
Fylgiskjöl:
Fylgiskjal 1. Frum varp til laga um  breytm gar á lögum nr. 24/2000, um  kosnirigar til 

Alþingis, ásam t skýringum.

Frumvarp til laga

um breytingar á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 24/2000, með síðar breytingum 
(undirbúningur og framkvæmd kosninga til Alþingis, o.fl.)

1. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr, laganna:

a. í stað 1. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Umsókn um kosningan'étt skv. b-lið 2, mgr. 1. gr. skal send Þjóðskrá íslands á 

því formi sem stofhunin ákveður, í  henni skulu koma fram upplýsingar um nafn 
umsækjanda, kennitölu hans, hvenær hann flutti af landi brott, síðasta lögheimiíi á 
landinu og heimihsfang erlendis. Umsókn skal jafhftamt bera með sér yfirlýsingu 
umsækjanda um að hann sé enn íslenskur ríkisborgari.

Ekki skal taka tii greina umsókn sem berst Þjóðskrá íslands meira en einu ári 
áður en réttur skv. a-lið 2. mgr. 1. gr. fellur niður. Ef umsókn er fullnægjandi er 
umsækjanda tilkynnt það og hann tekinn á kjörski'á. Ákvörðun um að einhver skuli 
þannig tekinn á kjörskrá gildir í fjögur ár frá 1. desember næstum eftir að umsókn var 
lögð fram.

b. I stað orðsins „þessi“ í 2. mgr. kemur: 1. og 2. mgr,
c. Við greinina bætast þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

Sá sem ekki vill una ákvörðun Þjóðskrár íslands skv. 2. og 3. mgr. er heimilt að 
kæra hana innan þriggja vikna frá dagsetningu hennar til úrskurðamefiidar 
kosningamála, sbr. 117. gr. a.

Landskjörstjóm skal auglýsa í október ár hvert ffest til umsókna skv. b.-lið 2. 
mgr. 1. gr. Auglýsinguna skal birta í Ríkisútvarpinu, dagblöðum, á vefjum 
landskjörstjórnar og Þjóðskrár Islands.

Landskjörstjóm setui' nánari reglur um móttöku og meðferð umsókna, skv. 1. og
2, mgr,

3. gr.
I stað orðsins „Seltjarnarneskaupstaður“ í 4. tölul. 1. mgr. 6. gr. kemur: Seltjarnarnesbær.
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4. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. laganna:

a. í stað orðanna „fímm vikum“ í 1. mgi\ kemur: 29 dögum.
b. I stað orðanna „fjórar vikur“ í 2. mgr. kemur: 22 dögum.

5. gr,
1. mgr. 10. gr. lagannaorðastsvo;

Hverju kjördæmi skal skipt í kjördeildir og er hvert sveitarfélag utan Reykjavíkur ein
kjördeild, sbr. 5. -  6. tölul. 1, mgr. 6. gi\, nema sveitarstjórn hafi ákveðið að skipta því í fleiri
kjördeildir,

6. gi\
Við 11. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Frambjóðandi við kosningar tií Alþingis er ekki kjörgengur í kjörstjórn,

7. gr.
12. gr. laganna orðast svo:
Alþingi kýs eftir hveijar almennar alþingiskosningar fímm menn í landskjörstjórn og 

jafiimarga til vara.
Landskjörstjóm skal koma saman til fundar eigi síðar en einum mánuði eftir að kosið 

hefur veríð til hennar. Á fyrsta fundi landskjörstjómar skal hún velja sér formann og að öðru 
leyti skipta með sér verkum.

Forseti Alþingis felur starfsmanni skrifstofu Alþingis að gegna störfum fíamkvæmdar- 
stjóra landskjörstjórnar. Hann skal annast daglegan rekstur og aðra umsýslu samkvæmt lögum 
þessum eftir nánari fyrirmælum landskjörstjómai'.

Ráðuneytið skal sjá landskjörstjóm fyrir ski'ifstofuaðstöðu og vera kjörstjóminni til 
aðstoðar um önnur atriði er lúta að rekstri hennar. Landskjörstjóm er heimilt að ráða til sín 
starfsfólk og kaupa þjónustu sérftæðinga. Eftir nánara samkomulagi getur ráðuneytið þess í stað 
séð landskjörstjóm fyrir starfsfólki. Staifsfólk landskjörstjómar lýtur stjóm hennar.

Landskjörstjóm skal hafa sér til ráðgjafar við undirbúning og ffamkvæmd almennra 
alþingiskosninga fulltrúa sem tilnefndir skulu af eftirtöldum: Hlutaðeigandi ráðuneytum, 
Sýslumannafélagi Islands, Þjóðskrá Islands og Sambandi íslenska sveitarfélaga. Skulu ftilltrúar 
þessir vera reiðubúnir að koma saman að beiðni landskjörstjómar og veita henni upplýsingar 
eftir því sem þörf þykir og kostur er á.

Landskjörstjóm getur gefið kjörstjómum almenn fyrirmæli um undirbúning og 
ffamkvæmd kosninga. Landskjörstjórn getur ákveðið að slík fyrirmæli skuli birt í B-deild 
Stjórnartíðinda ef ekki er kveðið á um það í lögum þessum.

8. gr.
Á eftir 12. gr. koma tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
a. (12. gr. a)
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Landskjörstjórn er sjálfstæð stjórnsýslustofnun.
Hlutverk landskjörstjómar samkvæmt lögum þessum er eftirfarandi:

a. ákveða mörk kjördæma í Reykjavík og auglýsa þau, sbr. 7. gr.,
b. breyta flölda kjördæmissæta í kjördæmum og auglýsa þær breytingar, sbr, 9. gr. og 3.

og 5. mgr. 31. gr. stjórnarskrárinnar.
c. skrá heiti nýrra stjórnmálasamtaka og ákveða listabókstafi, sbr. 32. gr.
d. reikna út niðurstöðúr alþingiskosninga og úthluta þingsætum, sbr. 106. gr.
e. gefa út kjörbréf til alþingismanna og varamanna þeirra, sbr. 111. gr.
f. leggja fyrir Alþingi rökstudda umsögn um kærui' út af gildi kosninga, kjörgengi

þingmanna og kjöri þeirra, sbr. 120. gr.
g. veita Alþingi nauðsynlegar upplýsingar um niðurstöður alþingiskosninga.
h. samræma undirbúning og ffamkvæmd kosninga, t.a.m, með leiðbeiningum, 

orðsendingum og fyrinnælum, til kjörstjóma og kjörstjóra.
i. stunda og stuðla að rannsóknum á kosningalöggjöf.
j. birta auglýsingar um undirbúning og ftamkvæmd alþingiskosninga. 
k. gera tillögur til ráðherra um útgáfu reglugerða um nánari ftamkvæmd einstakra ákvæða 

laganna.
1. veita frambjóðendum, kjósendum og fjölmiðlum upplýsingar og leiðbeiningar um 

undii'búning og framkvæmd kosninga.

b. (12. gr. b)
Nú fær framboð sem á fulltrúa á Alþingi ekki kjörinn fulltrúa í landskjörstjóm og skal 

því þá heimiít að tilnefna áheyrnarfulltrúa til setu í henni. Sambandi íslenskra sveitarfélaga er 
með sama hætti heimilt að tilnefna áheyrnarfulltrúa í landskjörstjórn,

Áheymarfulltrúi skv. 1. mgr. hefur sama rétt og kjörinn fulltrúi annan en atkvæðisrétt.

9. gr.
Eftirfai'andi breytingar verða á 13. gi'. laganna:

a, í stað orðsins „ráðherra“ í 3. mgr. kemur: landskjörstjórn
b. Við 13. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Yfirkjörstjóm ræður starfsfólk sér til aðstoðar við kosningar. Ekki er skylt að 
auglýsa slík störf.

10. gr.
14. gr. laganna orðast svo:

Nú forfallast landskjörstjómar- eða yfirkjörstjómarmaður og varamaður er ekki 
tiltækur og boðar oddviti viðkomandi kjörstjórnar þá menn í þeirra stað eftir tillögu 
þeiiTa samtaka sem kusu þá á Alþingi.

l l .g r .
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15. gr. laganna orðast svo:
Yfírkjörstjóm sveitarfélags sem kosin er skv, lögum um kosningar til sveitarstjórna 

heíur umsjón með fí*amkvæmd alþingiskosninga, hver í sínu sveitarfélagi.
í sveitarfélagi, sem skipt er í kjördeildir, skal sveitarstjóm í aðdraganda alþingis- 

kosninga kjósa jafnmargar undirkjörstjómir og fjöldi kjördeilda er, Þar sem kjördeildir em fleiri 
en ein á sama kjörstað skal sveitarstjórn jafnframt kjósa hverfiskjörstjórn til að hafa umsjón 
með kosningastarfi á kjörstaðnum í umboði yfirkjörstjómar sveitarfélags.

Hver undirkjörstjóm og hverfiskjörstjórn skal skipuð þremur mönnum og jafiimörgum 
til vara. Kjörstjórnirnar kjósa sér oddvita og skipta að öðm leyti með sér verkum.

Með samþykki yfirkjörstjómar Reykjavíkurkjördæma getur borgarstjórn ákveðið að þær 
fari með verkefiii yfirkjörstjórnar Reykjavíkurborgar, hvor í sínu kjördæmi,

Sveitarstjórn tilnefnir starfsfólk sem er til aðstoðar við fiamkvæmd kosningar í 
sveitarfélaginu. Ekki er skylt að auglýsa slík störf.

12. gr.
16. gr. laganna orðast svo:
Kjörstjómarmaður, sbr. 11. gr., skal víkja sæti ef til úrskurðar er mál sem varðar maka 

hans, íyrrverandi maka, sambúðarmaka, fyrrverandi sambúðarmaka eða þann sem er skyldur 
honum eða mægður í beinan legg eða að öðmm lið til hliðar eða tengdur honum með sama hætti 
við ættleiðingu,

13. gr.
19. gr. laganna orðast svo:

Allar kjörstjómir skulu halda gerðabækur og bóka gerðir sínar.
Landskjörstjórn bókar ákvarðanir sínar um mörk kjördæma skv. 7. gr., um breytingu á 

þingmannatölu kjördæma skv. 9. gr., um stjórnmálasamtök og fiamboð, úrskurði um gildi 
framboða, um viðtöku kjörgagna, um atkvæðasamtölur stjórnmálasamtaka, um úthlutun 
þingsæta o.s.frv.

Yfirkjörstjómir bóka um viðtöku framboða, afgreiðslu þeirra til landskjörstjórnar og 
útsendingu og viðtöku kjörseðla og bréfa, hvers konar úrskurði, talningu atkvæða, úrslit 
kosninga og annað þess háttar.

Kjörstjórnir sem sveitarstjóm kýs skv. 15. gr., og eftir atvikum umdæmiskjörstjórnir 
bóka um allt sem fyrir er mælt í lögum þessum og máli skiptir um kosningarathöfhina.

Ráðherra staðfestir reglur landskjörstjórnar um form, eftii og löggildingu gerðabóka, I 
reglunum má ákveða að gerðabækur verði á rafrænu formi eða að notuð verði sérstök eyðublöð 
í stað þeirra. Þá skal í reglunum getið um varðveislu gerðabóka og skil á þeim til 
landskjörstjórnar. Reglur landskjörstjómar skulu bhtar í B-deild Stjómartíðinda.

Landskjörstjóm ákveður gerð og merkingar og notkun embættisinnsigla sem notuð 
skulu við kosningar og lætur öðrum kjörstjómum í té. Reglur þessar skulu bhtar í B-deild 
Stjómartíðinda.
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14. gr.
I stað orðsins „Ráðuneytið“ í 2. mgr. 20. gr. kemur: Landskjörstjóm.

15. gr.
22. gr. laganna orðast svo:
Þegar boðað hefiir verið til almennra alþingiskosninga skal Þjóðskrá íslands gera 

kjörskrár samkvæmt skráningu lögheimilis hvers kjósanda í þjóðskrá, sbr. 23. gr.
Viðmiðunardagur kjörskrár skal vera kl. 16.00, 22 dögum fyrir kjördag.

