
p  ÞJOÐSKRA ISLANDS
/ REGISTERS  ICE LA ND

N efndarsvið A lþingis 
Austurstræ ti 8-10 
101 Reykjavík

Reykjavík, 2. m ars 2020
Tilvísun ÞÍ: 2020020606/2.0

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um kosningar til Alþingis (kosningaréttur), 

þingskjal 81 -  81. mál

Þjóðskrá Islands v ísar til erindis stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar A lþingis, dags. 10. 

febrúar sl., þar sem  frum varp til laga um breytingu á lögum  um  kosningar til A lþingis, 

nr. 24/2000 (kosningarréttur), 81. m ál, þingskjal 81 er sent til um sagnar. A thugasem dir 

stofnunarinnar fara hér á eftir.

Almennar athugasemdir

I frum varpi þessu er lagt til að breyta fram kvæm d kosningalaga er varðar kosningarétt 

íslenskra ríkisborgara sem  búsettir eru erlendis. Sam kvæ m t núgildandi lögum um 

kosningar til A lþingis á íslenskur ríkisborgari, sem  náð hefur 18 ára aldri og átt hefur 

lögheim ili hér á landi, kosningarrétt í átta ár eftir að hann fly tur lögheim ili a f  landinu, 

talið frá 1. desem ber næstum  fyrir kjördag sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. A ð uppfylltum  

skilyrðum  eins og nánar er lýst í 2. gr. er hæ gt að fram lengja kosningarétt um fjögur ár 

í senn. Rétt er að árétta að ákvæ ðinu hefur þrisvar verið breytt tím abundið m eð lögum  

nr. 7/2009, nr. 91/2016 og nr. 79/2017, en þá höfðu kosningar verið ákveðnar m eð 

þingrofi fyrir lok kjörtím abilanna. M eð lögunum  var íslenskum  ríkisborgurum  sem 

búsettir eru erlendis heim ilað  að sækja um  að verða teknir á kjörskrá á grundvelli 

ofangreindra ákvæ ða þ rátt fyrir að frestur til þess að sækja um það hefði runnið úr 1. 

desem ber árið á undan. Þessar lagabreytingar höfðu því í för m eð sér um talsvert álag 

hjá Þjóðskrá Islands við yfirferð á um sóknum .
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í  frum varpi þessu er lagt til að hverfa frá núverandi framlcvæmd á þann veg að 

íslenskur ríkisborgari sem  er búsettur erlendis þurfi einungis að viðhalda kosningarétti 

sínum  einu sinni. M eð þessu muni það spara kjósanda og Þ jóðskrá Islands 

pappírsvinnu og einfalda um stang í kringum  gerð kjörskrár.

Þegar litið er til fram kvæ m dar þá kem ur í ljós að helstu álagsþæ ttir Þjóðski'ár Islands 

við um sóknir ísienskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis hafa kom ið upp þegar 

þing hefur verið  rofíð líkt gerðist 2009, 2016 og 2017 en við þæ r aðstæ ður hafa m un 

fleiri um sóknir borist heldur en þau ár sem alþingiskosningar hafa verið haldnar á 

reglubundnum  tíma.

H ér að neðan er finna y firlit y fir fjölda um sókna um  að verða tekinn á k jörskrá frá 

Islendingum  sem  búsettir eru erlendis eftir árum:

Fjöldi 8+ á kjörskrá p r  ár
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í frum varpinu sem  nú er lagt fram  er lcveðið á um  að kjósandi sælci einu sinni um  að 

verða tekinn á kjörskrá eftir að hann flytur erlendis. M eð þessu móti getur hann verið 

búsettur erlendis til fjölda ára en um  leið haft áh rif  á úrslit kosninga hér á landi á
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hverjum  tím a. V issulega er kerfið  svona í dag, en hann þ arf að viðhalda kosningarétti 

sínum  á fjögurra ára fresti og veitir það nokkuð aðhald og viðheldur auk þess tengslum  

viðkom andi einstaklings við land og þjóð.

Þjóðskrá Islands vill benda á skýrslu vinnuhóps um  endurskoðun kosningalaga ásamt 

tillögu hópsins að frum varpi til laga um breytingar á kosningalögum  frá 10. ágúst 

2016. Þar er ákvæðið um kosningarétt Islendinga sem  búsettir eru erlendis skýrt 

ítarlega og lagðar til breytingar á um sóknarferlinu til einföldunar. í skýrslu 

vinnuhópsins er jafn fram t að finna kafla um kosningafram kvæ m dina á 

N orðurlöndunum  þegar kjósandi er búsettur erlendis. Þar segir um  dönsku 

kosningalögin að sá sem  búsettur er erlendis lengur en í fjögur verður því aðeins 

tekinn inn á kjörskrá að hann uppfylli tilgreind skilyrði kosningalaga. í norsku 

lögunum  segir að kjósandi sem hefur verið  búsettur erlendis skem ur en í tíu ár verði 

telcin á k jörskrá í því sveitarfélagi þar sem  hann átti síðast lögheim ili. Þeir sem hafa 

verið búsettir erlendis lengur en í tíu  ár verði að sækja um að verða teknir á kjörskrá 

hjá yfirkjörstjórn þess sveitarfélags þar sem  þeir áttu síðast skráð lögheim ili í. 

Sam kvæ m t sænsku kosningalöggjöfinni halda Svíar sem búsettir eru erlendis 

kosningarétti sínu í 10 ár frá þeim degi sem  þeir fluttu frá Svíþjóð. Tíunda hvert ár 

þ arf að senda inn um sókn um að vera tekinn inn á kjörskrá. I Finnlandi, hafa finnskir 

ríkisborgarar sem  búsettir eru erlendis rétt til þess að kjósa til fínnska þjóðþingsins.

Að lokum  m æ lir Þjóðskrá Islands m eð því að umsólcnarferli vegna um sókna um  tölcu á 

kjörskrá verði rafræ nt þar sem kjósandi auðkennir sig m eð rafræ num  skilríkjum  eða 

með Islykli útgefnum  a f  Þjóðskrá Islands. Rafrænt um sóknarferli m yndi einfalda 

ferlið, stytta það og gera það öruggara en oft hefur kom ið fyrir að Þjóðskrá Islands 

þurfí a f  hafna um sóknum  um töku á k jörskrá vegna þess að þæ r eru o f  seint fram 

lcomnar. I dag m á segja að 90%  til 95%  um sókna Islendinga búsettra erlendis um að 

vera telcinn á kjörskrá sem  berist Þjóðskrá Islands m eð rafræ num  hætti, þ.e. m eð 

tölvupósti og því er pappírsm agn hverju sinni I lágm arki. E innig m ætti hugsa sér þá 

þjónustu við kjósendur búsetta erlendis að þeir myndu fá ám inningu inn á h ó lf sitt á
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vefnum  ísland.is þegar lcomin er tím i á um að sælcja um  að viðhalda lcosningarétti 

sínum . Svo að þetta sé m ögulegt þ a rf  viðlcomandi að eiga Islylcil. Þetta er eitthvað sem 

þarfnast frelcari slcoðunar en m ætti velta fyrir sér.

Þjóðslcrá Islands getur, sé þess óslcað, m æ tt á fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 

og útslcýrt um sögn þessa frelcar.

A ð öðru leyti v ísar Þ jóðskrá Islands á um sögn sína dags. 20. m ars 2018, þingskjal 

156 -  89. m ál. um  sama efni.

F.h. Þjóðslcrár íslands

Indriði Björn Armannsson 
lögfræðmgur
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