Page 1 of 2

Þórhallur Vilhjálm sson
Til
Frá
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Efnisflokkur
Skjalategund
Skráð dags
Skráningaraðili

Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa
Þórhallur Vilhjálmsson
Beiðni um upplýsingar um prentaða kjörseðla sem sendir voru yfirkjörstjórnum
2110006
Alþingi
Upplýsingar
Innkomið skjal
21.10.2021
Dómsmálaráðuneytið

Viðhengi
im age001.jp
im age002.jp
Fyrirspurn A lbingis 21.10.21.xls
~W R D 0003.jp
sjá til upplýsingar
kv.

From: Hjördís Stefánsdóttir
Sent: fimmtudagur, 21. október 2021 16:43
To: Þórhallur Vilhjálmsson
Cc: Laufey Helga Guðmundsdóttir ; Bryndís Helgadóttir
Subject: RE: Upplýsingar um prentaða kjörseðla sem sendir voru yfirkjörstjórnum
Sæll, hér koma umbeðnar upplýsingar.
Með góðri kveðju
Hjördís.

Im a g e
re m o v e d
by s e n d e r

H jö rd ís S te fá n sd ó ttir, lö g fræ ð in g u r
D óm sm álaráðuneytið / M inistry o f Justice
Sölvhólsgötu 7, 101 R eykjavík, Iceland
Sím i / Tel: (+354) 545 9000
w w w .dom sm alaraduneyti.is - Fyrirvari/D isclaim er

Im a g e
re m o v e d by
se n d e r.

V insam legast hugið að um hverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environm ent before printing

Frá: Þórhallur Vilhjálmsson
Sent: fimmtudagur, 21. október 2021 13:15
Til: Hjördís Stefánsdóttir
Efni: RE: Upplýsingar um prentaða kjörseðla sem sendir voru yfirkjörstjórnum
Bestu þakkir Þórhallur

http://vilji/onecrm/viewcontrol/getItem.aspx?itemid=23637706047229754196&conte.

28.10.2021
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From: Hjördís Stefánsdóttir <hjordis.stefansdottir@dmr.is>
Sent: fimmtudagur, 21. október 2021 13:08
To: Þórhallur Vilhjálmsson <thorhallurv@althingi.is>
Cc: Laufey Helga Guðmundsdóttir <laufeyhelga@althingi.is>
Subject: RE: Upplýsingar um prentaða kjörseðla sem sendir voru yfirkjörstjórnum
Sæll, ég finn þetta til og sendi.
Kv. Hjördís.

Im a g e
re m o v e d
by s e n d e r

H jö rd ís S te fá n sd ó ttir, lö g fræ ð in g u r
D óm sm álaráðuneytið / M inistry o f Justice
Sölvhólsgötu 7, 101 R eykjavík, Iceland
Sím i / Tel: (+354) 545 9000
w w w .dom sm alaraduneyti.is - Fyrirvari/D isclaim er

Im a g e
re m o v e d by
se n d e r.

V insam legast hugið að um hverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environm ent before printing

Frá: Þórhallur Vilhjálmsson <thorhallurv@althingi.is>
Sent: fimmtudagur, 21. október 2021 10:57
Til: Hjördís Stefánsdóttir <hjordis.stefansdottir@dmr.is>
Afrit: Laufey Helga Guðmundsdóttir <laufeyhelga@althingi.is>
Efni: Upplýsingar um prentaða kjörseðla sem sendir voru yfirkjörstjórnum
Sæl Hjördís
Undirbúningsnefndin fyrir rannsókn kjörbréfa er m.a. að skoða meðferð ónotaðra atkvæðaseðla. Hefur
þú tök á að senda mér upplýsingar um fjölda prentaðra atkvæðaseðla við alþingiskosningarnar 25.
september sl. og hvernig þeir dreifðust á kjördæmin?
kv.
Þórhallur
Þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaðurþeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu upplýsingar í honum
verið bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil án samþykkis sendanda.
Fyrirvari/Disclaimer
Þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaðurþeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu upplýsingar í honum
verið bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil án samþykkis sendanda.
Fyrirvari/Disclaimer
Þessi tölvupóstur ásamt viðhengjum er eingöngu ætlaðurþeim sem tölvupósturinn er stílaður á og gætu upplýsingar í honum
verið bundnar trúnaði. Birting tölvupóstsins eða viðhengja, að hluta til eða í heild, er óheimil án samþykkis sendanda.
Fyrirvari/Disclaimer

http://vilji/onecrm/viewcontrol/getItem.aspx?itemid=23637706047229754196&conte.

