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Efni: Umsögn Þjóðskrár íslands um frumvarp til laga um stafrænt pósthólf í miðlægri 
þjónustugátt stjórnvalda, mál 625. mál.

Þjóðskrá íslands fagnar þessum áformum stjórnvalda og telur fulla ástæðu til að 
stjórnvöldum verði heimilað með lögum að birta einstaklingum og lögaðilum gögn með 
þessum hætti.

Með frumvarpinu er gert ráð fyrir þeirri meginreglu að stjórnvöld birti einstaklingum og 
lögaðilum gögn með stafrænum hætti. Meginmarkmið frumvarpsins er að stuðla að 
skilvirkni íopinberri þjónustu, auka gagnsæi við meðferð mála,hagkvæmni ístjórnsýslu og 
tryggja örugga leið til miðlunar gagna til einstaklinga og lögaðila. í frumvarpinu er gengið 
út frá því að allir sem fá útgefna kennitölu samkvæmt lögum um skráningu einstaklinga 
nr. 140/2019 eigi sinn eigin aðgang að pósthólfi í miðlægri þjónustugátt á vegum 
stjórnvalda. Sama gildi um lögaðila. í dag reka íslensk stjórnvöld miðlæga þjónustugátt 
undir heitinu ísland.is, þar er hægt að tengjast sínu eigin stafræna pósthólfi með rafrænni 
auðkenningu, annars vegar með rafrænum skilríkjum og hins vegar með íslykli útgefnum 
af Þjóðskrá íslands. íslykill er lykilorð sem tengist kennitölu einstaklings eða lögaðila. Til 
þess að tryggja hámarks öryggi við innskráningu er hægt að notast við styrktan íslykil sem 
samanstendur af íslykli og styrkingu (sex stafa tölu) sem er send með SMS til notanda.

í 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins er kveðið á um aðgang einstaklinga og lögaðila að eigin 
pósthólfi með rafrænni auðkenningu sem metin er fullnægjandi til sannvottunar 
samkvæmt lögum um rafræna auðkenningu og traustsþjónustu fyrir rafræn viðskipti. 
Hvorki er kveðið á f frumvarpinu, né í greinargerð með þeim, að heimilt sé að notast við 
innskráningu að eigin pósthólfi með íslykli, eins og nú ertíðkað, oge r það miður. Þjóðskrá 
íslands gaf út íslykil fyrst 2013 og hefur hann náð umtalverðri útbreiðslu á meðal 
einstaklinga. Samkvæmt upplýsingum sem Þjóðskrá íslands hefur undir höndum er 
hlutfall innskráninga á vefinn ísland.is með íslykli um 33% og með rafrænum 
sfmaskilríkjum um 67%. Innskráningar með íslykli á ísland.is er því um þriðjung allra 
innskráninga og verður að telja að full þörf sé að bjóða upp á þá auðkennisleið. 
Einstaklingar búsettir erlendis og eiga rétt á sínu eigin pósthólfi, geta ekki fengið rafræn 
skilríki nema kom til íslands og sækja um þau. Hins vegar geta sömu einstaklingar fengið 
íslykil í gegnum heimabanka sinn eða sendan í næsta sendiráð. Aðgengi að íslykli er 
tiltölulega einfalt. Hann er gefinn út af stjórnvaldi, Þjóðskrá íslands, og hægt er að fá hann 
sendan á skráð lögheimili, í heimabanka viðkomandi eða í afgreiðslu stofnunarinnar.

Samkvæmt ofangreindu vill Þjóðskrá íslands leggja til að notkun á íslykli verði einn af 
innskráningarmöguleikum ogákvæ ði um slíkt verði bætt inn ífrumvarpið.

Rétt er að geta þess að Þjóðskrá íslands hefur nú þegar talverða reynslu af því að senda 
einstaklingum og lögaðilum tilkynningar og bréf í pósthólf þeirra á ísland.is a lltfrá árinu 
2011 og hefur það reynst vel og í þeim takti sem frumvarpið gengur út á og því styður
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stofnunin framgang þess. Að lokum má geta þess að með lögum um lögheimili og aðsetur 
nr. 80/2018 fékk Þjóðskrá íslands lagaheimild til þess að senda þinglýstum 
fasteignaeigendum tilkynningu í pósthólf þeirra á ísland.is þegar einstaklingur/ar fluttu 
lögheimili sitt ffasteign íþeirra eigu. Hafi einstaklingur pantað vottorð útgefnu af Þjóðskrár 
íslands og óskað eftir þvf að fá það sent á pósthólf sitt á ísland.is hefur það verið gert. 
Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel og er f þeim takti að koma tilkynningum til einstaklinga 
og lögaðila með rafrænum hætti.

í 2. mgr. 10. gr. frumvarpsins er kveðið á urn að heimilt sé að innleiða skyldu til birtingar í 
áföngum þrátt fyrir að lögin öðlist þegar gildi sbr. 1. mgr. greinarinnar. Hvað þetta varðar 
vill Þjóðskrá íslands árétta að stofnunin er tilbúin til þess að birta bréf sfn og ákvarðanir 
fljótlega eftir gildistöku laganna verði frumvarpið samþykkt.

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

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði Björn Armannsson
lögfræðingur
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