Kjörskrár skulu annars vegar vera prentaðar en liins vegar rafrænar. Um prentaðar kjörski'ár fer 
samkvæmt 26., 27. gr. og 4. mgr. 29. gr., ef við á. Við atkvæðagreiðslu á kjörfundi skulu 
kjörstjómir notast við raíræna kjörskrá, sbr. 1. mgr. 29. gr.

16. gr.
23. gr. laganna orðast svo:
Á kjörskrá hvers sveitarfélags, sbr. þó 2. mgr., skal taka:

a. Þá sem uppíylla skilyrði 1. mgr. 1. gr, og skráðir vom með lögheimili i 
sveitarfélaginu samkvæmt þjóðski'á á viðmiðunardegi, sbr. 2. mgr. 22, gr.

b. Þá sem uppfylla skilyrði 2. mgr. 1. gr., sbr. 2, gr., og síðast áttu skráð lögheimili hér 
á landi í sveitarfélaginu,

Þeim sem taka ber á kjörskrá í Reykjavík skv. b-lið 1. mgr. skal skipt á milli suður- og 
norðurkjördæmis í sami*æmi við 7. gr. í  suðurkjördæmi komi þeir sem fæddir em fyrri hluta 
hvers mánaðar en í norðurkjördæmi þeir sem fæddir eru síðari hluta hvers mánaðar. 
Landskjörstjóm ákveður hvar mörkin skuli vera í mánuði, sbr. 1. mgr. 7. gr. Sama regla skal 
gilda um þá sem skv. a-lið 1. mgr. eru skráðir með lögheimili hjá utanríkisþjónustunni í 
Reykjavík eða ótilgreint lögheimili í Reykjavík.

17.gr.
24. gr. laganna orðast svo:
Landskjörstjórn auglýsir í B-deild Stjórnartíðinda, Ríkisútvaipinu og dagblöðum að 

gerðar hafi verið kjörskrái’, sbr. 22. gr., jafhskjótt og Þjóðskrá íslands hefur lokið gerð þein*a, 
og eigi síðar en 15 dögum fyrir kjördag. í auglýsingunni skal koma fram að Þjóðskrá íslands 
veiti aðgang að upplýsingum úr rafrænni kjörskrá, með innslætti kennitölu, á vefsíðu sinni og 
kosningavef landskjörstjómar.

Ráðuneytið skal í reglugerð, að fengnum tillögum landskjörstjórnar og Þjóðskrár íslands, 
kveða nánar á um þær upplýsingar sem birta skal úr kjörskránni á vefsíðunum og hvort birting 
skuli enn fremur heimil á Öðrum vefsfðum en greinir í 1. mgr.

18.gr.
25. gr. laganna orðast svo:
Þegar landskjörstjórn hefur auglýst að gerð kjörskráa sé lokið, sbr. 24. gr., er þeim 

stjórnmálasamtökum, sem bjóða fram lista við alþingiskosningar, heimilt að óska eftir rafrænu
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eintaki kjörskránna hjá Þjóðskrá íslands. Eintakið skal afhent án endnrgjalds svo og önnur gögn 
er kunna að verða tilgreind í reglugerð, Þessum stjórnmálasamtökum er heimilt að nýta þetta 
eintak kjörski’ánna í þágu starfs samtakanna en óheimilt að birta það eða einhverjar upplýsingar 
úr því opinberlega.

Ráðuneytið skal í reglugerð kveða nánar á um heimildir stjómmálasamtaka til nýtingar 
kjörskrárgagna skv. 1. mgr., svo sem prentun iímmiða með nöfnum og lögheimili kjósenda sem 
Þjóðskrá Islands annast.

19. gr.
26. gr. laganna orðast svo:
Að lokinni birtingu auglýsingar skv. 24. gi\ sendir Þjóðskrá íslands sveitarstjórnum 

prentaðar kjörskrár. Kjörskrárnar skulu liggja frammi almenningi til sýnis á skrifstofum 
sveitarstjórna eða öðrum hentugum stöðum eigi síðar en 10 dögum fyrir kjördag,

S veitarstj ómir skulu auglýsa hvar prentaðar kj örskrár líggi frammi á þann hátt á hveij um 
stað sem venja er þar að birta opinberar auglýsingar.

20. gr,
27. gr. laganna orðast svo:
Athugasemdum við kjörskrár skal beint til Þjóðskrár íslands sem tekur þær þegar til 

meðferðar og gerir viðeigandi leiðréttingar á rafrænni kjörskrá ef við á. Slíkar leiðréttingar má 
gera fram á kjördag.

Eftirtaldar leiðréttingar er heimilt að gera á rafrænni kjörskrá:

a. ef stoíhuninni hefur láðst að skrá lögheimili kjósanda til samræmis við tilkynningu hans 
um flutning,

b. ef stofnunni berst vitneskja um andlát kjósanda,
c. efstofhunni berst vitneskja um að erlendur ríkisborgari hafí öðlast íslenskt ríkisfang eða 

að kjósandi hafí misst íslenskt ríkisfang,
d. ef stofhunni berst vitneskja um að danskur ríkisborgari eigi kosningarrétt hér á landi 

skv. lögum um réttindi danskrn ríkisborgara á Islandi nr, 18/1944, sbr. 1. gr. laga nr. 
85/1946,

e. ef íslenskur ríkisborgar, sem aldrei hefur átt lögheimili hér á landi eða sem misst hefur 
kosningarrétt skv. b-lið 2. mgr, 1. gr., flyst til landsins og skráir aftur lögheimili sitt hér 
á landi eftir viðmiðunai*dag kjörskrár,

f. ef stofnunin verður þess að öðru leyti áskynja að villa hafi átt sér stað við skráningu 
kjósanda við kjörskrárgerðina.

Þjóðskrá íslands sendir hlutaðeigandi sveitarstjómum tilkynningar um leiðréttingar sem 
hún gerir á rafrænni kjörski*á svo færa megi þær á prentuð kjörskráreintök sveitarstjóma er mál 
geta varðað. Enn ftemur sendh* stofiiunin viðkomandi kjósanda tilkynningu um leiðréttinguna, 
ef við á. Þá sendir stofnunin hlutaðeigandi kjörstjóm og oddvita yfirkjörstjómar tilkynnar um 
leiðréttingar á raftænni kjörskrá svo færa megi þær á prentuð kjörskráreintök kjörstjóma ef 
ákvæði 4. mgr. 29. gr. eiga við.
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Þjóðskrá íslands gefur út leiðbeiningai* um hvernig leiðréttingar skuli færðar á prentuð 
kj örskráreintök sveitarstj óma.

Sveitarstjórnum er óheimilt að færa á prentuð kjörski'áreintök aðrai* leiðréttingar en þær 
sem Þjóðskrá íslands heimilar. Við atkvæðagreiðslu á kjördag gildrr einungis rafræn kjörskrá, 
sbr. 3. málsl. 22. gr., nemaheimildhafi verið veitt til notkunarprentaðrar kjörski'ár, sbr. 4. mgr. 
29. gr.

21. gr.
28. gr. laganna orðast svo:
Heimilt er að skjóta ákvörðun Þjóðskrár Islands skv. 27. gr. til úrskurðarnefhdar 

kosningamála, sbr. 117. gr, a innan sólarhrings frá dagsetningu hennar. Úrskurðamefndin veitir 
kæranda hæfilegan frest til að koma að frekari gögnum áður en hún fellir úrskurð í málinu.

22. gr.
29. gr. laganna orðast svo:
Við atkvæðagreiðslu á kjörfundi skulu kjörstjómir notast við rafræna kjörskrá og er 

kjósendum þá heimilt að greiða atkvæði í hvaða kjördeild sem er innan kjördæmisins, þó ekki 
í kjördeild sveitarfélags í kjördæminu hafi sveitarstjórn þess fengið heimild til notkunar 
prentaðrar kjörskrár.

í sveitarfélagi þar sem rafiæn kjörskrá er notuð skal yfirkjörstjórn kjördæmisins annast 
þá meðferð utankjörfundaratkvæða sem kjörstjómum er fyrirskipað að annast skv. XIV, kafla 
þessara laga,

Sveitarstjórn er heimilt að fara þess á leit við landskjörstjórn, eigi síðar en 36 dögum 
fyrir kjördag, að á kjördag verði notast við prentaða kjörskrá í sveitarfélaginu. f beiðninni skal 
sveitarstjórnin að rökstyðja hvers vegna hún telji að ekki skuli notast við rafræna kjörskrá. 
Landskjörstjórn skal svara sveitarstjórn eigi síðar en 29 dögum fyrir kjördag. Að liðnum fiesti 
til umsóknai* er landkjörstjórn þó heimilt að taka til meðferðar beiðni sveitarstjómar ef 
veigamiklar ástæður mæla með því. í  þeim tilvikum skal landskjörstjórn svara erindinu eins 
fijótt og verða má,

Heimili landskjörstjóm notkun prentaðrai* kjörskrár í sveitarfélagi á kjördag er einungis 
kjósendum, sem þar standa á kjörskrá, heimilt að greiða atkvæði í viðeigandi kjördeild nema 
80. gr. eigi við.

Þjóðskrá Islands ákveðui* gerð og útlit rafiænnar kjörskrár og leggur sveitarfélögum til 
hugbúnað til notkunar við atkvæðagreiðsluna á kjördag.

Ráðuneytið skal 1 reglugerð, að fengnum tillögum landskjörstjómar og Þjóðskrár íslands, 
kveða m.a. nánar á um gerð og útgáfu rafrænnar kjörskrár svo og meðferð gagna í skránni og 
öiyggisvottun skrárinnar. Þá skal tilgreint í reglugerðinni hvenær óheimilt verði að nota rafiæna 
kjörskrá ef upp kemur bilun eða truflun í kerfinu í skilningi ákvæðis 75. gr. a. Enn fiemur skal 
tilgreina í reglugerðinni hvaða ki*öfur skuli gerðar til rafiænnar kjörskrár svo kjörstjómir geti á 
hverjum tíma greint hvort kjósandi hafi greitt atkvæði eða ekki.

23. gr,
Heiti VII, kafla verður: Stjórnmálasamtök og listabókstafir, ásamt sjö nýjum greinum 

er koma í stað 30.-36. gr. laganna ásamt millifyrirsögnum, svohljóðandi:
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Sh'áning stjórnmálasamtaka.
a. (30. gr.)
Með stjórnmálasamtökum er í lögum þessum átt við samtök sem bjóða eða boðið hafa 

fram lista við alþingiskosningar.
Stjórnmálasamtök sem buðu fram lista við síðustu almennar alþingiskosningar geta 

boðið fi*am lista við næstu alþingiskosningar.
Enn fremur geta önnur stjórmnálasamtök, sem ekki hafa boðið fram lista við almennar 

alþingiskosningar, boðið ffam lista enda hafi þau tilkynnt slíkt til landskjörstjórnar og uppfyllt 
skilyrði um skráningu og listabókstaf, sbr. 31. og 33. gr.

b. (31.gr.)
Stjórnmálasamtök sem ekki hafa boðið fram lista áður, og hyggjast bjóða fi*am við 

aiþingiskosningar, skulu senda landskjörstjórn tilkynningu um þátttöku sína eigi síðar en sjö 
sólarhringum áður en ffamboðsfrestur rennui' út, sbr. 37. gr. Tilkynningin skal dagsett og 
undirrituð af a.m.k. 300 kosningarbærum mönnum. Greina skal nafn þeirra, lögheimili og 
kennitölu.

Nú óska skráð stjórnmálasamtök, sbr, 36. gr,, að breyta heiti sinu eða að þeim verði 
úthlutað nýr listabókstafur og skulu þau þá tilkynna það landskjörstjórn innan sama ffests og 
greinir í 1, mgr,

Sá sem hefur undimtað tilkynningu stjórnmálasamtaka skv. 1. mgr. getur fiam til þess 
að samtökin hafa tilkynnt sig til landskjörstjórnar afturkallað stuðningsyfirlýsingu sína. Eyða 
skal yfirlýsingu sem hefur verið afturkölluð.

