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Efni: Umsögn Þjóðskrár Íslands um frumvarp til laga nafnskírteini, 803. mál.

Þjóðskrá Íslands vísar til erindis Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 14. 
mars sl., þar sem frumvarp til laga um nafnskírteini, þingskjal 1238 - 803. mál, er sent 
til umsagnar. Athugasemdir stofnunarinnar fara hér á eftir.

Þjóðskrá Íslands fagnar frumvarpinu sem ætlað er að koma í stað laga um útgáfu og 
notkun nafnskírteina nr. 25/1965, sem eru komin til ára sinna og tímabært að 
endurskoða.

Frumvarpið er vel unnið og var samráð haft við stofnunina við samningu þess enda 
fer stofnunin með útgáfu nafnskírteina.

Þjóðskrá Íslands telur afar mikilvægt að frumvarpið verði að lögum þar sem brýn þörf 
er á að stórbæta öryggi íslenskra nafnskírteina, en núverandi nafnskírteini standast 
ekki kröfur nútímans, eru ekki gild ferðaskilríki og eru ógn við öryggi auðkenningar 
einstaklinga á Íslandi.

Núverandi nafnskírteini standast ekki kröfur sem gerðar eru til slíkra skilríkja í 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/1157 um aukið öryggi 
persónuskilríkja, sem tekin var upp í EES samninginn með ákvörðun sameiginlegu 
nefndarinnar nr. 50/2023 þann 17. mars sl. Tilgangurinn með reglugerðinni er að 
styrkja og samræma auðkenningu einstaklinga í Evrópu og að veita bæði opinberum 
aðilum, sem og einkaaðilum, fullvissu um að skilríkin séu ekta og traust og auðvelda 
þannig handhafa að sanna persónu sína hvar sem er í heiminum. Er frumvarpið því 
þáttur í að tryggja útgáfu öruggra persónuskilríkja í samræmi við Evrópureglugerðina 
og í að útvega öllum, sem þess óska, lögleg skilríki í samræmi við heimsmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun eins og fram kemur í frumvarpinu.

Þjóðskrá Íslands hefur unnið að undirbúningi fyrir ný nafnskírteini um nokkurt skeið 
og hefur lokið við gerð mats á áhrifum á persónuvernd (MÁP) vegna frumvarpsins. 
Hefur stofnunin jafnframt nýverið lokið við gerð MÁP vegna lífkennasamanburðar við 
umsókn um vegabréf en þar eru fingraför og andlitsmyndir bornar saman. Niðurstaða 
í báðum MÁP-um var að „ekki væri þörf á frekari meðferð þar sem Þjóðskrá hefur 
innleitt og viðhefur mikilvægar tækni- og skipulagslegar öryggisráðstafanir í starfsemi 
sinni og telur að upplýsingakerfi og ferlar stofnunarinnar standist ákvæði 24. gr. og 1. 
mgr. 27. gr. laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga.“ Þjóðskrá Íslands
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Afar mikilvægt var að framkvæma umrædd MÁP þar sem lífkennaupplýsingar eru 
vistaðar við gerð bæði nafnskírteina og vegabréfa en auk fingrafara og andlitsmynda 
eru rithandasýnishorn og hæð einstaklinga í einhverjum tilvikum þau lífkenni sem 
notast er við í skilríkjaframleiðslu í dag. Telur stofnunin ljóst að frekari lífkenni verði
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ekki vistuð nema til komið ný löggjöf. Stofnunin leggur áherslu á að 
lifkennaupplýsingar séu geymdar eins lengi og gildistími skilríkja er til að tryggja öryggi 
við endurnýjun þeirra auk þess sem slíkar upplýsingar eru afar mikilvægar til að bera 
kennsl á einstaklinga t.d. þegar einstaklingar finnast látnir sem ekki bera skilríki, eða 
þegar um hópslys er að ræða. Af þeirri ástæða hefur meirihluti EES landanna 
samþykkt að geyma lífkennaupplýsingar eins lengi og skilríki eru í gildi.

Eins og nefnt er hér að framan hefur stofnunin unnið að undirbúningi fyrir ný 
nafnskírteini um nokkurt skeið og hefur hún samið um búnað og efni og 
innleiðingaráætlun verður virkjuð um leið og lögin verða samþykkt. Líkt og fram kom í 
umsögn stofnunarinnar í samráðsgátt er mikilvægt að haft sé samráð um gildistöku 
laganna við stofnunina til að tryggja að hún verði í stakk búin til að framleiða ný 
nafnskírteini þegar lögin taka gildi. Hefur stofnunin nýverið sett sig í samband við 
erlenda undirverktaka sem sjá um búnað og efni við framleiðslu til að fá mat á því 
hvenær afhent verði samkvæmt samningum. Er það mat Þjóðskrár Íslands miðað við 
svör þeirra að stofnunin verði tilbúin til útgáfu nýrra nafnskírteina 1. desember nk. svo 
fremi sem birgjar stofnunarinnar standi við sínar áætlanir. Leggur stofnunin því til að 
gildistaka laganna verði 1. desember nk.

Þjóðskrá Íslands getur, sé þess óskað, mætt á fund Allsherjar- og 
menntamálanefndar og skýrt umsögn þessa nánar.

F.h. Þjóðskrár Íslands

Telma Halldórsdóttir 
Yfirlögfræðingur
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