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Alþingi - nefndasvið

Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp um breytingu á lögum um fjárm ál 
stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, 
nr. 162/2006 (gagnsæi, skráning og vinnsla persónuupplýsinga).

Reykjavíkurborg fagnar framkomnu frumvarpi og tekur undir markmið þess eins og þau 
birtast í 1. gr. sér í lagi að því er varðar aukið traust á stjómmálastarfsemi, trygg starfsskilyrði 
og sjálfstæði stjómmálasamtaka og efla lýðræði og gagnsæi stjómmála. Reykjavíkurborg 
fagnar jafnframt ákvæðum sem lúta að því að kveða á um almenn framlög til frambjóðenda í 
kjöri til sveitarstjóma og opinber og almenn fjárframlög til stjómmálasamtaka og 
stjómmálastarfsemi í sveitarstjóm og draga úr hættu á hagsmunaárekstrum og tryggja gagnsæi 
í fjármálum þeirra.

Eftirfarandi athugasemdir eru gerðar við einstakar greinar frumvarpsins:

Í 2.gr.b. kemur fram að um aðgang stjómmálasamtaka að kjörskrá fer eftir lögum um 
kosningar til Alþingis, lögum um kosningar til sveitarstjóma og lögum um framboð og kjör 
forseta Íslands, eftir því sem við á. Í 107. gr. sveitarstjómarlaga er fjallað um íbúakosningar 
og þar kemur fram að við framkvæmd þeirra skal farið eftir meginreglum laga um kosningar 
til sveitarstjóma eftir því sem við getur átt. Er því rétt að skýrt sé í lögunum hvort sá aðgangur 
að kjörskrá sem vísað er til eigi einnig við um framkvæmd íbúakosninga.
Í 2. gr.d. kemur fram að frá þeim degi er kjördagur hefur formlega verið auglýstur vegna 
kosninga til Alþingis, til sveitarstjóma eða til embættis forseta Íslands, svo og vegna boðaðrar 
þjóðaratkvæðagreiðslu, skulu auglýsingar og annað kostað efni, sem ætlað er að hafa áhrif á 
úrslit kosninga, vera merkt auglýsanda eða ábyrgðarmanni. Reykjavíkurborg telur að þessi 
regla þurfi einnig að ná til íbúakosninga með skýrum hætti.
Í 2. gr.k. kemur fram umsókn um úthlutun listabókstafs skuli fylgja yfirlýsing a.m.k. 300 
kjósenda þar sem hver og einn mælir með heiti samtakanna og úthlutun listabókstafs. Gerðar 
eru athugasemdir við að það þurfi yfir höfuð yfirlýsingu kjósenda til að sækja um listabókstaf 
auk þess sem vandséð hvers vegna það þurfi 300 kjósendur. Sá fjöldi er ekki í neinu samræmi 
við ákvæði laga um kosningar til sveitarstjóma þar sem fjöldi meðmælenda fer eftir íbúum.



Til samanburðar skal bent á að til þess að bjóða fram í Reykjavík þarf 160 meðmælendur með 
framboðlista. Lagt er til að fallið verði alfarið frá þessu skilyrði enda gerir það minni 
stjómmálasamtökum erfitt að bjóða fram.

Að teknu tilliti til ofangreindra athugasemda styður Reykjavíkurborg samþykkt málsins og 
býðst til þess að gera grein fyrir þeim sjónarmiðum sem fram koma í umsögninni með því að 
mæta fyrir þingnefnd.
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