Stuðningsyfirlýsingu er óheimilt að nota í öðrum tilgangi en greinir í 1. mgr,

c. (32, gr.)
Ráðherra setur, að fengnum tillögum landskjörstjómar, reglugerð um form tilkynninga 

skv. 1. mgr. 31. gr., söfiiun stuðningsyfirlýsinga, meðferð þeirra og eyðingu.
Ráðheixa getur enn fiemur, að fengnum tillögum landskjörstjómar, sett með reglugerð 

fýriimæli um að stuðningsyfirlýsingum skuli safhað með raffænum hætti á eyðublöðum eða 
viðmóti sem Þjóðskrá íslands lætur í té. í slíkri reglugerð skulu sett nánari fyrirmæli um:

a. heimild kjósenda til þess að veita meðmæli með öðmm hætti en rafiænum.
b. aðgang að upplýsingum hjá Þjóðskiú Islands til athugunar á því hvort meðmælandi sé

kosningarbær.
c. meðferð þeirra upplýsinga sem aflað er fiá Þjóðskrá íslands um kosningarrétt þeirra sem

undirritað hafa stuðningsyfirlýsingu, sbr. 1. mgr. 31. gr.
d. varðveislu stuðningsyfirlýsinga og eyðingu þeirra.

Heiti stjórnmálasamtaka.
d. (33, gr.)
Stjómmálasamtök sem hyggjast bjóða fram lista við alþingiskosningar skulu skrá heiti 

sitt hjá landskjörstjóm áður en hún ákveður þeim listabókstaf, sbr. 1. mgr. 34. gr.
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Óheimilt er að skrá heiti stjómmálasamtaka ef:
a. það er notað af stjórnmálasamtökum sem buðu fram lista við síðustu almennar 

alþingiskosningar.
b. stjórnmálasamtök hafa boðið fram undir því við síðustu alþingiskosningar eða þær 

alþingiskosningar sem á undan þeim voru haldnar,
c. stjómmálasamtök hafa fengið það skráð en önnur stjórnmálasamtök óska eftir 

skráningu sama heitis,
d. ætla má að villst verði á heiti stjórnmálasamtaka sem nefnd eru í a - c liðum.
Akvæði 2. mgr. taka enn fremur til þess þegar skráð stjórnmálasamtök óska eftir að

breyta heiti sínu.
Enn fremur er óheimilt að skrá heiti stjómmálasamtaka ef annar er rétthafi heitisins á 

grundvelli endanlegs dóms eða ef viðurkennt er að rétthafinn eigi einkarétt tii heitisins af öðmm 
ástæðum en greinir í 2. mgr. Rétthafinn getur þó samþykkt að stjórnmálasamtökum sé heimiit 
að nota heitið við alþingiskosningar.

Hafí iandskjörstjóm skráð heiti stjómmálasamtaka sem annar reynist vera rétthafi að, 
vegna niðurstöðu endanlegs dóms, eða að öðm leyti sé ástæða til þess að fallast á að rétthafinn 
eigi einkarétt til notkunar heitisins af öðmm ástæðum en greinir í 2. mgr. er landskjörstjóm 
heimilt að afturkalla skráninguna óski rétthafinn þess.

Ákvörðun listabókstafs.
e. (34. gr.)
Landskjörstjóm ákveður stjórnmálasamtökum listabókstaf að lokinni skráningu heitis 

þeirra. Tilgreina skal bókstafinn á fiamboðslista samtakanna.
Stjórnmálasamtök áem boðið hafa fiam lista við almennar alþingiskosningar halda 

bókstaf sínum enda uppfylíi þau að öðru leyti skilyrði laganna.

Tilkynningar og málskot.
f  (35. gr.)
ÁkvÖrðun landskjörstjórnar um skráningu stjómmálasamtaka og íistabókstaf þeirra, sbr.

33. og 34. gi\, skal tilkynnt hlutaðeigandi samtökum og öðmm skráðum stjórnmálasamtökum í 
síðasta lagi tveimur sólarhringum frá lokum fiests skv. 1. mgr. 31. gr.

Akvörðun landskjörstjórnar skv. 1. mgi*. er heimilt að skjóta til úrskurðarnefhdar 
kosningamála, sbr. 117. gr. a., innan sólarhrings fiá tilkynningu hennar. Úrskurðamefiid 
kosningamála sker úr ágreiningi eins fljótt og verða má og eigi síðar en tveimur sólarhi'ingum 
fyrir birtingu auglýsingar um fiamboðslista við alþingiskosningar, sbr. 2, mgr. 44. gr.

Auglýsing og skráyjir heiti og listabókstafi stjórnmálasamtaka.
g. (36. gr.)
Landskjörstjóm auglýsir heiti og listabókstaf nýrra stjórnmálasamtaka í B-deÍld 

Stjórnartíðinda og á vef sínum svo fljótt sem verða má eftir að fiestur til þess að bjóða fram við 
alþingiskosningar er liðimi, sbr. 1. mgr, 31. gr. og eigi síðar en sólarhring fyrir lok fiamboðs- 
fiests, sbr. 37. gr.

Landskjörstjóm viðheldur jafiióðum skrá um heiti stjórnmálamálasamtaka og listabók- 
staf þeirra og birtir á vef sínum.
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24. gr.
Á eftir 36. gr. laganna kemur nýtt kaflaheiti VIII. framboð, ásamt 11 nýjum greinum er 

koma í stað 37. — 45. gr.5 auk tveggja nýrra greina 46. og 47. gr. og breytist greinamúmer 
lagannatil samræmis. Eru greinamar, ásamt milliíyrirsögnum, svohljóðandi:

Framboðsfrestur.
a. (37. gr.)
Þegar alþingiskosningar eiga að fara fram skulu öll framboð tilkynnt skriflega 

yfirkjörstjórn þeirri sem í hlut á, eigi síðar en kl. 12 á hádegi 36 dögum fyrir kjördag. Framboð 
skulu aíhent á eyðublaði sem landskjörstjórn hefur staðfest.

Tilkyrming framboðs.
b. (38. gr.)
Gæta skal þess um öll framboð að tilgreina skýrlega naíh frambjóðanda, lögheimiíi, 

kennitölu og stöðu eða starfsheiti hans til þess að enginn vafi geti leikið á því hveijir eru í kjöri.
Á framboðslista skulu vera nöfh tvöfalt fleiri frambjóðenda en nemur þingsætum í 

kjördæminu, hvorki fleiri né færri. Skulu nöín fi'ambjóðenda rituð á listann að lágmarki með 
einu eiginnafiii og kenninafni eins og þau bhtast í þjóðskrá. Óski frambjóðandi eftir annarri 
ritun nafhs á listann er honum það heimilt enda séu þau nöfn skráð í þjóðskrá. Frambjóðanda 
er þó heimilt að rita eiginnafh/nöfh sín á annan veg en skráð er í þjóðskrá ef hann er kunnur af 
þeirri (eða slíkri) beitingu eiginnafns/nafiia sinna.

c. (39. gr.)
Hverjum fi*amboðslista skal fylgja skrifleg:

a. staðfesting landskjörstjómar á að hún hafi skráð heiti og listabókstaf nýrra 
stj ómmálasamtaka.

b. yfirlýsing allra þeiira sem á listanum em um að þeir hafi leyft að setja nöfn sín á listann,
c. skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann ftá kjósendum í hlutaðeigandi kjördæmi, 

Tilgreina skal nafn meðmælanda, lögheimili hans og kennitölu. FjÖldi meðmælenda 
skal vera margfeldi af þingsætatölu kjördæmisins og talnanna 30 að lágmarki og 40 að 
hámarki.

d. yfirlýsing meðmælenda um fyrir hvaða stjómmálasamtök hann sé boðinn fram. Allir 
listar, sem bornir eru ftam fyrir sömu stjórnmálasamtök, eiga saman þegar jöfhunar- 
sætum er úthlutað skv. 108. gr. Ef yfirlýsinguna vantar telst listi vera sérstakt framboð.

e. tilkynning ftá þeim stjómmálasamtökum sem boðið hafa ffam listann um það hverjir 
tveir menn séu umboðsmenn listans er taki við athugasemdum yfírkjörstjómar um ágalla 
sem kunna að vera á framboðinu.

f. staðfesting á skráningu stjórnmálasamtaka samkvæmt lögum um fyrirtækjaskrá.
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Ef sá sem ákveður framboðslista eða staðfestir haun endanlega, samkvæmt reglum 
stjómmálasamtaka, ber fram mótmæli gegn því að listi sé í framboði fyrir þau samtök telst 
slíkur framboðslisti ekki vera í ffamboði fyrir þau,

Við sömu alþingiskosningar má enginn bjóða sig fram á fleiri framboðslistum en einum. 
Þá má sami kjósandi ekki mæla með fleiri en einum lista við sömu alþingiskosningar.

d (40. gr.)
Frambjóðandi getur afturkallað samþykki sitt til ffamboðs á ftamboðslista 

stjórnmálasamtaka ftam til þess að ftestur til að skila ffamboðum rennur út.
Sá, sem hefur lýst yfir stuðningi við ftamboðslista, getur ekki afturkallað yfirlýsingu 

sína eftir að ftamboð hefur verið afhent yfírkjörstjóm. Meðmæli sem safnað er til stuðnings 
ftamboði má ekki nota í öðrum tiigangi.

Eyða skal samþykki eða yfírlýsingu sem hefur verið afturkölluð skv. 1. eða 2. mgr.

e (41.gr.)
Ráðherra setur að fengnum tillögum landskjörstjórnai' reglugerð um gerð framboðslista, 

form þeirra og söfiiun upplýsinga um ffambjóðendur, meðferð þeirra, eftirlit með þeim og 
eyðingu.

Ráðheira setur að fengnum tiliögum iandskjörstjórnar reglugerð um form meðmæia 
fyrir ftamboðsiista, söfhun þeirra, meðferð, eftftlit og eyðingu.

Ráðherra getur enn ftemur að fengnum tillögum landskjörstjómar sett með reglugerð 
fyrirmæli um að meðmæium skuli safna með raftænum hætti á eyðublöðum eða viðmóti, sem 
Þjóðskrá Islands lætui' í té. I slíkri reglugerð skulu sett nánari fyrirmæli um:

a. heimild kjósenda tii þess að gefa meðmæli með öðrum hætti en raffænum.
b. aðgang að upplýsingum hjá Þjóðski'á íslands til athugunar á því hvort kjósandi sé

kosningarbær, sbr, 1. mgr.
c. meðferð þeirra upplýsinga sem aflað er ftá Þjóðskrá íslands um kosningarrétt

meðmælenda með ftamboðslistum, sbr. c-iið 39. gr.
d. varðveislu og eyðingu uppiýsinga skv. c-lið 39. gr.

Könmm yflrkjörstjórnar á framboöslmtum.
f. (42. gr.)

Yfírkjörstjórn rannsakar ffamlögð gögn og gengur úr skugga um að uppfyllt séu skilyrði 
ffamboðs, sbr. 38. og 39. g r ..

