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Umsögn um frumvarp til laga um kynrænt sjálfræði, þingskjal 1184 -  752. mál

Þjóðskrá Islands vísar til erindis allsherjar- og menntamálanefndar, dags. 2. apríl sl., 
þar sem fmrnvarp til laga um kynrænt sjálfræði, þingskjal 1184 -  752. mál 149. 
löggjafarþing 2018-2019, er sent stofnuninni til umsagnar. Athugasemdir Þjóðskrár 
Islands fara hér á eftir.

I 17. gr. frumvarpsins er kveðið á um að aðilar sem skrásetja kyn hafi 18 mánaða frest 
frá gildistöku laganna til að laga skráningarform, eyðublöð, skilríki og þess háttar að 
fyrirmælum 2. mgr. 6. gr. frumvarpsins. Þjóðskrá íslands hefur áður bent á að 
stofnunin telur að greiningarvinna og nauðsynlegar breytingar á kerfum stofnunarinnar 
muni taka að minnsta kosti tvö ár. Er sá frestur sem 17. gr. frumvarpsins kveður á um 
því of knappur að mati stofnunarinnar.

Þjóðslaá Islands hefur látið útbúa kostnaðaiTnat vegna nauðsynlegra breytinga á 
kerfum stofnunarinnar svo meðal annars verði hægt að skrá, miðla og gefa út skilríki 
með hlutlausu kyni. Um er að ræða tvíþættan kostnað, annars vegar vegna breytinga á 
ski Iríkj askrá og framleiðslukerfum vegabréfa og svo hins vegar vegna þróunar 
þjóðski'ár. Ljóst er að ekki verður hægt að fara í nauðsynlegar breytingar á 
framangreindum kerfum nema fyrir liggi fjármagn til slíkrar vinnu. Samkvæmt 
greinargerð sem fylgdi frumvaipinu mun forsætisráðuneyti hafa forgöngu, í samvinnu 
við Þjóðskrá Islands og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, að tryggja íjármagn 
til þess að gera þær breytingar á skráningarkerfi þjóðskrár sem nauðsynlegar eru í 
tengslum við umrætt frumvarp sem og önnur frumvörp og samþykkt lög sem leiða af 
sér kostnaðarauka fyrir þjóðskrá. Fagnar Þjóðskrá íslands þessum áætlunum enda 
mikilvægt að heildarendurskoðun á þjóðskrá fari fram þar sem um er að ræða 
grunnskrá ríkisins og mikilvægt að skráin og miðlun hennar mæti þörfum samfélagsins 
auk þess að gæta sjónarmiða um persónuvernd.

I 2. tl. 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins er kveðið á um breytingar á lögum um mannanöfn, 
nr. 45/1996, með síðari breytingum. Bendir Þjóðsloá íslands á að heppilegt gæti verið 
að breyta síðari málslið 12. gr. laga um mannanöfn þannig að ijallað sé einnig um rétt 
erlends ríkisborgara, með hlutlausa skráningu kyns, til að kenna sig við föður eða 
móður maka síns, í samræmi við fyrirhugaða 3. mgr. 8. gr. laga um mannanöfn sbr. c. 
lið 2. tl. 1. mgr. 18. gr. frumvarpsins.
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í II. ákvæði til bráðabirgða er kveðið á um að ráðherra skuli skipa starfshóp til að fjalla 
um og gera tillögur um breytingar á öðrum lögum sem nauðsynlegar eru til að tryggja 
réttindi trans og intersex einstaklinga, þar á meðal bamalögum. hjóðskrá Islands óskar 
eftir að taka þátt í starfshópnum enda hefur stofnunin margþætt hlutverk á umræddum 
vettvangi, til dæmis að skrá kyn sem og foreldratengsl barna og einstaklinga. Einnig 
sér stofnunin um útgáfu vottorða, t.d. forsjárvottorð, fæðingarvottorð sem og miðlun 
upplýsinga um einstaklinga. Er mikilvægt að Þjóðskrá íslands hafi fulltrúa í 
starfshópnum enda geta niðurstöður hans haft viðamikil áhrif á starfsemi 
stofnunarinnar og framkvæmd lögmætra verkefna hennar.

F.h. Þjóðskrár íslands

Inga Hélga Sveinsdóttir 
lögfrceðingw
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