
Lögreglustjórinn á Vesturlandi

Alþingi,
101 Reykjavík.

Borgarnesi, 22. október 2021.

Efni: Alþingiskosningar 25. september 2021.

Með bréfi dagsettu 21. október síðastliðinn óskaði Alþingi eftir svörum við tilteknum viðbótar- 
spurningum í þágu þeirrar athugunar sem fram fer a f  hálfu undirbúningsnefndar fyrir rannsókn 
kjörbréfa. Viðbótarspurningar Alþingis eru teknar upp í svari þessu inndregnar og skáletraðar 
og svör og athugasem dir tilgreind fyrir neðan hverja spurningu.

1. Fram kemur í svari lögreglustjórans á Vesturlandi 15. október sl. að bakdyrum, sem 
Jiggja að bnmaiitgangi, mun hafa verið lœst eftir að yfirkjörstjórn fó r  a f  talningarstað, 
en það sjáist ekki á upptökum úr eftirlitsmyndavéhim. Þá er tekið fram  að dyrnar hefðu 
verið opnar um nóttina til að lofta út og að ekki liggi fyr ir  staðfesting á hvenœr dyrimum  
hafi verið Jcest. Þá kemur fi-am að ein eftirlitsmyndavél sé á bakhJið hússins, en hiin sýnir 
ekki brunaiitgcinginn sjálfan heldur beinist hún cið p lani þarfyrir  utcin.

1.ci. Hefur lögreglan skoóað myndefni úr myndavélinni sunnudaginn 26. september frá  
kl. 07:00 tiJ kl. 13:00? Eru sjáanlegar mannaferðir áp laninufyrir utan brunaútganginn?

M annaferðir sjást á planinu fyrir utan brunaútganginn á nefndum  tírna. Þrisvar sinnum sést fólk 
ganga inn eða út um aðrar dyr á bakhlið hússins. A upptökunum  sést ekki um gangur í áttina að 
um ræd d u m brunaútgan g i.

2. Saiulcvœml upplýsingum undirbúningsnefndcirinnar mun fundargerð yfirkjörstjórncir 
frá  fundi hennar 25.-26.september sl. hcfci verið send kjörstjórncirfólki í drögum, sem  
síðan hafi gengið á milli þeirra í tölvupósti áður en gengið var frá  henni í gerðabók 
kjörstjórnarinnar.

2.ct. Liggja fyr ir  tö/vupóstscimskipti kjörstjórnarmanna um frágang fundargerðarinnar? 
E fsvo  er, er hcegt að fci aðgcing cið þeim eða upplýsingar um efni þeirra?

Um rædd tölvupóstsam skipti liggja ekki fyrir hjá lögreglu. Rannsókn lögreglu beindist ekki að 
þessu. Með vísan til 1. mgr. 119. gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis er talið að þetta 
heyri ekki undir rannsókn lögreglu.

3. A f  umjjöllun fjölm iðla mci ráða að kjörstjórnarfólki í yfirkjörstjórn Norðvestur 
kjördœmis hafi verið gert tilboð um að Jjúka máli þv í sem lögreglan hefur hcft til 
rannsóknar með sektargerð.

3.a. Getur Jögreglan upplýst ci hvaðci ákvœðum lagci um kosningcir til Alþingis þctr er 
byggt?

M eð vísan til ákvæða 49. og 51. gr., sbr. 2. mgr. I . gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis, 
sbr. 120. gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis, telur lögreglustjóri sér ekki skylt, að 
veita upplýsingar um meðferð, fram vindu eða stöðu einstakra sakamála.
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4. I  bréfi lögregliistjórcins á Vesturlandi frá  15. október sl. kemurfram að lögreglan hafi 
afiað Ijósmynda sem starfsmaður hótelsins hafi tekið inni í salnum kl. 08:07 og tveir 
starfsmenn hótelsins kl. 09:40 á meðan yfirkjörstjórn var jjarverandi.

4.a. Getur lögreglan látið Alþingi í té umræddar Ijósmyndir?

Með vísan til ákvæða 49. og 51. gi\, sbr. 2. mgr. I . gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis, 
sbr. 120. gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis, telur lögreglustjóri að umbeðnar 
ljósmyndir geti varðað þá athugun sem fram fer a f  hálfu nefndarinnar. Með vísan til þess telur 
lögreglustjóri sér skylt að afhenda nefndinni um ræddar ljósmyndir.

Um ræddar Ijósmyndir fylgja hjálagðar, m erktar sem trúnaðarmál. Persónugreinanleg atriði hafa 
verið afmáð. Oskað er eftir að með þessar Ijósmyndir, sem eru hluti a f  rannsóknargögnum 
lögreglu, verði farið skv. 1. ml. 2. mgr. 51. gr. laga nr. 55/1991.

5. Samkvœmt fyrirliggjandi gögmtm má ráða að oddviti yfirkjörstjórnar hafi komið aftur 
á talningarstað nm kl. 12:00. A fundi með undirbiiningsnefndinni sagðist oddviti hafa 
rætt við kanningja sinn í síma um það leyti. Aðrir kjörstjórnarmenn komu skömmu síðar 
eins og rakið er ífundargerð yfirkjörstjórnar.

5.a. Hefiur lögreglan skoðað yfirlit y fir  mótekin og hringd símtöl einstakra kjörstjórnar- 
manna?

H jálagt:
L jósm yndaskýrsla  m eð tveim ur ljósm yndum , m erk t sem  skjal nr. 1-7-1 til 1-7-4, m erk t trúnaðarm ál, 4 bls. 
L jósm yndaskýrsla  m eð einni Ijósm ynd, m erk t sem  skjal nr. 1-8-1 til 1-8-2, m erk t trúnaðarm ál, 2 bls. 
L jósm yndaskýrsla  m eð þrem ur Ijósm yndum , m erk t sem  skjal nr. 1-9-1 til 1-9-3, m erk t trúnaðarm ál, 3 bls.
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