Yfírkjörstjóm skal nema burt:
a. af ffamboðslista öftustu nöfn sem em ftam yfír tilskilda tölu.
b, nafn af lista yfír meðmæiendur ef það stendur þar án skrifíegs leyfís meðmælanda eða 

hann hefur skriflega leyft nafti sitt á fleiri listum en einum.
Ef rannsókn yfírkjörstjórnar leiðir í Ijós að sami maður hefur mæit með fleiri en einu 

ftamboði verður hann ekki talinn meðmælandi neins þeirra.
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Yfirkjörstjóm færir í gerðabók fi'amkomin mótmæli og niðurstöðu athugana sinna á 
skilyrðum framboðs.

g. (43. gr.)
Nú deyr fi-ambjóðandi áðui' en kosning fer fram en eftir að ffamboðsfrestur er liðinn eða 

á næstu þremur sólarhringum áður en ffamboðsffestur er liðinn, og mega umboðsmenn listans 
þá kreijast þess innan sjö daga fiá andlátsdegi, að settur verði annar maður í stað hins látna á 
listann, enda sé fullnægt öðrum almennum skilyrðum um ffamboðið. Skal hlutaðeigandi 
yfirkjörstjóm tafarlaust tilkynna landskjörstjórn um kröfuna. Samþykki landskjörstjóm 
breytinguna skal hún birta listann þannig breyttan í B-deild Stjórnartíðinda og á vef sínum, sbr. 
1. og 2. mgr. 46. gr. Jafiifiamt skal landskjörstjórn tilkynna ráðuneytinu breytinguna og birta í 
Ríkisútvarpinu (hljóðvarpi) auglýsingu um breytinguna.

h. (44. gr.)
Þegar fiestur sá er liðinn sem ákveðinn er um fiamboð, sbr. 37. gr. heldur yfirkjörstjórn 

fund þar sem umboðsmönnum fiamboðslista skal veittur kostur á að vera viðstaddir. Finnist þá 
gallar á fiamboðslista skal hlutaðeigandi umboðsmönnum gefinn kostui' á að leiðrétta þá og má 
veita frest í því skyni eftir því sem tími og atvik leyfa, að jafnaði sólai'hring,

Gallar sem yfirkjörstjórn hefur bent á, en hafa ekki verið leiðréttir innan tilsetts fiests 
koma til ákvörðunar landskjörstjómar. Athugasemdir yfirkjörstjómar við einstök fiamboð 
skulu tilkynntar umboðsmönnum skriflega.

Könmn landskjörsstjórnar á fi'amboðslistum.
i. (45. gr.)
Jafhskjótt og yfirkjörstjórn hefur lokið könnun sinni á fiamboðum stjómmálasamtaka 

og eigi síðar en sólarhring fiá lokum fiamboðsfiests, sbr. 37. gr,, skal hún senda þá til 
landskjörstjórnar ásamt öílum gögnum sem þeim fylgdu og endurriti úr gerðabók sinni. 
Landskjörstjóm tekur þá þegar til meðferðar og:

a. sker úr um hvort stjórnmálasamtök hafi bætt úr göllum á fiamboðslista, sbr. 44. gr. og 
um gildi hans að öðru leyti.

b. ákveður, ef þörf krefur, hverjum stjómmálasamtökum skuli telja þá framboðslista sem 
í kjöri verða við kosningamar.

c. merkir lista stjómmálasamtaka með hliðsjón af auglýsingu um listabókstafi þeiita, sbr.
34. gr. Hafi stjómmálasamtök fleiri lista en einn í sama kjördæmi og skal merkja þá A, 
AA ..., B, BB ... o.s.fiv. efiir því sem við á.

d. gætir þess að listar sem saman eiga, sbr. d-Iið 1. mgr. 39. gr., séu merktir sama bókstaf 
í öllum kjördæmum.

e. kannar hvort yfirkjörstjórnir hafi gætt samræmis um fiamsetningu og fiágang 
framboðslista, þ. á m. um ritun nafha frambjóðenda, sbr. 2. mgr. 38. gr.

Á fundi sem landskjörstjórn boðar umboðsmenn til, eigi síðai' en þremur sólarhringum 
og fjórum stundum fiá lokum fiamboðsfrests, skal hún greina fiá meðferð sinni á einstökum 
fiamboðslistum og tilkynna um ákvarðanir sínar, sbr. 1. mgr, Ákvörðunum landskjörstjórnar
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má umboðsmaður skjóta til úrskurðamefndar kosningamála, sbr. 117. gr, a innan 20 stunda írá 
því að hún var aíhent honum. Urskurður nefiidarinnar skal liggja íyrir innan tveggja sólarliringa, 
frá lokum kæmfrests,

Auglýsing landskjðrstjórnar.
j. (46, gr.)
Þegar landskjörstjóm hafa borist ffamboðslistar fiá yfirkjörstjórnum og þegar 

úrskurðarnefiid kosningamála hefur úrskurðað um einstaka ágreining, sbr. 2. mgr, 45. gr., skal 
landskjörstjóm þegar í stað gera almenningi kunna listana með auglýsingu í B-deild 
Stjórnartíðinda og á vef sínum. í auglýsingu skal tilgi'eina:

a. bókstafhvers lista,
b. fyrir hvaða stjórnmálasamtök hann er borinn fram,
c. nöfn ffambjóðenda á hverjum lista í réttrí röð, lögheimili, kennitölu og stöðu þeirra eða

starfsheiti.
Jafhframt skal landskjörstjórn birta í Ríkisútvarpinu (hljóðvarpi og sjónvarpi) auglýsingu 

um bókstaf hvers lista og fyrír hvaða stjórnmálasamtök hann er borínn ffam.
Auglýsingar skv. 1. og 2, mgr. skal birta eigi síðar en 30 dögum fýrir kjördag. Þær skal enn 

fremur birta á vef landskjörstjómar.
Landskjörstjórn endursendir síðan yfh'kjörstjórnum framboðslistana ásamt greinargerð 

um afgreiðslu sína.

k. (47. gr.)
Ekki er nauðsynlegt að kjörgengi frambjóðenda sé sannað fyrir yfirkjörstjórn eða 

landskjörstjóm, en Alþingi úrskurðar um kjörgengi þeirra sem kosnir em jafnffamt því sem það 
úrskurðar um hvort nýkosnir þingmenn séu að öðru leyti löglega ffamboðnir og kosnir.

25. gr.
A eftir 47. gr. kemur IX. kafli með nýju kaflaheiti: Umboðsmenn stjórnmálasamtaka, 

XI. kafli verður X. kafli og kaflanúmer annarra kafla og greinarnúmer einstaki'a gi'eina breytist 
til samræmis. Á eftir 47. gr. koma sjö nýjar greinar 47. gr. a-g ásamt millifyrirsögnum, 
svohljóðandi:

Við fi'amlcigningu lista hjá yfirkjörstjórn.
a. (47. gr, a):
Hverjum framboðslista skal fylgja skrifleg tilkynning allra frambjóðenda listans til 

yfírkjörstjórnar um það hveijir tveir séu umboðsmenn íistans, ásamt ski'iflegu samþykki þeirra. 
Ef umboðsmenn listans eru ekki tilgreindir eða umboðsmenn forfallast eru frambjóðendur í 
aðalsætum hver um sig réttir umboðsmenn listans.

Umboðsmenn lista eiga rétt á að vera viðstaddir fundi yfirkjörstjórnar um framboðslista 
eftir að framboðsfresti lýkur sbr. 42. gr. Umboðsmenn gefa yfirkjörstjórn upplýsingar um 
listana sé þess óskað og þeir gæta réttar listans við skoðun yfirkjörstjórnar. Finnist gallar á 
framboðslista skal umboðsmönnum gefinn kostur á að leiðrétta þá áður en þeir koma til 
úrskurðar landskjörstjómai* skv, 43. gr.
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Yfírkjörstjóm útbýr sérstök skilríki fyrir umboðsmenn samkvæmt nánari fyrirmælum 
landskjörstjórnar. Skilríki þessi skulu umboðsmenn bera við athafnir sínar samkvæmt lögum 
þessum.

Umboðsmönnum er skylt að hlíta þeim fundarreglum sem kjörstjóm, yfirkjörstjóm og 
landskjörstjóm setja, þ.m.t. á kjörfundi og við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. Um réttindi og 
skyldur umboðsmanna fer að öðru leyti eftir nánari ákvæðum þessa kafla.

Umboðsmenn lista eiga rétt á að tilnefna aðstoðarmenn sem koma fram fyrir hönd þeirra 
við framkvæmd kosninga. Tilnefiiingar skulu berast yfírkjörstjórn tímanlega fyrir kjördag og 
skal yfirkjörstjórn útbúa sérstök skilríki fyrir aðstoðarmenn sem þeir skulu bera við athafhir 
sínar. Réttindi og skyldur aðstoðarmanna gagnvart kjörstjómum eru hinar sömu og 
umboðsmanna.

Við yflrferðar framboðslista hjá landskjörstjórn.
b. (47. gr. b)
Umboðsmenn lista eiga rétt á að vera viðstaddir fundi landskjörstjórnar vegna 

framboðslista, sbr, 43. gr.
Úrskurði landskjörstjóm ffamboðslista ógildan skal umboðsmönnum lista, eins fljótt og 

verða má, afhent afíit úrskurðarins, ásamt afriti listans og vottorði um afhendingartíma.
Auk umboðsmanna lista eiga stjómmálasamtök sem bjóða fi*am lista rétt á að hafa tvo 

umboðsmenn viðstadda fundi landskjörstjómar sem haldnir em skv. 43. gr.
Umboðsmenn Iista og umboðsmenn stjómmálasamtaka mega skjóta úrskurðum 

landskjörstjórnar til úrskurðamefiidar kosningamála innan 20 stunda fiá uppkvaðningu, sbr, 2. 
mgi\ 43. gr.

Við atkvœðagreiðslu á kjörfundi og utan kjörfundar.
c. (47. gr. c)
Umboðsmenn lista eiga rétt á að vera viðstaddir atkvæðagi*eiðslu á kjörfundi. Þeir eiga 

rétt á að sitja við borð í kjörfundarstofunni og fá afhent eintak af sérstakri útgáfu 
kosningalaganna ásamt stjórnarskránni. Umboðsmenn lista eiga enn fremur rétt á að vera 
viðstaddir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar, þó ekki fari atkvæðagreiðsla fiam í heimahúsi. 
Umboðsmenn skulu hafa aðgang að kjörskrám í kjörfundarstofu og að skrám kjörstjóra sem 
þeir halda vegna atkvæðagreiðslu utan kjörfunda, sbr. 4. mgr. 66. gr. Umboðsmönnum er 
óheimilt að bera í kjörfundarstofu eða hafa á brott með sér gögn er varða kosninguna og óheimilt 
er að taka upp eða mynda það sem fiam fer í kjörfundarstofu. Sama gildir um kosningarathöfii 
utan kjörfimdar.

d. (47. gr. d)
Umboðsmenn lista eiga rétt á að vera viðstaddir þegar kjörstjórn gætir lagafyrirmæla 

við meðhöndlun atkvæðakassa og annarra kjörgagna áður en atkvæðagreiðsla hefst og þegar 
henni er slitið. Umboðsmönnum er heimilt að undirrita með kjörstjóm það sem hún ritar í 
kjörbókina vegna þessara starfa og setja Ínnsigli sín á þá atkvæðakassa og kjörgögn sem 
kjörstjórn innsiglar skv. lögum. Sama gildir um rétt umboðsmanna lista hvað vai*ðai' störf 
kjörstjóra.
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e. (47. gr. e)
Telji nmboðsmenn lista að kjörstjóm, kjörstjóri eða kjósendur hegði sér ekki samkvæmt 

lögum við kosningarathöfnina mega þeir finna að því við kjörstjórnina eða kjörstjórann. Telji 
þeir eitthvað ólöglegt við kosningarathöfnina og fá það ekki leiðrétt hjá kjörstjórn eða kjörstjóra 
eiga umboðsmenn rétt á að fá ágreiningsefnið bókað þegar í stað í kjörbók kjörstjórnar eða skrá 
kjörstjóra. Neiti kjörstjóm eða kjörstjóri að bóka eitthvað vegna kosningaratha&arinnar á 
umboðsmaður rétt á að bóka það sjálfur og undirrita.

Við talningu atkvœða.
f. (47, gr. f)
Eftir að kosningu lýkur eiga umboðsmenn lista rétt á að vera viðstaddir móttöku 

yfirkjörstjórnar á atkvæðakössum og Öðrum kjörgögnum áður en talning eða flokkun atkvæða 
fer fram og til loka talningar.

Séu umboðsmenn lista ekki viðstaddir talningu skal yfirkjörstjóm kveðja til valinkunna 
kjósendur úr sömu stjórnmálasamtökum, ef unnt er, til að gæta réttar listans,

Við úthlutun þingsœta.
g. (47. gr. g)
Sérhver stjórnmálasamtök, sem boðið hafa fram, eiga rétt að hafa tvo umboðsmenn 

viðstadda við öll störf landskjörstjómar við úthlutun þingsæta skv. XVI. kafla.

