
Ég sé á vef Alþingis að 1. umræðu er lokið.

Ég leiði undirbúning kosningaeftirlits hjá Pírötum vegna alþingiskosninganna 25. september n.k. Hluti 
af því er m.a. að rýna núverandi kosningalög, hvers konar fræðsluefni, eldri kærur, hafa samskipti við 
asðila máls og uppfæra öll skjöl málinu tengdu og panta innsigli til afnota fyrir umboðsmenn í 
kosningaeftirlitinu.

Ég hef einnig lauslega rýnt nýja frumvarpið og sendi m.a. inn umsögn í Samráðsgáttina 8.4.2020

Eftirfarandi rak ég augun í og vil bregðast við því eins og hratt og mögulegt er og sendi því inn þessa 
ábendingu.

Ég get ekki séð í „Frumvarp til kosningalaga" að það sé samræmi í eftirfarandi tveimur greinum. 
Þessum tveimur greinum ber einfaldlega ekki saman hvað varðar heimildir umboðsmanna og þar af 
leiðandi mögulega þátttöku. Í fyrri greininni sýnist mér allt líta þokkalega út, en í þeirri seinni er 
þáttur umboðsmanna skyndilega enginn.

Það lítur út fyrir mér að það eigi að svipta umboðsmenn möguleika á því að mæta og votta tóma 
atkvæðakassa að morgni kjördags. Einnig að meina þeim að innsigla þá með eigin innsigli, sem 
einnig er óraunhæft og ósanngjarnt.

Núverandi lög gera ráð fyrir mögulegri vottun umboðsmanna sé tekið mið af 76. gr.
„Áður en atkvæðagreiðsla hefst skal kjörstjórnin og umboðsmenn gæta þess að atkvæðakassinn sé 
tómur og síðan læsa honum."

Þessi þáttur er mjög mikilvægur í eftirlitsferlinu; að sannreyna að kassarnir séu tómir. Einnig að hafa 
heimild til þess að setja á eigin innsigli. Einnig gefst tækifæri á því að skoða að þeir séu heillegir og að 
unnt sé að loka þeim á þann hátt að ekki sé hægt að ná út innhaldinu,án þess að eftir því sé tekið, 
eða bæta í.
Þetta gerir þá kröfu á kassanna m.a. að hann sé alveg þéttur um lokið.

Nánar:

„X. KAFLI Umboðsmenn stjórnmálasamtaka.
56. gr. Réttindi umboðsmanna við upphaf og lok kjörfundar.
Umboðsmenn lista eiga rétt á að vera viðstaddir þegar kjörstjórn gætir laga- og stjórnvaldsfyrirmæla 
við meðhöndlun atkvæðakassa og annarra kjörgagna áður en atkvæðagreiðsla hefst og þegar henni 
er slitið. Umboðsmönnum er heimilt að undirrita með kjörstjórn það sem hún ritar í gerðabókina 
vegna þessara starfa og setja innsigli sín á þá atkvæðakassa og kjörgögn sem kjörstjórn innsiglar 
samkvæmt lögum. Sama gildir um rétt umboðsmanna lista hvað varðar störf kjörstjóra."

„XIII. KAFLI Kjörstaðir.
79. gr. Útbúnaður í kjördeild.

Í hverri kjördeild skal vera hæfilegur fjöldi kjörklefa sem skulu þannig búnir að þar megi greiða 
atkvæði án þess að aðrir geti séð hvernig kjósandi greiðir atkvæði.

Í kjörfundarstofu skal vera atkvæðakassi. Hann skal þannig búinn að ekki sé unnt að ná kjörseðli úr 
honum án þess að opna hann. Atkvæðakassar skulu innsiglaðir þannig að þess sjáist merki séu þeir 
opnaðir. Í upphafi kjörfundar skal kjörstjórn ganga úr skugga um að atkvæðakassar séu tómir og 
innsigla síðan með innsigli sem landskjörstjórn lætur í té. Landskjörstjórn setur nánari reglur um 
tilhögun í kjörfundarstofu, stærð og gerð atkvæðakassa og innsigli. Yfirkjörstjórn skal gæta þess að 
jafnan séu til nægir atkvæðakassar til afnota á kjörstöðum."



