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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um kosningar til Alþingis (kosningaréttur), 

99. mál

Þjóðskrá Islands vísar til erindis stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, dags. 25. 
nóvember sl., þar sem frumvarp til laga um breytingu á lögum um kosningar til 
Alþingis, nr. 24/2000 (kosningarréttur), 99. mál, er sent til umsagnar.

I frumvarpi þessu er lagt til að breyta framkvæmd kosningalaga er varðar kosningarétt 
íslensla-a ríkisborgara sem búsettir eru erlendis. Samkvæmt núgildandi lögum um 
kosningar til Alþingis á íslenskur ríkisborgari, sem náð hefur 18 ára aldri og átt hefur 
lögheimili hér á landi, kosningarrétt í átta ár eftir að hann flytur lögheimili a f landinu, 
talið frá 1. desember næstum fyrir kjördag sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Að uppfylltum 
skilyrðum eins og nánar er lýst í 2. gr. er hægt að framlengja kosningarétt um fjögur ár 
í senn.

I frumvaipi þessu er lagt til að hverfa frá núverandi framkvæmd á þann veg að 
íslenskur ríkisborgari sem er búsettur erlendis þurfi einungis að viðhalda kosningarétti 
sínum einu sinni. Með þessu muni það spara kjósanda og Þjóðskrá íslands 
pappírsvinnu og einfalda umstang í kringum gerð kjörskrár. Þá er kveðið á um að 

kjósandi sælci einu sinni um að verða tekinn á kjörskrá eftir að hann flytur erlendis. 
Með þessu móti getur hann verið búsettur erlendis til fjölda ára en um leið haft áhrif á 
úrslit kosninga hér á landi á hverjum tíma. Vissulega er kerfið svona í dag, en hami 
þarf að viðhalda kosningarétti sínum á fjöguiTa ára fresti og veitir það nokkuð aðhald 
og viðheldur auk þess tengslum viðkomandi einstaklings við land og þjóð.

Að lokum rnælir Þjóðslaá Islands með því að umsólaiarferli vegna umsókna um töku á 
kjörskrá verði rafrænt þar sem kjósandi auðkennir sig með rafrænum skilríkjum eða 
með íslykli útgefnum af Þjóðskrá íslands. Rafrænt umsóknarferli myndi einfalda 
ferlið, stytta það og gera það öruggara en oft hefur komið fyrir að Þjóðskrá íslands
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þurfí af hafna umsóknum um töku á kjörskrá vegna þess að þær eru of seint fram 
komnar. I dag má segja að ca. 90% umsókna Islendinga búsettra erlendis um að vera 
tekinn á kjörskrá sem berist Þjóðskrá íslands með rafrænum hætti, þ.e. með tölvupósti 
og því er pappírsmagn hverju sinni í lágmarki. Einnig mætti hugsa sér þá þjónustu við 
kjósendur búsetta erlendis að þeir myndu fá áminningu imi á hólf sitt á vefnum 
Island.is þegar komin er tími á um að sækja um að viðhalda kosningarétti sínum. Svo 
að þetta sé mögulegt þarf viðkomandi að eiga Islykil. Þetta er eitthvað sem þarfnast 
frelcari skoðunar en mætti velta fyrir sér.

Þjóðskrá Islands getur, sé þess óskað, mætt á fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
og útskýrt umsögn þessa frekar.

Að öðru leyti vísar Þjóðskrá íslands á umsögn sína dags. 2. mars 2020, þingskjal 81 -  
81.mál um sam aefni.

F.h. Þjóðskrár íslands

Indriði Björn Armannsson 
lögfrœðingur
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