 7. gr. um þjónustu 
sem er einungis sú að reka pósthólf fyrir einstaklinga og lögaðila.

Samkeppniseftirlitið hefur talað fyrir mikilvægi þess að stjórnvöld leggi mat á áhrif nýrra 
lagaákvæða og stjórnavaldsfyrirmæla á samkeppni með það fyrir augum að afstýra óþarfa 
samkeppnishindrunum. Það er alveg nauðsynlegt að afmarka í frumvarpinu mun betur að 
þjónustu sem veita á og að ríkið sé ekki að hefja samkeppnisrekstur við aðila á markaði sem 
þegar hafa að bjóða lausnir sem unnt er að nýta. Hlutverk Þjóðskrár á þessu sviði ætti að 
takmarkast við þjónustu við ríkið og stofnanir þess. Jafnframt ætti Þjóðskrá að bjóða út verkefni 
t.d. með aðstoð Ríkiskaupa í stað þess að þróa lausnir og þjónustur sem þegar eru til staðar enda 
er unnt að tryggja fullt öryggi þótt það séu ekki starfsmenn Þjóðskrár sem halda utan um þróun 
lausnanna.

Víðast í grannlöndunum eru rafræn auðkenni þróuð á vegum einkaaðila og eru ekki einungis til 
að tengja notendur við tiltekna gagnagrunna heldur einnig til að einkenna tiltekinn búnað og
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staðfesta Nauðsynlegt er að nánar verði grein gerð fyrir hvað þarna er á ferðinni. Ekki virðist 
nein þörf á því að ríkið sé að gefa út rafræn auðkenni sem þegar hafa verið þróuð á almennum 
markaði og reynast vel.

Athygli vekur að í greinargerð er sérstaklega gert lítið úr gildi ökuskírteina en í lögum og reglum 
er heimild til að láta þessi skírteini gilda sem fullgild nafnskírteini. Engin sérstök þörf er að allir 
fari að bera nafnskírteini gefin út af Þjóðskrá. Í kosningum til þings er tekið fram að menn skuli 
gera grein fyrir sér með því að „framvísa kennivottorði eða nafnskírteini, eða á annan 
fullnægjandi hátt“ .

Samtökin leggja til að ráðuneytið afli umsagnar Samkeppniseftirlitsins um frumvarpsdrögin.

Að lokum áskilja Samtökin sér rétt til að koma fram með frekari athugasemdir við 
frumvarpsdrögin þegar aflað hefur verið sjónarmiða fleiri sem málinu geta tengst.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtaka atvinnulífsins f.h. Samtaka iðnaðarins

Pétur Reimarsson Davíð Lúðvíksson
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