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150 Reykjavík

Reykjavík, 04.12.2018
Tilvísun ÞÍ: 2018111000/0.1

Efni: Umsögn frumvarp til Iaga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 
55/1991, með síðari breytingum (ávarp á þingfundum). Þingsltjal 23 -  23. mál 
149. löggjafarþing 2018-2019.

Þjóðski'á íslands vísar til erindis Stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 13. 
nóvember sl., þar sem frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, 
m-. 55/1991, þingskjal 2 3 -2 3 . mál. er sent til umsagnar. Athugasemdir stofnunarinnar 
fara hér á eftir.

Almennar athugasemdir

í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum m. 55/1991, um þingsköp Alþingis, 
með það að markmiði að heimila kjósendum að ávaipa þingfund að jafnaði einu sinni í 
mánuði þegar þing starfar. Er lagt til að allt að tíu kjósendur, sem valdir eru af 
handahófi úr kjörslcrá geti ávarpað þingfund. Þá er lagt til að Forsætisnefnd setji nánari 
reglur um framkvæmdina eins og um val á kjósendum og ræðutíma.

A meðal hlutverka Þjóðskrár Islands er að láta sveitarstjórnum í té stofn að kjörskrá, 
þá er forsetakosningar, alþingiskosningar eða sveitarstjómarkosningar eiga að fara 
fram sbr. 2. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga m'. 54/1962, um þjóðskrá og almannaskráningu.

Um meðferð kjörski'árstofna og útgáfu kjörskrár er fjallað í VI. kafla laga m-. 24/2000, 
um kosningar til Alþingis. Samkvæmt 22. gr. laganna skulu sveitarstjórnir gera 
kjörskrár á grundvelli kjörski'árstofna sem Þjóðskrá íslands lætur þeim í té þegar 
boðað hefur verið til almennra alþingiskosninga. Á kjörsla'á skal taka þá sem búsettir 
voru með lögheimili í sveitarfélaginu samkvæmt íbúaskrá þjóðslaár fimm vikum fyrir 
kjördag. Jafnframt skal taka þá á kjörskrá sem búsettir eru erlendis og uppfylla skilyrði 
2. mgr. 1. gr. sbr. 2. gr. laganna.

Hlutverk Þjóðskrár íslands varðandi útgáfu kjörslaárstofna fyrir kosningar er 
samkvæmt ofangreind skýrt og afmarkað. I frumvaipinu er hvergi vikið að því hvernig 
skuli standa að framkvæmdinni, einungis að Forsætisnefnd Alþingi setji reglur um
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hana.

Verði frumvaipið að lögum þarf að mati Þjóðsla'ár íslands að liggja fyrir með skýrum 
hætti hvemig staðið skuli að gerð kjörskrár þegar velja skal borgara til þess að ávarpa 
Alþingi. Þá þarf að horfa til þess, hvort gefa þurfi út nýjan kjörskrárstofn mánaðarlega 
til þess að draga kjósendur úr að handahófi, hvort myndaður verði kjörskrárstofn 
miðað við tiltekinn dag á hverju ári sem gæti legið fyrir til notkunar allt árið eða hvort 
draga eigi kjósendur úr síðasta útgefna kjörskrárstofni, þ.e. sem gefinn var út fyrir 
fyrir síðustu kosningar. í því samhengi þyrfti að hafa í huga ákvæði kosningalaga þar 
sem kveðið er á um eyðingu kjörskráa eftir kosningar sbr. 3. mgr. 104. gr. 
kosningalaga til Alþingis.

Verði Þjóðski'á íslands gert að gefa mánaðarlega út kjörsla'árstofn, þá þarf að hafa í 
huga að um yrði að ræða nýtt verkefni sem sem þyrfti að fjármagna hjá stofnuninni. Þá 
þurfa að liggja fyrir upplýsingar um hvaða forsendur skuli miða við við gerð 
kjörskrárstofns, t.d. reglur um viðmiðunardag kjörskrár skuli miða og önnur atriði um 
á hverju kjörskrárstofn skuli byggjast á t.d. að því er varðar íslendinga sem em búsettir 
erlendis, sbr. b-lið 2. mgr. f. gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis.

Að lokum óskar Þjóðslaá íslands eftir því að samráð verði haft við stofnunina við 
samningu þeirra reglna sem kveðið er á í frumvarpinu, verði það að lögum.

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

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði Björn Ármannsson 
lögfrœðingw
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