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Efni: Umsögn frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 
með síðari breytingum (ávarp á þingfundum) 460. mál

Þjóðskrá íslands vísartil erindisStjórnskipunar-ogeftirlitsnefndar Alþingis, dags. 10. mars 
sl., þar sem frumvarp til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 
þingskjal 781 - 460. mál. er sent til umsagnar. Athugasemdir stofnunarinnar fara hér á 
eftir.

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

Samkvæmt d-lið 1. mgr. 3. gr. laga nr. 70/2018 um Þjóðskrá íslands gefur stofnunin út 
kjörskrárstofn og sinnir verkefnum sem henni er falin við framkvæmd kosninga. Verði 
frumvarpið að lögum þarf að mati Þjóðskrár íslands að liggja fyrir með skýrum hætti 
hvernig 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 af 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 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. laga nr. 24/2000 um kosningartil Alþingis. 
Þá þurfa að liggja fyrir upplýsingar um hvaða forsendur skuli miða 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 eru búsettir erlendis, 
sbr. b-lið 2. mgr. 1. gr. laga um kosningar til Alþingis.

Að lokum óskar Þjóðskrá íslands eftir þvíað samráð verði haft við stofnunina við samningu 
þeirra reglna sem kveðið er á í frumvarpinu, verði það að lögum. Rétt að hafa það í huga 
að um yrði að ræða nýtt verkefni sem stofnuninni væri ætlað að framkvæma og þarf 
sérstaklega að huga að fjármögnun þess. Að öðru leyti vísar Þjóðskrá íslands til fyrri 
umsagnar sinnar dags. 4. desember 2018 og 14. febrúar 2019, 23. mál 149. 
löggjafarþing 2018-2019, um sama efni.
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