28.10.2021

Alþingi
Þórhallur V ilhjálm sson
forstöðum aður lagaskri f'stofu

D

ó m s m á l a r á ð u n e y t ið

S ölvhólsgötu7 101 R eykjavík
sím i:5 4 5 9000 bréfasím i:5527340
postur@ dm r.is dm r.is

R eykjavík 25. október 2021
Tilv.: DMR20080058/5.11.0

Ráðuneytið vísar til fyrirspurnar frá lagaskrifstofu A lþingis, frá 22. október sl., þar sem fram kem ur
að undirbúningsnefnd íyrir rannsókn kjörbréfa hafi til skoðunar stærð atkvæ ðaseðla sem notaðir voru
við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar í nýafstöðnum alþingiskosningum . Tilefnið er athugasem d frá
um boðsm anni J lista í Suðvesturkjördæm i um að við talningu atkvæða haft verið tvæ r stærðir a f
utankjörfundarseðlum , þ.e. kjörseðill sem sem sé a f þeirri stærð sem ráðuneytið vísi til að sé rétt
stærð og annar sem sé u.þ.b. helmingi m inni. Óskar nefndin eftir að aflað verði upplýsinga og
skýringa ráðuneytisins á f'ramangreindu.
Eins og fram kem ur í ofangreindu erindi frá lagaskrifstofu Alþingis kveður 1. mgr. 46. gr. laga um
kosningar til Alþingis á um að dóm sm álaráðuneytið láti í té kjörgögn við atkvæ ðagreiðslu utan
kjörfundar. Sam kvæmt 47. gr. sömu laga eru þessi kjörgögn: kjörseðill, kjörseðilsum slag, fylgibréf og
sendium slag, svo og stim plar með listabókstöfum . Ráðuneytið lætur í té eina staðlaða stærð a f þeim
kjörgögnum sem hér eru upp talin. Stærðin á kjörseðlinum er 148 x 210 mm. Ekki er um aðra stærð
að ræða.
Vegna fram angreindrar fyrirspum ar hefur ráðuneytið haft sam band við form ann yfirkjörstjórnar í
Suðvesturkjördæm i og spurst íyrir um hvort yfirkjörstjóm sé kunnugt um að við talningu hafi kom ið í
ljós utankjörfundaratkvæ ðaseðlar a f annarri stærð en þeirri sem ráðuneytið læ tur í té. Samkvæmt
upplýsingum frá form anninum komu ekki fram við talningu önnur stærð a f utankjörfundarseðlum en
þeirri sem ráðuneytið læ tur í té.

Fyrir hönd ráðherra

Bryndís Helgadóttir

Alþingiskosningar 25 september 2021
Unnið 12.9.21

Dreifing/ prentun

Rvk- suður

Rvk-norður

Suðvestur

Suður

Norð-A

Norð-V

Samtals

45.725

45.368

73.729

38.424

29.887

21.548

254.681

Fjöldi á kjörskrá +10%

50.298

49.905

81.102

42.266

32.876

23.703

280.149

Fj. Seðla útsending

51.000

50.000

82.000

43.000

33.000

24.000

283.000

Á kjörskrá , Alþingiskosningar

Prentun

ATH:

2021
110%

283.000 afr
upp í
þús.

Til fróðleiks:
Fjöldi kjörseðla skal vera samkvæmt 54.gr. laga um Alþingiskosningar 10% hið minnsta umfram fjölda kjósenda á kjörskrá,
Kjörseðlum er pakkað, 1.000 stk. í hvern kassa, 100 kjörseðlum í búnti = 10 búnt í hverjum kassa.
Allt til að auðvelda uppgjör og afstemmingu í kjördeildum
Þegar prentun kjörseðla er lokið samkvæmt þessari töflu er öllum afskurði strax sett í gagnaeyðingu.
Við prentun kjörseðla er öryggisvörður frá öryggisfyrirtæki á staðnum, samkvæmt samningi við prentsmiðju.

