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Efni: Viðbótarumsögn Þjóðskrár íslands um frumvarp til laga um breytingu á 
lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, með síðari breytingum (ávarp á 
þingfundum). Þingskjal 23 -  23. mál 149. löggjafarþing 2018-2019.

Þjóðskrá íslands vill koma eftirfarandi viðbótarupplýsingum á framfæri eftir fund sinn 
með Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis þann 6. febrúar 2019.

Þjóðsla'á íslands leggur til að lokamálsliður 1. mgr. 1. gr. verði svohljóðandi:

Borgarar skuht valdir a f handahófi úr kjörskrárstofni útgefnum a f Þjóðskrá Islands.

Þjóðskrá íslands gefur út kjörskrárstofn til að láta sveitarstjórnum í té, þá er 
forsetakosningar, alþingiskosningar eða sveitarstjómarkosningar eiga að fara fram sbr. 
2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 54/1962, um þjóðskrá og almannaski'áningu sbr. einnig 
d lið 1. mgr. laga nr. 70/2018 um Þjóðskrá íslands. Sveitarstjómir gera kjörskrár á 
grundvelli kjörskrárstofna sem Þjóðskrá íslands lætur þeim í té sbr. 1. mgr. 22. gr. 
laga nr. 24/200 um kosningar til Alþingis. Sambærilegt ákvæði er að fínna í lögum nr. 
5/1998 um kosningar til sveitarstjórna. Því er eðlilegt að miðað sé við kjörskrárstofna 
sem Þjóðskrá íslands gefur út samkvæmt lögum en eldci á grundvelli kjörskráa sem 
sveitarstjórnir gera.

Varðandi framkvæmd á vali þeirra kjósenda sem geti ávarpað þingfund er hægt að 
horfa til þeirrar framkvæmdar sem viðhöfð var á vali þátttakenda fyrir Þjóðfund 2010 
um stjórnarskrá íslands. Á vefsíðunni thjodfundur2010.is er að finna upplýsingar um 
hvemig þátttakendur á þjóðfundinum 2010 voru valdir en eftirfarandi viðmiðanir voru 
lagðar til grundvallar:

1. Fulltrúar á þjóðífindi voru valdir með slembiúrtaki (tilviljunarúrtaki) úr 
þjóðskrá.
2. Úrtakið var bundið við þá sem eiga kosningarrétt til stjórnlagaþings og 
lögheimili á Islandi.
3. Úrtakið endurspeglaði eðlilega búsetu- og kynjaskiptingu.

í bráðabirgðaákvæði laga nr. 90/2010 um Stjómlagaþing segir meðal annars um val 
þátttakenda.

„Miða skal við að þátttakendur á þjóðfundi verði um eitt þúsund talsins og skulu þeir
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valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá þannig að gætt sé að eðlilegri skiptingu 
þátttakenda aflandinu öllu og að kynjaskipting sé sem jöfnust. Úrtakið skal bundið við 
þá sem eiga kosningarrétt til stjórnlagaþings og lögheimili á Islandi ”■

Verði frumvarpið að lögum er rétt að hafa það í huga að um yrði að ræða nýtt verkefni 
sem stofnuninni væri ætlað að framkvæma og þarf sérstaklega að huga að íjármögnun 
þess.

Að öðru leyti vísar Þjóðslaá íslands til fym  umsagnar sinnar dags. 4. desember 2018 
um sama efni.

Þjóðskrá Islands getur, sé þess óslcað, mætt á fund Stjómskipunar- og eftirlitsnefndar 
og skýrt umsögn þessa nánar.

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði Björn Ármannsson 
lögfræöingur
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