26. gr.
Á eftir 47. gr. g kemur 46. gr. laganna, sem verðm* 48. gr. þeirra og breytast 

giæinarnúmer annarra greina til samræmis.
1. mgr, 46. gr. laganna, sem verður 1. mgr. 48. gr. laganna, orðast svo:
Landskjörstjórn lætur í té kjörgögn við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar, Hún lætur 

einnig í té leiðbeiningar um tilhögun atkvæðagr'eiðslunnar. Kjörgögn þessi skulu jafnan vera 
fyrir hendi hjá þeim er annast atkvæðagreiðslu utan kjörfundai'. Sýslumenn annast afgreiðslu 
kjörgagna til kjörstjóra eða annarra trúnaðarmanna innanlands, sbr. 58. gr,

27. gr.
48. gr. laganna fellur brott.

28. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 49. gr. laganna:

a. í stað orðsins „Skipstjóri“ kemur: Kjörstjóri eða annar trúnaðarmaður innanlands, sbr.
58, gr.

b, orðin „í skipi hans“. falla brott.

29. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 50. gr. laganna:

a. í stað orðsins „Ráðuneytið“ í 1. mgr. 50, gr. kemur; Landskjörstjóm.
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b. í stað orðanna „a.m.k. 125 g/m2. að þyngd. Skipta skal um lit kjörseðla við hverjar 
alþingiskosningar“ í 2. mgr. kemur: samkvæmt nánarí reglum sem ráðuneytið setur að 
fengnum tillögum landskjörstjórnar.

30. gr.

53, gr, orðast svo:
Kjörseðlar skulu að jafnaði fullgerðir eigi síðar en sjö dögum fyrir kjördag og skal 

landskjörstjórn þegar senda þá yfírkjörstjórn.
KjÖrseðlana skal brjóta saman þannig að óprentaða hliðin snúi út.
Á óprentuðu hliðinni er þó heimilt að hafa ferningur fyrir stimpil kjörstjómar, sbr. 83 

gr. Að öðm leyti ákveður landskjörstjóm útlit kjörseðla

31.gr.
54. gr. laganna orðast svo:
Landskjörstjóm lætur gera stimpla sem notaðir skulu við atkvæðagreiðslu á kjörfundi 

og utan kjörfundar.
Yfírkjörstjórnir og kjörstjórar skulu vai*ðveita stimpla á öruggum stað. Glatist stimpill 

eða eyðileggst skal tilkynna það landskjörstjórn.

32. gr,
57. gr. laganna orðast svo:
Kosningu utan kjörfundar skal hefja svo fljótt sem kostur er eftir að framboðslistar hafa 

verið auglýsth, sbr. 46, gr., þó eigi síðar en 29 dögum fyrir kjördag.
Kosning utan kjörfundar skal standa fíam til kl. 17.00 á kjördag en erlendis skal þó ljúka 

kosningunni daginn fyrh* kjördag.
Atkvæðið telst greitt þann dag sem fylgibréfið er dagsett.

33. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 58. gr. laganna:

a. í stað 1. mgr. bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Sýslumenn eru kjörstjórar, hver í sínu umdæmi, og ákveða jafhftamt hveijir 

starfsmenn þeiiTa og aðrir trúnaðarmenn gegna störfum kjörstjóra í þeirra umboði. 
Sýslumenn skulu tilkynna landskjörstjórn hveiju sinni hverjir em kjörstjórar í þeirra 
umboði.

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar skal fara ftam í aðalskrifstofu sýslumanns eða 
útibúi. Sýslumaður getur ákveðið að atkvæðagreiðsla fari ftam á sérstökum kjörstað 
utan aðalskrifstofu, svo og að atkvæðagreiðsla fari ffam á öðmm stöðum í umdæmi 
hans, Sýslumaður getur að ósk sveitarstjórnar skipað kjörstjóra, sem getur verið 
starfsmaður sveitarfélags, til þess að annast atkvæðagreiðslu.

b. 1. málsliður 2. mgr., sem verður 1. málsliður nýrrar 3. mgr.,orðast svo:
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Kjósandi, sem er til meðferðar á sjúkrahúsi eða vistmaður þar, eða er 
heimilismaður á dvalarheimili aldraðra eða stoíhun fyrir fatlað fólk er heimilt að gi*eiða 
atkvæði á heimilinu eða stofnumnni,

c. Lokamálsliður 3. mgx*. fellur á brott,
d. í stað orðanna „skv. 2. mgr.í4 í 3. og 4. mgr. kemur: skv. 3. mgr.
e. I stað orðanna „skv. 2. og 3. mgr.“ í 1, málsl. 5. mgr. kemur: skv. 3. og 4. mgr.
f. Á eftir orðunum Ráðuneytið setur í 5. mgr. kemur: að fengnum tillögum 

landskjörstjómar.
g. í stað orðanna „skv. 2. mgr. í loka málsl. 5, mgr. kemur: skv. 3. mgr.
h. Við 1. málsl, 5. mgr. bætast orðin: og tilkynnir það jaíhframt landskjörstjórn.

34. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 59. gr. laganna:

a. Orðin: „eða fastanefiid hjá a!þjóðastofiiun“ í 1. mgr. falla brott.
b. Orðin: „og fastanefhda“ í 2, mgi*. falla brott.
c. Við 2. mgr. bætist við nýr málsliður, svohíjóðandi:

Hlutaðeigandi ráðuneyti skal tilkynna landskjörstjórn hveiju sinni hveijir eru 
kjörstjórar erlendis.

d. Við 3. mgr. bætist: og tilkynnir það jafnframt landskjörstjórn.

35. gr.
60. gr, orðast svo
Kjósandi, sem hvorki mun eiga þess kost að greiða atkvæði utan kjörfundar eftir 

tímamark skv. 1. mgi*. 57. gr. né á kjörfundi, má kjósa hjá sýslumanni, sbr. 2. mgi*. 58. gr. fiá 
og með þeim degi þegar 57 dagar em til kjördags þar til að atkvæðagreiðsla utan kjörfundar 
hefst skv, 1. mgi*. 57. gr.

36. gi*.
Eftirfarandi breytingar verða á 63. gr, laganna:

a. 1. og 2. mgr. 63. gr. orðast svo:
Kjósandi sem greiða vill atkvæði utan kjörfundar skal gera kjörstjóra grein fyrir sér með 

því að ftamvísa persónuskiíríkjum með nafhi, kennitölu og mynd, svo sem vegabréfi, 
ökuskirteini, nafiiskírteini, eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjóra. Kjörstjóri skal 
halda sérstaka skrá yfir þá sem greiða atkvæði hjá honum, sbr, 1. mgr. 66. gr.

Að þessu loknu fær kjósandi afhent kjörgögn. Skal hann síðan aðstoðarlaust og án þess 
að nokkur annar sjái rita atkvæði sitt á kjörseðilinn áþann hátt er segir í 2, mgr. 62. gr. Kjörstjóri 
skal síðan stimpla bakhlið kjörseðilsins ánþess að hann verði þess var hvernig kjósandi hyggst 
greiða atkvæði. Því næst skal kjósandi setja atkvæðið í kjörseðilsumslagið og líma það vandlega 
aftur. Skal kjósandi síðan árita og undirrita fylgibréfið í viðurvist kjörstjóra sem vottar 
atkvæðagreiðsluna með undirritun sinni á fylgibréfið og embættisstimpli, ef við á.

b. 4. mgr. orðast svo:
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Að lokum skal kjörseðilsumslagið ásamt fylgibréfinu lagt í sendiumslagið og því lokað 
vandlega. Umslagið skal síðan áritað til sýslumannsins eða kjörstjómarinnar í því sveitarfélagi 
eða kjördæmi þar sem kjósandinn telur sig vera á kjörskrá. Afian á sendiumslagið skal rita 
kennitölu kjósandans. í  stað kennitölu má setja sérstakt merki sem geymir kennitölukjósandans. 
Landskjörstjóm setur nánari reglur um útlit og notkun slíks merkis.

37. gr.
Við 64. gr. laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi: Kjörstjóri skal farga ónýta 

kjörseðlinum í viðurvist kjósanda.

38.gr.
2. mgr. 65. gr. laganna orðast svo:
Aðrir kjósendur skulu sjálfir annast sendingu atkvæðisbréfs síns. Kjörstjóra er þó skylt, 

ef kjósandi óskar þess, að koma bréfinu í póst og greiða almennt póstburðargjald undir 
sendinguna. Kjósandi ber að öðm leyti sjálfur kostnað af sendingu atkvæðisbréfsins.

39. gr,
4. mgr. 66. gr. laganna orðast svo:

Umboðsmönnum lista er heimilt að kynna sér skrár þær sem um getur í 1. og 2. mgr. 
þar sem kjörstjóri hefur aðstöðu,

40. gr.
69, gr, laganna orðast svo:
í hverri kjördeild skal vera hæfilegur fjöldi kjörklefa sem skulu þannig búnir að þar megi 

greiða atkvæði án þess að aðrir geti séð hvemig kjósandi greiðir atkvæði.
í kjörfundarstofu skal enn fiemur vera atkvæðakassi, Hann skal þannig búinn að ekki sé 

unnt að ná kjörseðli úr honum án þess að opna hann, Atkvæðakassar skulu annað hvort vera 
læstir eða innsiglaðir þannig að þess sjáist merki séu þeir opnaðir. í upphafi kjörfundar skal 
kjörstjóm ganga úr skugga um að atkvæðakassar séu tómir og læsa þeim síðan eða innsigla með 
innsigli sem landskjörstjórn lætur í té. Landskjörstjórn setur nánai'i reglur um tilhögun í 
kjörfundarstofu, stærð og gerð atkvæðakassa, innsigli, lása og vörslu lykla..

Yfirkjörstjóm skal gæta þess að jafiian séu til nægir atkvæðakassar til afnota í 
kjördæminu.

41.gr.
72, gr. laganna fellur brott.

42. gr.
75. gr. laganna fellur brott.

43. gr,
í stað orðsins „ráðuneytið“ í 1. og 2. mgi’. í 77. gr. laganna kemur: landskjörstjórn.

44. gi'.
79. gr. laganna fellur brott.
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45. gr.
85. gr. lagamian orðast svo:
Þegar kjósandi hefur gengið frá kjörseðiinum samkvæmt ftamansögðu brýtur hann 

kjörseðilinn í sama brot og hann var í þegar hann tók við honum og gengur út úr klefanum og 
gerir kjörstjóm grein fyrir sér, svo sem með því að framvísa persónuskilríkjum með nafhi, 
kennitölu og mynd, svo sem vegabréfi, ökuskírteini, nafnskírteini, eða á annan fúllnægjandi 
hátt að mati kjörstjómar.

46. gr.
A eftir 85. gr. laganna koma þrjái* nýjar greinar 85. gr. a~  85. gr. c, svohljóðandi;

a. (85. gr. a)
Eigi kjósandi rétt á að greiða atkvæði samkvæmt kjörskránni skal kjörstjórn eða fuiltrúi 

hennar stimpla bakhlið kjörseðilsins án þess að vart verði við hvernig kjósandi hyggst gi*eiða 
atkvæði. Kjósandi skal síðan leggja seðilinn í atkvæðakassann í viðuivist fúlltrúa kjörstjórnar. 
Kjósandi skal gæta þess að enginn geti séð hvernig hann greiddi afkvæði.

b. (85, gr. b)
Kjörstjórn skal merkja við nafn kjósanda f kjörskrá um leið og hann hefúr neytt 

kosningarréttar síns. Samtímis og merkt er við nafn kjósanda í kjörskrá skal annar 
kjörstjórnarmaður gæta að því að merking sé rétt.

