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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um skráningu einstaklinga, 772. mál -149. 
löggjafarþing

Vísað er til umsagnarbeiðni frá allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis, dags. 30. 
apríl sl., þar sem óskað er umsagnar um frumvarp til laga um skráningu 
einstaklinga, 772. mál. Gert er ráð fyrir að frumvarpið komi í stað gildandi laga um 
þjóðskrá og almannaskráningu nr. 54/1962.

Um efni frumvarpsins

Frumvarpið varðar helstu grunnskrá ríkisins, þjóðskrá. Helstu breytingar 
frumvarpsins frá gildandi lögum snúa að því að gildandi réttur er ekki í samræmi við 
núverandi samfélagsgerð og þær hröðu framfarir á sviði upplýsingatækni og 
tölvutækni sem hafa átt sér stað undanfarin ár. Samhliða þeim áskorunum hafa 
verið gerðar auknar kröfur til verndar persónuupplýsinga og vinnslu þeirra sem 
snúa að hvaða upplýsingum megi miðla og til hverra.

Efni frumvarpsins snertir samfélagið allt en helstu markmið þess eru eftirfarandi:

• Að halda áreiðanlega skrá yfir einstaklinga svo hún skapi grundvöll fyrir 
tiltekin réttindi og skyldur þeirra.

• Settar verða reglur um hvaða upplýsingar megi skrá í þjóðskrá.

• Stofnuninni verður heimil vinnsla persónuupplýsinga, þ.á m. viðkvæmra
persónuupplýsinga.

• Einstaklingar sem hafa verið eða eru búsettir erlendis og skráðir eru í 
þjóðskrá, verða ábyrgir fyrir því að upplýsingar um þá séu réttar.

• Útgáfa kerfiskennitölu verður einníg heimil öðrum opinberum aðilum, en 
bankar og aðrar fjármálastofnanir munu ekki lengur geta haft milligöngu 
fyrir stofnun slíkrar kennitölu.

• Hætt verður að afhenda þjóðskrá í heild sinni.

• Viðkomandi einstaklingur sem flett er upp í þjóðskrá fær tilkynningu þess
efnis.

• Frumvarpið geymir skýra heimild fyrir Pjóðskrá íslands að vernda skráða 
einstaklinga gegn afhendingu upplýsinga.

• Ekki stendur til að breyta fyrirkomulagi fjármögnunar Þjóðskrár íslands.
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Athugasemdir sambandsins frá opnu samráði

Samband íslenskra sveitarfélaga sendi inn umsögn um frumvarpsdrögin þegar þau 
voru í opnu samráði í samráðsgátt stjórnvalda um miðjan janúar sl. Ráðuneytið tók 
að stórum hluta undir tillögur og ábendingar sambandsins í umsögninni og gerði 
viðeigandi lagfæringar á frumvarpinu. Frumvarpið eins og það hefur verið lagt fram 
í þinginu gerir nú ráð fyrir að í þjóðskrá verði einnig skráð búseta einstaklinga en 
ekki lögheimili eingöngu. Var þessi tiilaga sambandsins sett fram með hliðsjón af 
fyrirhugaðri skiptri búsetu barna í framtíðinni. í frumvarpinu er einnig lagt til að 
sveitarféiögum, ásamt öðrum opinberum aðilum og stofnunum, verði gert kleift að 
hafa milligöngu um úthlutun kerfiskennitölu.

Sambandið kann samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þakkir fyrir 
framangreindar lagfæringar á frumvarpinu. Sambandið gerir þó athugasemd við að 
ekki standi til að breyta fyrirkomulagi fjármögnunar Þjóðskrár íslands. Þannig er 
enn mælt fyrir um gjaldfrelsi Tryggingastofnunar ríkisins, Sjúkratrygginga og 
embættis Ríkisskattstjóra. Að áliti sambandsins á aðgangur að grunnskrá ríkisins, 
þjóðskrá, ásamt aðgangi að fasteignamati að vera án endurgjalds. Þjóðskrá íslands 
heldur fasteignaskrá og þjóðskrá, ákveður brunabóta- og fasteignamat, ásamt því 
að gefa út vegabréf. Stofnunin gegnir því afar þýðingarmiklu hlutverki fyrir 
samfélagið og því er það óskiljanlegt að stofnunin skuli vera fjármögnuð úr 
ríkissjóði einungis að hluta.

