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Efni: Umsögn Þjóðskrár íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjármál 
stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, nr. 162/2006 
(gagnsæi, skráning og vinnsla persónuupplýsinga), 668. mál

Hér á eftirfara þær athugasemdir sem Þjóðskrá íslands telur rétt að koma að um frumvarp 
til laga um breytingu á lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um 
upplýsingaskyldu þeirra, nr. 162/2006 (gagnsæi, skráning ogvinnsla persónuupplýsinga)

Umsögn Þjóðskrár íslands
Þjóðskrá íslands starfar m.a. eftir ákvæðum laga nr. 70/2018 um þjóðskrá íslands. Á 
meðal hlutverka stofnunarinnar er að gefa út kjörskrárstofn, reka utankjörfundarkerfi og 
sinna verkefnum sem henni eru falin við framkvæmd kosninga. í 7. gr. reglugerðar nr. 
795/2018 um Þjóðskrá íslands segir að stofnunin gefi út kjörskrárstofn, reki 
utankjörfundakerfi, meðmælendakerfi og kjördeildakerfi og sinnir verkefnum sem henni 
eru falin við framkvæmd kosninga samkvæmt lögum þar að lútandi.

Þjóðskrá íslands fagnar því að yfirlýsingu stuðningsmanna við listabókstaf geti verið 
safnað með rafrænum hætti. Sambærileg söfnun átti sér stað fyrir forsetakosningarnar 
2020 og gekk sú framkvæmd með ágætum.

í 14. gr. frumvarpsins segir m.a. „Þau stjórnmálasamtök sem bjóða fram lista við 
kosningar til Alþingis geta fengið rafrænan aðgang að kjörskrá hjá Þjóðskrá íslands. 
Aðgangur skal veittur án endurgjalds, svo og önnur gögn sem kunna að verða tilgreind í  
reglugerð. “

Þar kemur fram að stjórnmálasamtökum, sem bjóða fram lista við kosningar og 
frambjóðendum f forsetakjöri, sé heimilt að óska eftir rafrænum aðgangi að kjörskrá hjá 
Þjóðskrá íslands án endurgjalds. Þjóðskrá íslands telur óljóst hvað felst í orðunum rafrænn 
aðgangur og mögulegt að túlka ákvæðið á fleiri en einn veg. Nauðsynlegt er að skýra nánar 
hvað sé átt við með rafrænum aðgangi. Er þarna um að ræða aðgangsstýrðan 
uppflettiaðgang með mismunandi leitarmöguleikum, opin aðgang þar sem leitað er að 
einni kennitölu í einu eða er um að ræða kjörskrá í heild sinni á tölvutæku formi? Ef um 
að ræða aðgangsstýrðan uppflettiaðgang mun það óhjákvæmilega hafa í för með 
sérkostnað sem myndi falla a stofnunina við þróun á slíkri lausn. Þvf verði að tryggja 
fjármagn vegna þess verkefnis sé það vilji löggjafans.

í frumvarpinu er gert ráð fyrir reglugerðarheimildum. þar er m.a. gert ráð fyrir að rafrænn 
aðgangur kjörskrá skuli veittur ásamt öðrum gögnum  sem kunna verða tilgreind í 
reglugerð. ífrumvarpinu er ekki tilgreint hvaða gögn geti hér fallið undir. Æskilegt væri að 
ífrumvarpinu væri gerð skil á þvf hvað gögn gætu fallið hér undir.

Verði frumvarpið að lögum fer Þjóðskrá íslands fram á það að hafa aðkomu að samningu 
reglugerðar þar sem kveðið er á um hlutverk stofnunarinnar
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