Nú er kjörskrá prentuð og skulu þá oddviti kjörstjómar og annar meðkjörstjóranna hafa 
fyrir sér hvor sitt eintak kjörskrárinnar. Skulu þeir báðir gera merki við nafn hvers kjósanda um 
leið og hann hefúr neytt kosningarréttar síns,

c. (85. gr. c)
Valdi bilun eða truflun því að ekki er unnt að nota rafræna kjörskrá skal kjósandi fá 

afhentan kjörseðil og sérstakt kjörseðilsumslag. Þvi næst skal hann rita atkvæði sitt 
aðstoðarlaust á kjörseðilinn í kjörklefa, án þess að nokkur annar sjái,. Kjörstjóm skal síðan 
stimpla bakhlið kjörseðilsinns. Því næst setur kjósandinn kjörseðilinn í kjörseðilsumslagið. 
Áritai* og undirritar kjósandi síðan sérstakt ytra umslag í viðurvist kjörstjórnar sem vottar 
atkvæðagreiðsluna. Á ytra umslagi skal koma fram að atkvæðið hafí verið greitt án aðgangs 
kjörstjómar að rafrænni kjörskrá auk tímasetningar atkvæðagreiðsíu og nafns og kennitölu 
kjósanda. Kjörseðilsumslag skal látið inn í ytra umslag sem kjósandi setur svo í atkvæðakassa.

Landskjörstjórn skal sjá tii þess að á hveijum kjörstað séu nauðsynleg kjörgögn til að 
unnt sé að efna til atkvæðagreiðslu samkvæmt þessari grein.

47. gr.
í stað orðsins „ráðuneytið“ í f-lið I. mgr. 91. gr, kemur; iandskjörstjóm.

48. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 95. gr, iaganna:

a. 1. mgr. 95. gr. orðast svo:
Þá er atkvæðagreiðslu er siitið og kjörseðilsumslög þau er gild hafa verið tekin hafa 

verið látin í atkvæðakassann skal oddviti jafiiskjótt ganga fiá í sérstöku umsiagi þeim
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utankj örfundaratkvæðum sem ágreiningur er um, sbr. 92. gr., ásamt lyklinum að 
atkvæðakassanum í aðalumslaginu og loka því.

b. í stað orðsins „aðalumslagi“ í 2. mgr. kemur: „umslagi“.

49. gr.
Á eftir 1. mgr. 98. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi;
Yfírkjörstjórn getui', meðan á kjörfundi stendur, ákveðið að hefla fyrir luktum dymm 

flokkun og talningu atkvæða eftir framboðslistum. Flokkun og talning skal fai'a fram í sama 
rýtni og yfirkjörstjórn telur atkvæði. Skal rýmið lokað og vaktað af hálfii yfirkjörstjórnar þar til 
kjörfundi er lokið.

50. gr.
3. mgr, 99. gr. laganna fellur brott.

51.gr.
Á eftir 99, gr. kemur ný grein 99. gi'. a, svohljóðandi:
Við opnun atkvæðakassa að kjörfundi loknum skal yfirkjörstjóm eða

umdæmiskjörstjóm safna saman ytri umslögum skv. 85. gr. og kanna hvoit kjósendur þeirra 
séu á rafrænni kjörskrá og merkja við nöfn þeirra þar. Hafi kjósandi ekki verið á kjörskrá í því 
kjördæmi þar sem hann kaus telst atkvæði hans ógilt. Hafi kjósandi hvom tveggja greitt atkvæði 
á gmndvelli rafrænnar kjörskrár og skv. 85, gr. telst síðarnefnda atkvæðið ógilt. Hið sama á við 
um síðari atkvæði sem kjósandi kann að hafa greitt skv. 85. gi'. umfram hið fyrsta. 
Kjörseðilsumslögum atkvæða sem ekki em ógilt af þessum sökum skal safhað saman og þeim 
hellt óopnuðum í ílát skv. 1. mgr. 99. gr. Skulu umslögin síðan opnuð og atkvæðaseðlar
meðhöndlaðir skv. 2. mgr. 99. gr. Atkvæði sem ógildast samkvæmt þessu ákvæði skal
yfirkjörstjóm geyma undir innsigli þar til Alþingi hefur úrskurðað um gildi kosninganna. Að 
því búnu skal eyða atkvæðunum og skrá yfirlýsingu um það í gerðabók yfirkjörstjórnar.

52.gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 100. gr. laganna:

a. f. liður. orðast svo: „ef kjörseðill er annar en landskjörstjóm hefur látið gera 
samkvæmt 50. gr.“

b. Við greinina bætist nýr stafliðui', svohljóðandi: „ef kjörseðill hefúr ekki verið 
stimplaður af kjörstjóm eða kjörstjóra/4

53. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 104. gr. laganna:

a. í stað orðanna „ráðuneytinu“ og „ráðuneytið“ í 1, og 3. mgr. kemur: landskjörstjóm.
b. Við greinina bætis ný málsgrein, svohljóðandi: Þegar yfirkjörstjóm hefúr lokið störfúm 

við talningu atkvæða og gefið Hagstofú íslands þær upplýsingar sem stofnunin þarfnast 
við hagskýrslugerð, sbr. 116. gr„ skal kjörstjómin tilkynna það Þjóðskrá Islands, svo sú 
stoftiun geti lokað fyrir aðgang allra að hinni rafrænu kjörskrá. Þjóðskrá Islands 
varðveitir kjörski'ána þannig læsta í eitt ár en eyðir að þeim tíma loknum öllum gögnum 
úi' skránni og tilkynnir það landskjörstjóm.
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54. gr.
í stað orðanna „er ráðuneytið segir fyrir um“ í 1. mgr. 111. gr. laganna kemur: sem 

landskjörstjórn ákveður.

55. gr.
112. gr, laganna orðast svo:
Nú er ágreiningur milli umboðsmanna stjórnmálasamtaka, sem þátt hafa tekið í 

alþingiskosningum, og landskjörstjórnar um úthlutun þingsæta og útgáfu kjörbréfa og eiga þá 
umboðsmenn rétt á að fá bókaðan ágreining sinn í gerðabók landskjörstjórnai*. Landskjörstjórn 
leggur fyrir Alþingi í þingbyijun eftirrit af gerðabók sinni um úthlutun þingsæta, svo og skýrslur 
þær og skilríki frá yfirkjörstjómum sem ágreiningur kann að vera um.

56. gr.
í stað orðsins „ráðuneytið“ í 1. mgr. 115. gr. kemur: landskjörstjórn.

57. gr.
Við 116. gr, bætast tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:

Þá skulu yfirkjörstjómir vinna sérstaklega þær upplýsingar sem Hagstofa íslands 
þarfhast úr rafrænni kjörski'á við hagskýrslugerð sína.

Við vinnslu upplýsinga úr rafrænni kjörskrá skulu yfirkjörstjórnir og Hagstofan gæta 
ákvæða laga um persónuvernd.

58.gr.
Fyrirsögn XIX. kafla verður: Skýrslur og upplýsingar til hagskýrslugerðar Hagstofu 

íslands.

59. gr.
A eftir kaflaheiti XXI Kosningakærur, kemur ný grein 117. gr. a, svohljóðandi:

Ráðheira skipar þrjá menn í úrskurðamefnd kosningamála til fímm ára í senn, 
Hæstiréttur íslands tilnefnir fomiann neftidarinnar og skal hann uppfylla starfsgengisskilyrði 
héraðsdómara. Alþingi kýs einn nefndarmann og skal hann hafa lokið embættisprófi eða 
meistaraprófi í lögfiæði og hafa reynslu af fiamkvæmd kosninga. Samband íslenskra 
sveitarfélaga tilnefiiir einn nefndarmann og skal hann hafa reynslu af framkvæmd kosninga.

Til nefhdarinnar má skjóta eftirtöldum ákvörðunum:

a. Synjun Þjóðskrár Islands um að taka kjósanda á kjörskrá, sbr. 2. og 3. mgr. 2. gr, og um
leiðréttingar á kjörskrá skv. 27. gr., sbr. 28. gr.

b. ÁkvÖrðun landskjörstjórnar um skráningu stjórnmálasamtaka og úthlutun listabókstafa,
sbr. 35. gr.

c. Ákvörðun landskjörstjórnar um gildi framboðslista og önnur atriði er þau varða, sbr. 45. 
gr.

Um meðferð mála, sem rekin em fýrir úrskurðarnefnd kosningamála, fer samkvæmt 
stjómsýslulögum.

Um fiesti til þess að kæra einstakar ákvarðanir fer samkvæmt nánari fyrirmælum sem 
tilgreind eru hverju sinni í einstökum ákvæðum laga þessai’a.
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Kæra til úrskurðarnefndar kosningamála frestar ekki réttaráhrifum ákvarðana 
stjórnvaida.

Ákvörðun málsaðila um að bera ákvarðanir stjórnvalda skv. 2. mgr. undir dómstóla 
ffestar ekki réttaráhi'ifum þeirra.

Urskurðum úrskurðamefndar kosningamála verður ekki skotið til annars stjórnvalds.

60. gr.
í stað orðanna „ráðuneytinu“ og „Ráðuneytið“ í 118. gr. laganna kemur: landskjörstjóm.

61. gr,
Við 120. gr, bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Landskjörstjórn skal leggja fyrir Alþingi rökstudda umsögn um kærur út af gildi 

kosninga og mat á kjörgengi nýkosinna þingmanna, Landskjörstjórn lætur Alþingi enn fremur 
í té öll þau gögn og upplýsingar sem það heíur þörf fyrir við umfjöllun sína um gildi kosninga.

62. gr.
Orðin „ráðuneytið eða“ í a-lið 123. gr. laganna falla brott.

63.gr.
Á eftir 130. gi'. kemur nýr kafli. XXVI. ÝMIS ÁKVÆÐI, ásamt þremur nýjum greinum 

og millifyrirsögnum, svohljóðandi:

Eftirlit með framkvcemd kosninga.
a. (131.gr.)

Innlendir og erlendir kosningaeftirlitsmenn ffá stofnunum eða samtökum geta fengið 
heimild landskjörstjómar, til þess að fylgjast með framkvæmd kosninga samkvæmt lögum 
þessum.

Hafi kosningaeftirlitsmenn heimild landskjörstjórnar er sveitarstjórnum, kjörstjórnum 
sveitarfélaga, kjörstjómm og yfirkjörstjórnum skylt að taka á móti þeim og auðvelda þeim allt 
eftirlitsstarf. Sama gildir um landskjörstjórn.

Landskjörstjóm lætur útbúa sérstök skilríki fyrir kosningaeftirlitsmenn sem þeir skulu 
bera við athafnir sínar og sýna sé þess krafist.

Gildissvið gagnvart öðrum réttareglum.

b. (132. gr.)
Stjómsýslulög og almennar óski'áðar reglur stjórnsýsluréttar gilda þegar úrskurðamefhd 

kosningamála, landskjörstjóm, yfirkjörstjómir kjördæma, yfirkjörstjórnir sveitai'félaga og 
kjörstjórar taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna.

Upplýsingalög taka til starfsemi úrskurðamefndar kosningamála, landskjörstjórnar, 
yfirkjörstjóma kjördæma, yfirkjörstjóma sveitarfélaga og kjörstjóra samkvæmt lögum þessum, 
Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu þeirra á þann hátt sem nánar greinir í 
lögum um umboðsmann Alþingis.

c. (133, gr.)
Þagnarskylda.

Þeim sem sjá um framkvæmd kosninga er skylt að gæta þagmælsku um atriði sem þeir 
fá vitneskju um í störfum sínum og íeynt skulu fara samkvæmt lögum þessum.
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Kjörstj órnarmaður, utankjörfundarstjóri eða fulltrúi kjósanda sem aðstoð veitir skal ekki 
segja frá því hvemig kjósandi, sem hann hefur aðstoðað, hefur greitt atkvæði.

64, gr. 
Gildistöku ákvœði.

66. gr.
Við lögin bætist ákvæði til bráðabirgða, IV, svohljóðandi:
Á kjörskrá hvers sveitarfélags skal samkvæmt 23. gr, taka þá sem uppfylla skilyrði 1. 

gi*. lagaum réttindi danskra ríkisborgara á íslandi nr. 18/1944, sbr. 1. gr. laga m*. 85/1946.
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Greinargerð.

Athugasemdir við einstakar greinar fi'umvarpsins.

Um 1. gr.
í 1. gr. gildandi laga er íjailað um kosningarrétt og kjörgengi vegna alþingiskosninga. 