í yfirliti ársreiknings Þjóðskrár námu tekjur samkvæmt rekstrarreikningi 2017 alls 1,8 
ma. kr. Þar af nam ríkisframlagið til stofnunarinnar um 980 millj. króna Seld 
þjónusta nam um 806 millj. kr. og aðrar tekjur voru um 44 millj. króna. Aðkallandi er 
að frumvarpið fjalli með mun ítarlegri hætti um tekjuöflun stofnunarinnar en gert er 
í greinargerð með frumvarpinu. Með því móti væri hægt að varpa frekara Ijósi á 
sundurliðun tekna sem stafa frá öðrum opinberum aðilum, s.s. sveitarfélögum og 
einkaaðilum vegna starfsemi stofnunarinnar.

Fjármögnun Þjóðskrár -  forsendur fyrir gjaldfrelsisákvæði fyrir sveitarfélög

Verkefni sveitarfélaga eru flest lögbundin og má þar helst nefna aðstoð við erlenda 
ríkisborgara, barnavernd, félagsþjónusta, fjárhagsaðstoð, málefni aldraðra og 
fatlaðra, ýmis upplýsingagjöf vegna barna, dýrahald, rekstur grunn- og leikskóla og 
ýmis verkefni og útgáfa leyfa tengdum störfum skipulags- og byggingarfulltrúa.

Sambandið gerir ekki athugasemdir við það að innheimt séu gjöld fyrir útgáfu 
vottorða o.þ.h. í tengslum við þjónustu stofnunarinnar. Sambandið telur hins vegar 
rétt að árétta þá afstöðu að sveitarfélögin þurfa sem stjórnvöld að hafa greiðan 
aðgang að grunnskrám þjóðskrár og að ekki sé réttlætanlegt að þau þurfi að greiða 
sérstaklega fyrir þá þjónustu sem tengd er lögskyldum verkefnum þeirra. í því 
samhengi bendir sambandið á að það skiptir sveitarfélögin verulegu máli varðandi 
útgreiðslu félagslegra bóta og ýmissa ívilnana til íbúa sveitarfélaga að sveitarfélögin 
fái sem fyrst upplýsingar um nýja íbúa vegna þjónustuskyldna þeirra, t.d. vegna 
móttöku íbúa af erlendum uppruna sem flytjast í sveitarfélagið og skólagöngu 
barna almennt, svo dæmi séu tekin. Því tekur sambandið mjög jákvætt undir 
ákvæði 3. mgr. 21. gr. frumvarpsins um að sveitarfélögin fái aðgang að árlegum 
íbúaskrám, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir.
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Rétt er þó að halda því sjónarmiði á lofti að það er álit sveitarfélaga að aðgangur að 
grunnskrám ríkisins, þjóðskrá, ásamt aðgangi að fasteignamati, eigi að vera áfram 
án endurgjalds. Samkvæmt gjaldskrá Pjóðskrár íslands greiða sveitarfélögin nú 
þegar gjald fyrir afnot af fasteignamati og kerfi til álagningar fasteignaskatt og 
fasteignagjalda. Nemur gjaldið 0,0060% af heildarfasteignamati í viðkomandi 
sveitarfélagi m.v. 31. desember ár hvert. Cjaldið er innheimt árlega í janúarmánuði. 
Ef sveitarfélögin þyrftu að greiða því til viðbótar þann kostnað sem fram kemur á 
áskriftarsíðum þeirra á heimasíðu Þjóðskrár, þá myndu sveitarfélögin greiða 
einingaverð fyrir upplýsingar úr hverju svæði í fasteignaskrá er varða mannvirkja- 
og lóðasvæði, matssvæði og eigendasvæði og miðast einingaverðið við fjölda 
fasteigna (uppflettinga) á hverju almanaksári og reiknast afsláttur þegar tilteknum 
fjölda fasteigna er náð. Til að varpa Ijósi á þennan kostnað þá er kostnaður eins 
sveitarfélags á Vesturlandi um 485 þús. kr. fyrir uppflettingar og afnot af öðrum 
grunnskrám Pjóðskrár í janúar 2019, ef innheimt yrði fyrir þá þjónustu sérstaklega.

Að öllu framangreindu virtu tekur sambandið því heilshugar undir með ráðuneytinu 
að tilefni sé til að setja á laggirnar vinnuhóp sem fari yfir það hlutverk að greina 
samfélagslegan ávinning af því að gera aðgengi að upplýsingum úr þjóðskrá og 
öðrum grunnskrám stofnunarinnar, m.a. fasteignaskrá, gjaldfrjálsan og lýsir sig 
reiðubúið til að taka þátt í þeirri vinnu en Ieggur jafnframt áherslu á aó aðkallandi er 
að sú vinna hefjist sem fyrst.

Lokaoró

Sambandið er mjög fylgjandi því að frumvarp til nýrra heildarlaga um skráningu 
einstaklinga nái fram að ganga. Það eru þó ýmis atriði sem horfa þarf til við 
þinglega meðferð þess eins og að framan hefur verið rakið.

Virðingarfyllst 

SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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