Ég vil einnig nota tækifærið til þess að benda á eftirfarandi:

Í frumvarpinu og meðfylgjandi umræðu er : „Um 97. gr. Í 95. og 96. gr. laga um kosningar til Alþingis 
og 71. og 72. gr. laga um kosningar til sveitarstjórnar að finna allítarleg ákvæði um frágang 
kjörstjórna eftir að kjörfundi hefur verið slitið, meðferð utankjörfundaratkvæða, innsiglun 
þeirra, hvernig fara skuli með lykla að atkvæðakassanum, hvernig bókað verður í kjörbókina og 
undirritun hennar, hvernig kjörgögnum verði pakkað í þar til gerð umslög og hvernig merkja skuli 
gögnin.Að mati starfshópsins fer betur á því að slíkar vinnureglur verði í reglugerð sem ráðherra 
setur að fengnum tillögum landskjörstjórnar. Þá er lagt til að felld verði brott sú regla að loka 
skuli atkvæðakössum með lykli þar sem það hefur valdið vandkvæðum í framkvæmd. Nægilegt þykir 
að mæla fyrir um innsiglun atkvæðakassa."

Varðandi umrædda tillögu um að hætta notkun lykla: „Þá er lagt til að felld verði brott sú regla 
að loka skuli atkvæðakössum með lykli þar sem það hefur valdið vandkvæðum í framkvæmd." Lyklar 
hafa fram að þessu læst kössum, annað hvort beint gegn um skráargat eða með því að læsa með 
hengilás; og því í sumum tilfellum fest lokið við kassann sjálfan. Hætti þetta, eru lokin ekki með 
neina haldbæra festingu. Sé þetta reyndin get ég ekki séð að lokin geti „hangið" á innsiglunum 
einum og að þetta valdi því mögulega að innsigli rofni við meðhöndlun, sem er óviðunnandi.

Varðandi gerðabækur: „20. gr.Gerðabækur og bókanir.Allar kjörstjórnir skulu halda gerðabækur og 
bóka gerðir sínar. Ráðherra staðfestir reglur landskjörstjórnarum hvað kjörstjórnum er skylt að 
bóka í gerðabók og um form, efni og löggildingu gerðabóka. Í reglunum má ákveða að gerðabækur 
verði á rafrænu formi eða að notuð verði sérstök eyðublöð í stað þeirra. Þá skal í reglunum getið um 
varðveislu gerðabóka og skil á þeim til landskjörstjórnar. Reglur landskjörstjórnar skulu birtar í 
Stjórnartíðindum."

Ég tel nauðsynlegt að lögin skilgreini nauðsynlega geymslu gerðabóka og tiltaki aðgang að þeim á 
skýran hátt. Að þær séu ekki aðeins geymdar á öruggum stað, heldur hafi aðilar máls skilgreindan, 
óheftan aðgang að þeim á öllum stundum.

Sé tekið mið af svari við fyrirspurn Björns Leví þingmanns (149. löggjafarþing 2018-2019.
Þingskjal 484 — 217. mál.) „Hvar eru gerðabækur kjörstjórna geymdar milli kosninga?" kom af 
lestri mínum fram að af þeim 27 svörum seim bárust voru gerðabækur í a.m.k. 5 tilfellum geymdar á 
heimilum félaga í kjörstjórn.Slíkt fyrirkomulag getur ekki talist eðlilegt.

Varðandi aðganginn tel ég t.a.m. nauðsynlegt að umboðsmenn og aðrir er málið varðar hafi 
hindrunarlausan aðgang að efni þeirra árið um kring í samræmi við ákvæði upplýsingalaga, nr. 
140/2012.

Sé eitthvað óskýrt, endilega hafa samband.

Er það ósk mín að það verði tekið tillit til þessara ábendinga.

Með bestu kveðju,

Hákon Jóhannesson