Samkvæmt lögunum eiga íslenskir ríkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér á landi 
kosningarrétt í átta ár frá því að þeir flytja lögheimili af landinu. Að þeim tíma liðnum getur 
íslenskui* ríkisborgari, sbr. b-lið 2. mgr. 1. gr. laganna, sótt um að halda kosningai*rétti sínum. í
1. mgr. 2. gr. er íjallað um form þessara umsókna.

Ákvæði a-liðar 1, gr. frumvarpsins er að mestu samhljóða 1. mgr. 2. gr. gildandi laga. 
Með breytingunni er felldur úr gildi áskilnaður um að umsókn sé á eyðublaði sem Þjóðskrá 
Islands lætur í té vegna umsóknar um kosningarrétt skv. b-Iið 2. mgr. 1. gr. og að síík eyðublöð 
skuli liggja fi*ammi í skrifstofum sendháða og fastanefnda, í sendiræðisski'ifstofum og í 
skrifstofum kjön*æðismanna. Ekki er talið rétt að einskorða umsóknina við það að hún sé á 
eyðublaði sem Þjóðskrá Islands lætur í té. Mikilvægt er að stofiiunin geti unnið með umsóknir, 
þegar nauðsynlegar upplýsingar koma fiam. Þess í stað er gert ráð fyrir að Þjóðskrá íslands 
útbúi eyðublöð fyrh* slíkar umsóknh. Þannig verðui* Þjóðskrá íslands jafnfiamt heimilt að láta 
viðeigandi aðilum eyðublaðið í té rafiænt og þar að auki sjá til þess að almenningur hafi aðgang 
að eyðublaðinu á því formi. Þá er lagt til að efhi 1. mgr. verði skipt upp í tvær málsgreinar. Sem 
fyrr skal ekki taka til gi*eina umsókn sem berst meira en einu ári áður en réttur samkvæmt a-lið
2. mgr. 1. gr, fellur niður. I slíkum tilvikum skal Þjóðskrá íslands leiðbeina kjósanda um það 
hvenær tímabært sé að sækja um að nýju.

Samkvæmt c-lið 1. gr. ffumvarpsins bætast síðan þrjár málsgreinai* við 2. gr. laganna, 
sem verða þá 3,-5. mgr. lagagreinarinnar, í  3. mgr. er kveðið á um heimild til þess að skjóta 
synjun Þjóðski*ár íslands um staðfestingu kosningarréttarins og endumýjun hans til 
úrskurðarnefhdar um kosningamál og með 4. og 5. mgr, verður landskjörstjórn annars vegar 
falið að auglýsa árlega fiest til móttöku slíkra umsókna en hins vegar til að setja reglur um 
móttöku og meðferð þeirra, þó ekki um form umsókna sem Þjóðskrá Islands mun ákveða, sbr. 
l.mgr.

Um 3. gr.
I 6. gr. laganna er kveðið á um hvaða kjördæmum sveitarfélög landsins tilheyra, Er 

Iagagreininni breytt svo heiti Seltjarnai'nesbæjai* komi rétt fiam í lögunum. Frá því er sú 
undantekning að í kosningalögum hefur ávallt verið talað um Reykjavík í stað 
Reykjavíkurborgar, Þannig er t.a.m. talað um Reykjavíkurkjördæmi norður og suður 
yfirkjörkjörstjói*nir Reykjavíkurkjördæma og mörk kjördæma í Reykjavík.

Um 4. gi*.
I 7. gr. gildandi laga er fjallað um ákvörðun landskjörstjórnar á mörkum 

Reykjavíkurkjördæmanna tveggja. Þar eru kjörstjórninni setth fiesth til að annars vegar að taka 
ákvörðunina og hins vegai* auglýsa hana. Sú breyting sem íögð er til í 4. gr. ffumvarpsins er í 
samræmi við þá almennu stefhu ffumvarpsins að tilgreina fresti í dögum en ekki vikum.

Við setningu gildandi kosningalaga var ákveðið að miða skyldi við lögheimili 
samkvæmt íbúaski*á fimm vikum fyrir kjördag. Skipti þar máli að sömu upplýsingar skyldu 
liggja til ginnvallar kjörskrárgerð og afmörkun kjördæmanna í Reykjavík og að nauðsynlegt
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væri að auka svigrúm til að undirbúa kjörskrár og leggja þær fram. Jaíhframt var gert ráð fyrir 
að síðar mætti stytta þetta svigrúm þegar reynsla væri fengin af hinu nýja kerfi í 
fi*amkvæmd.“ í Ijósi reynslunnar af fi‘amkvæmd gildandi laga er lagt til að miða skuli skiptingu 
kjördæmanna við íbúaskrá þjóðskrár 29 dögum fyrir kjördag og að landskjörstjóm auglýsi mörk 
kjördæmanna viku síðar. Þá fellst enn fiemur í þessu að upphafstími fiests er frá og með 
föstudegi í þeim tilvikum þegar kjördagur er á laugardegi eins og veríð hefur, sbr. 20. gr. 
laganna.

Til hliðsjónar er í fiumvarpinu gert ráð fyrir að fiamboðsfiestur, sbr. nýja 37. gr. og 
fiestur sveítarfélaga til að sækja um undanþágu fiá rafiænni kjörski'á, sbr. nýja 29. gr. verði 36 
dögum fyrir kjördag. Viðmiðunardagur kjörskrár verði á hinn bóginn 22 dagar fyrir kjördag., 
sbr. nýja 22. gr.

Um 5, gr.
Samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laganna skal hverju kjördæmi skipt í kjördeildir og skal hvert 

sveitarfélag vera ein kjördeild nema sveitarstjórn hafi ákveðið að skipta því í fleiri kjördeildir. 
Með 5. gr, frumvarpsins er áréttað að Reykjavík getur að lágmarki skipst í tvær kjördeildir þar 
sem sveitarfélagið skiptist í tvö kjördæmi.

Um 6. gr.
111. gr. gildandi laga er ijallað um mismunandi gerðir kjörstjórna. Við 11. gr. laganna bætist 
ákvæði þess efiiis að sá megi ekki sitja í kjörstjóm sem jafhfiamt sé í kjöri til Alþingis. Umrædd 
regla kemur í raun fiam í 1. mgi*. 16. gr. núgildandi laga um hæfi kjörstjórnarmanna. Þar sem 
um er að ræða almennt neikvætt hæfisskilyrði þykir rétt að reglan komi fiamar fiam í kaflanum 
og sé orðuð afdráttarlausar, í reglunni felst hvoru tveggja að ekki skal kjósa einstakling í 
kjörstjóm sem þegar hefur lýst yfir framboði til Alþingis og að kjörstjórnarmaður skuli víkja 
sæti bjóði hann sig fiam eftir að hann er kjörínn í kjörstjóm. Eðlilega skiptir ekki máli þótt 
einstaklingur sem er í fiamboði í öðrum kosningum sitji í kjörstjóm vegna alþingiskosninga eða 
er tengdur stjómmálasamtökum sem bjóða fiam, að öðm leyti en mælt er fyrir um í 16. gr. sbr. 
12, gr. ffumvarpsins.

Um 7. gr.
I 12. gr. gildandi laga er ijallað um kosningu til landskjörstjórnar og verkaskiptingu innan 
hennar. Með fiumvarpinu er landskjörstjórn falin aukin verkefhi og ábyrgð vegna 
fiamkvæmdar kosningar. Þykir því ástæða til að nánar sé mælt fyrir um skipulag 
kjörstjórnarinnar.

Sem fyrr verður landskjörstjórn skipuð fimm mönnum og kosið til hennar eftir hverjar 
alþingiskosningar. Um kosninguna fer samkvæmt lögum nr. 55/1991 umþingsköp Alþingis sbr. 
núgildandi 82. gr. laganna. Með ffumvarpinu er lagt til að kveðið verði skýrlega á um að 
landskjörstjórn skuli koma saman eigi síðar en einum mánuði eftir að kosið hefur verið til 
hennar og að á fyrsta fundi hennai* skuli hún velja sér formann og skipti með sér verkum. Skal 
því vera tryggt að landskjörstjóm hafi sem fyrst tekið til starfa. Er þetta mikilvægt samhliða því 
að kjörstjórninni em falin frekari verkefhi svo sem felst í frumvarpinu.

Forseti Alþingis skal fela starfsmanni skrifstofu Alþingis að gegna störfum ritara 
landskjörstjórnai*. Sambærilegt ákvæði er ekki að finna í núgildandi lögum en það er í samræmi 
við fiamkvæmd laganna til þessa. Skal ritari annast daglegan rekstur og aðra umsýslu 
samkvæmt lögum eftir nánari fyrirmælum landskjörstjórnai*. í daglegum rekstri 
landskjörstjómar felst meðal annars að hafa umsjón með starfsemi landskjörstjórnar sem mælt 
er fyrir um í lögunum. Jafnfiamt felst í því að skrífstofa Alþingis mun varðveita skjalasafn 
landskjörstjórnar eins og hún hefur gert hingað til.
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í 4. mgr. er mælt fyrir um aðstöðu landskjörstjórnar og starfsfólk hennar. Með auknum 
verkefiium landskjörstjórnar er við því að búast að hún þurfi á aukinni aðstöðu og starfsfólki að 
halda. Gert er ráð fyrir að kostnaður af fi*amkvæmd kosninga muni sem fyrr falla á tiltekið 
ráðuneyti á fjárlögum. Því er mælt fyrir um að viðkomandi ráðuneyti skuli útvega 
landskjörstjórn skrifstofuaðstöðu og vera kjörstjórninni til aðstoðar um Önnur atriði er lúta að 
rekstri hennar. Þá er mælt fyrir um að landskjörstjórn geti sjálf ráðið sér starfsfólk og keypt 
þjónustu sérfiæðinga. Myndi slíkt þá vera gert í umboði ráðuneytisins. Oft kann hins vegar að 
vera nærtækara að landskjörstjóm og ráðuneytið komi sér saman um að starfsfólk ráðuneytisins 
gegni tímabundið störfum fyrir landskjörstjóm og er því mælt fyrir um slíkt fyrirkomulag. Af 
orðalagi ákvæðisins Ieiðir að það er landskjörstjórn að meta hvað telst heppilegast í þessu 
samhengi. Þá er ljóst að njóti landskjörstjóm tímabundið starfskrafa starfsmanna ráðuneytisins 
eða annarra ríkisstoíhanna munu viðkomandi falla undir stjóm landskjörstjómai' í þeim störfum.

Þá getur landskjörstjórn óskað eftir því að ráðuneytið, utanríkísráðuneyti, 
Sýslumannafélag íslands, Þjóðskrá Islands og Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefni fulltrúa 
sem geti verið landskjörstjóm til ráðgjafar við undirbúning og ffamkvæmd kosninga. Með 
ákvæðinu er kveðið á um möguleika landskjörstjómar til að eiga samstarf við þessa aðila um 
framkvæmdina.

Loks er í niðurlagi greinarinnar tekið af skarið umþað að landskjörstjóm geti, í samræmi 
við breytt og aukið hlutverk sitt, sbr. 8. gr. frumvarpsins, gefið kjörstjórnum almenn fyrirmæli 
um undirbúning og ffamkvæmd kosninga. Er slíkt í samræmi við meginmarkmið ffumvarpsins 
um að tryggja samræmi í störfum yfirkjörstjóma.

Um 8. gr.
Með ftumvarpinu er lagt til að tvær nýjar Iagagreinar komi á eftir 12. gr. laganna, þ.e.a.s. 

12. gr. a og 12. gr. b, en f þeim verði fjallað um hlutverk landskjörstjórnar.
f fyrrnefhda ákvæðinu er tekið ffam að landskjörstjóm sé sjálfstæð stjómsýslustofnun. 

f því felst að kjörstjórnin er stjómvald sem starfar sjálfstætt og án þess að ráðherra fari með 
hefðbundnar yfirstjómunarheimildir gagnvart henni nema sérstaklega sé þess getið í lögum.

