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Tilvísun sendanda:

Efni: Umsögn Þjóðskrár íslands um frumvaip til laga um skráningu einstaklinga

Vísað er til erindis allsherjar- og menntamálanefndar, dags. 30. apríl sl. þar sem 
frumvarp til laga um skráningu einstaklinga, þingskjal 1229, 772. mál, löggjafarþing 
2018-2019, er sent stofnuninni til umsagnar. Athugasemdir Þjóðskrár íslands fara hér á 
eftir.

Þjóðskrá Islands fagnar framlagningu frumvarps til nýrra heildarlaga um skráningu 
einstaklinga enda gildandi lög um þjóðskrá og almannaskráningu komin til ára sinna og 
gildandi réttur ekki í samræmi við núverandi samfélagsgerð og tæknibreytingar 
undanfarinna áratuga. Það er aðkallandi að skráning einstaklinga í þjóðskrá, sem er ein 
af grunnskrám ríkisins, byggi á skýrum lagaheimildum. Þá skortir lagareglur um ýmis 
atriði eins og t.d. kennitölur einstaklinga.

Hér á eftir fara athugasemdir Þjóðskrár Islands um einstök ákvæði frumvarpsins.

Bent er á að í 5. tl. 4. gr. frumvarpsins kemur orðið ljölskyldunúmer ranglega fyrir en 
þar ætti réttilega að standa lögheimilistengsl.

I almennum athugasemdum frumvarpsins kemur fram að ekki standi til að breyta 
fyrirkomulagi við ijármögnun Þjóðskrár íslands og því gert ráð fyrir að 
Tryggingastofnun greiði 1/10 af relcstri þjóðskrár. Tekið er fram að gert sé ráð fyrir að 
Sjúla-atryggingar Islands falli einnig þar undir og að stofnanirnar verða að ákveða 
innbyrðis hvernig þessu framlagi verði skipt á milli stofnananna. í þessu sambandi vill 
stofnunin benda á að Þjóðskrá íslands og Sjúkratryggingar gerðu samning um gjald fyrir 
upplýsingar úr þjóðskrá fyrir þó nokkru síðan og því ætti réttilega einungis að standa 
þarna Tryggingastofnun ríkisins.

Stofnunin bendir á í greinargerð með 9. gr. á umljöllun í lokamálslið vegna 5. mgr. um 
flutningstilkynningar ekki lengur við eftir gildistöku nýrra laga um lögheimili og 
aðsetur. Samkvæmt nýjum lögum skal tilkynning um breytingu á lögheimili innanlands 
gerð rafrænt eða á starfsstöðvum Þjóðskrár íslands. Að auki má tilkynna flutning til 
landsins á starfsstöð lögreglu í viðkomandi umdæmi.
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í almennum athugasemdum við frumvarpið, 3. kafla (meginefni frumvarpsins) kemur 
fram að í framtíðinni sé gert ráð fyrir að uppflettingar í þjóðskrá fari fram með því sem 
kallað er veíkall. Þá er gert ráð fyrir að viðkomandi einstaklingi sem flett er upp fái 
tilkynningu um að honum hafi verið flett upp í þjóðskrá. Þjóðskrá Islands telur að 
heppilegra hefði verið að orða þetta á þann hátt að einstaklingur sem er flett upp í 
þjóðskrá geti fengið upplýsingar um hver hafi flett honum upp og hvenær en ekki að 
viðkomandi verði tilkynnt jafnóðum  enda einstaklingum oft flett upp í þjóðskrá og því 
yrðu þetta margar tilkynningar.

í 14. gr. frumvarpsins er kveðið á um vernd skráðra einstaklinga gegn afhendingu 
upplýsinga. Gildistöku ákvæðisins er frestað til 1. janúar 2022 þar sem aðlaga þarf kerfi 
stofnunarinnar svo hægt sé að framkvæma umrædda aðgerð. Sambærilegt ákvæði er að 
finna í 7. gr. laga um lögheimili, nr. 80/2018, en gildistöku þess ákvæðis var frestað til 
1. janúar 2021. Ljóst er að kerfi þjóðskrár verður elcki tilbúið þann 1. janúar 2021 og 
leggur Þjóðslaú íslands því að gildistöku ákvæðis 7. gr. laga um lögheimili og aðsetur, 
um dulið lögheimili, verði frestað til samræmis við gildistöku ákvæðis 14. gr. frumvarps 
þessa, þ.e. til 1. janúar 2022.

Að lokum bendir stofnunin á að gjaldtökubeimild skortir fyrir rafrænni miðlun 
upplýsinga úr lögræðissviptingaslaá, sem er ein þeirra skráa sem Þjóðskrá Islands 
heldur og miðlar upplýsingum úr. Samkvæmt reglum nr. 690/2019 um skrá um 
lögræðissvipta menn, lögráðamenn og ráðsmenn, er Þjóðskrá Islands heimilt að miðla 
rafrænt upplýsingum úr lögræðissviptingaskrá til tiltekinna aðila. Hins vegar fyrirfórst 
að gera ráð fyrir gjaldtökuheimild í lögræðislögum, nr. 71/1997, þegar framangreindar 
reglur tóku gildi. Það varðar hagsmuni einstaklinga og ríkisins miklu að hægt sé að hefja 
miðlun upplýsinga úr slaánni en ein forsenda þess að hægt sé að auka rafræna þjónustu 
hins opinbera felst í því að hægt sé kanna lögræði með rafrænum hætti í stað 
handunninna vottorða. Brýnt er að mati stofnunarinnar að slík heimild taki gildi við 
samþykkt laganna svo stofnunin geti hafið rafræna miðlun upplýsinga úr slaánni. 
Leggur stofnunin því til að við samþykkt þessa frumvarps verði lögræðislögum breytt 
samkvæmt ofansögðu.

F.h. Þjóðslaár íslands
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