í ákvæðinu em talin upp verkefni landskjörstjórnar í stafliðum a til 1. Er bæði um að 
ræða verkefhi sem ffam koma annars staðar í lögunum en einnig önnur verkefni, í a-lið er vísað 
til þess verkefins landskjörstjómar að ákveða mörk kjördæma í Reykjavík og auglýsa þau, sbr.
7. gr. laganna, sbr. 5. gr. ffumvarpsins. í b-lið er vfsað til 9. gr. laganna, sbr. 3. mgr. 31. gr. 
stjómarskrárinnar en samkvæmt nefiidum ákvæðum skal landskjörstjóm endurskoða fjöída 
kjördæmissæta í kjördæmum og augíýsa breytingar á þeim, í c-lið er vísað til verkefna 
landskjörstjórnar skv. nýjum 30.-36. gr. laganna, sbr. 23. gr. frumvarpsins og varða heiti nýrra 
stjómmálasamtaka og úthlutun listabókstafa. f d og e liðum er vísað til verkefiia 
landskjörstjóma við úthlutun þingsæta, sbr. XVI. kafla laganna. í f  og g-liðum til hlutverks 
kjörstjómarinnai' við meðferð Alþingis á kosningakæmm, sbr, XII. kafla laganna. í fi'amkvæmd 
hefur landskjörstjórn veitt kjörbréfanefhd upplýsingar, umsagnir og aðra aðstoð við meðferð 
ágreiningsmála út af gildi kosninga, en það er AlþÍngi sem sker úr um gildi þeirra og um 
kjörgengi þingmanns. í h og i-liðum er á hinn bóginn að finna sjálfstæðar efnisreglur um 
almennt umsjónarhlutverk landskjörstjómar sem þó á sér nokkra stoð í öðmm ákvæðum 
laganna, sbr. nýja 6. mgr. 12. gr, laganna, sbr. 7. gr. ftumvarpsins. Þá vfsar i-liður til fjölmargra 
ákvæða þar sem landskjörstjóm er falið að auglýsa ýmsar ákvarðanir eða birta upplýsingar svo 
sem dregið er saman f X. kafla laganna. í j lið er vfsað tif ákvæða laganna þar sem 
landskjörstjórn er falið að gera tillögur til ráðherra um útgáfu reglugerða, sbr. t.a.m. nýrrar 2. 
mgr. 24. gi\, nýirar 6. mgr. 29. gr., nýrrar 32. gr. og nýrra 41. gr. Þá er í k-lið vfsað til þess 
almenna hlutverks að veita kjósendum, flölmiðlum og framboðsaðilum upplýsingar og 
leiðbeiningar um undirbúning kosninga, framkvæmd þein*a og niðurstöðu. Loks er í I-Iið áréttað
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upplýsingahlutverk landskjörstjórnar til frambjóðenda, kjósenda og fjölmiðla um undirbúning 
og framkvæmd kosninga. ■

í núgildandi 12. gr. er ijallað um heimild íramboða sem eiga fulltrúa á Alþingi og fá 
ekki kjörinn fulltrúa í landskjörstjórn til að tilnefha áheymarfulltrúa. Samkvæmt fmmvarpinu 
verður sömu reglu að finna í 1. mgr. 12. gr. b, Reglan er óbreytt og hefur slíkur fulltrúi því sömu 
réttindi og skyldur og samkvæmt gildandi lögum. Mælt er fyrir um það nýmæli að Samband 
íslenskra sveitarfélaga verði einnig heimilt að tilnefha áheyrnarfulltrúa í landskjörstjórn. Þykir 
við hæfi að sambandið fái slíkan fulltrúa vegna stórs hlutverks sveitaifélaga við framkvæmd 
kosninga og aukins hlutverks landskjörstjómar við framkvæmd kosninga.

Um 9. gr.
I 13. gr. gildandi laga er fjallað um yfirkjörstjómir kjördæma. Þar er í 3. mgr. heimild 

yfírkjörstjómar til að ákveða að í kjördæmi sé umdæmiskjörstjórn en samþykki ráðherra þarf 
samkvæmt lögunum til að yfirkjörstjórn skipi tvær slíkar umdæmiskjörstjórnir. Lagt er til að 
landskjörstjórn verði falið þetta hlutverk ráðhen*a. Þá er lagt til að yfírkjörstjórn verði veitt 
formleg heimild til að ráða starfsfólk sér til aðstoðar við framkvæmd kosninga án auglýsingar. 
I framkvæmd hefur þessi háttur verið hafður á en rétt er að kveðið sé á um heimildina í lögum.

Um 10. gr.
Samkvæmt núgildandi 14. gr. laganna skipar ráðherra menn til setu í landskjörstjóm eða 

yfirkjörstjóiTx ef aðal- og varamenn forfallast eftir tillogu þeirra samtaka sem kusu þá á Aíþingi. 
Samkvæmt ffumvarpinu skal oddvitum lands- og yfirstjóma falið þetta verkefiii í stað ráðherra.

Um 11. gr.
I 15. gr. gildandi laga er fjallað um þær kjörstjórnir, sem sveitarstjómir kjósa, Með 

ákvæðinu er betur tilgreint að þær kjörstjórnir eru í grundvallaratriðum þrenns konar, þ.e.a.s. 
yfirkjörstjórnh' sveitarfélaga, hverfiskjörstjómir og undirkjörstjórnir.

I nýrri 1. mgr. 15. gr, er kveðið skýrar á um tilvist yfirkjörstjóma sveitarfélaga en í 
núgildandi 3. málslið 2. mgr. 15. gr. Er það geit með því að árétta að yfirkjörstjómir sem kosnar 
em samkvæmt lögum um kosningar til sveitarstjórna fari með hlutverk yfirkjörstjórna 
sveitarfélaga samkvæmt lögum um framkvæmd alþingiskosninga. Samkvæmt fyrmefndu 
lögunum er sveitarstjómum skylt að kjósa til sliki*a yfirkjörstjóma og þykir rétt að þær fari með 
verkefhi yfirkjörstjóma við framkvæmd alþingiskosninga eirmig, að því marki sem þau verkefni 
em ekki falin yfirkjörstjómum kjördæma.

í 2. mgr. er kveðið á um tilvist undfrkjörstjóma og hverfiskjörstjóma. Skulu 
undirkjörstjórnir kosnar ef kjördeildir í sveitarfélagi em fleiri en ein og hverfiskjörstjórnir ef 
kjördeildir em fleiri en ein á sama kjörstað. Ekki er í ffumvaipinu kveðið á um sérstakar 
kjörstjómir til að hafa umsjón með starfi undirkjörstjórna þar sem kjördeildir em fleiri en ein 
en ekki á sama kjörstað svo sem gert er í núgildandi 1. málslið 2. mgr. 15. gr. Er ekki lengur 
talin þörf á slíkum kjörstjórnum. í þeim tilvikum þar sem ekki er skylt að kjósa undirkjörstjóm 
eða hverfiskjörstjórn myndi yfirkjörstjóm sveitarfélags fara með verkefhi slíkra kjörstjórna. c- 
lið

12. mgr. er kveðið á um að undirkjörstjórnir og hverfiskjörstjómir skuli skipaðar þremur 
mönnum og jafhmörgum til vara og að þær skuli kjósa sér oddvita og skipta að öðm leyti með 
sér verkum. Sama áskilnað er að finna í 1. og 2. mgr. 15. gi*. gildandi laga.

í 3. mgr. er fjallað um heimild borgarstjómar Reykjavíkurborgar til að ákveða að 
yfirkjörstjórnir Reykjavíkui*kjördæma gegni einnig hlutverki yfirkjörstjómar sveitarfélags. Um 
er að ræða sömu reglu og fram kemur í 4. málslið 2. mgr. 15. gr. gildandi laga. Er heimildin 
háð því að viðkomandi yfirkjörstjórnir samþykki þetta fyrirkomulag. Svo sem kveðið er á um í
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núgildandi lögum skulu þessar kjörstjómir jafiian vera reiðubúnar til að mæta fyrirvaralaust á 
fund á kjördegi til ákvarðana og úrskurða í sambandi við kosninguna.

Rétt þykir að kveða skýriega á um það í 4. mgr. að sveitarstjórn útvegi starfsfólk sem sé 
til aðstoðar við kosningar og að fyrirmæli um auglýsingu eigi ekki við um ráðningu slíks 
starfsfólks. Slík fyrirmæli geta verið í lögum, sbr. 7. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins, í kjarasamningum starfsmanna sveitarfélaga eða í reglum sveitarstjómar. 
Hafa slík störf almennt ekki verið auglýst, enda um afar tímabundin störf að ræða og þykir 
hagræði í því að unnt sé að kalla til sömu einstaklinga og áður hafa gegnt slíkum störfum án 
þess að auglýsa störfin sérstaklega. Þá em laun fyrir slík tímabundin störf ekki svo há að þau 
teljist til það ríkra fjárhagslega hagsmuna sem borgaramir þurfi að eiga jafnan aðgang að.

Með fiumvarpinu er fellt úi' gildi ákvæði um það hvenær hverfiskjörstjórnir og 
undirkjörstjómir skuli kosnar. Samkvæmt gildandi lögum skal kjósa þær á fyrsta fimdi 
nýkjörinnai' sveitarstjórna en einnig hefur þeim verið heimilt að fresta kosningu þeirra þannig 
að þær verði kosnar til eins árs fyrir hverjar almennar alþingiskosningar. í fiamkvæmd hefur 
víðast tíðkast að umrædd frestunarheimild sé nýtt og er ákvæðið um skyldu til kosninga á fyrsta 
fundi sveitarstjórna því þýðingarlítið. Þá þykir ekki ástæða til að umræddar kjörstjórnir séu í 
þeim tilvikum kosnar til eins árs í senn og felst í 2. mgr. að umræddar kjörstjómir em aðeins 
kosnar til að sjá um fiamkvæmd þeirra alþingiskosninga sem væntanlegar eru þegar kosið er.

Um 12. gr.
Ákvæði 16. gr. laganna er breytt til samræmis við þá breytíngu sem mælt er fyrir um í

6. gr. Óþarfi er að kveðið sé á um í 16. gr. að sá sem eigi sæti í kjörstjórn skuli víkja sæti ef 
hann er í kjöri til Alþingis, enda mun sú regla framvegis koma fiam í 11. gr. laganna. Meðal 
annars er kveðið á um vanhæfi vegna þess að til úrskurðar er mál er varðar maka eða fyrrverandi 
makaþess sem á sæti í kjörstjóm. Orðalagið svarar til 2. töluliðar 1. mgr. 3. gr. stjórnsýslulaga 
en þó er tekið fram að kjörstjómarmaður skuli einnig víkja sæti ef mál varðar sambúðamiaka 
eða fyrrverandi sambúðarmaka. Sem fyrr stofnast þó ekki til mægða vegna sambúðar. Að öðm 
leyti verður að leysa úr álitaefnum um sérstakt hæfi kjörstjórnarmanna á grundvelli ólögfestra 
reglna um hæfi. Almennt má búast við að slíkar reglur geri nokkuð vægari hæfisskilyrði en 
hæfisreglur stjómsýslulaga. Verðui' þó meðal annars að hafa hliðsjón af réttaröryggi þeirra aðila 
er mál snertir, hversu veigamikla hagsmuni málið snýst um og skilvirkni.

Um 13. gi*.
í 19. gr. gildandi laga er fjallað um gerðabækurkjörstjóma. Mun 1. málsliður núgildandi 

1. mgr. 19. gr. standa óbreyttur þess efiiis að allar kjörstjórnir skulu halda gerðabækur og bóka 
gerðir sínar. Ákvæði 2. mgr, 19. gr. um bókanir landskjörstjóma, yfirkjörstjórna og kjörstjóma 
sem sveitarfélag kýs verður óbreytt að því undanskildu að málsgreininni verður skipt í þrjár 
málsgreinar, þ.e.a.s. 2. -  4, mgr. 19. gr. Efhi núgildandi 3. mgr. verður fellt á brott og í þess 
stað verður kveðið áum í 5. mgr. að landskjörstjórn setji reglur, sem ráðherra staðfesti, um form 
og efhi gerðabóka. Verður landskjörstjóm heimilt að ákveða að gerðabækur geti verið rafiænar 
eða að notað verði sérstök eyðublöð í stað þeirra og um varðveislu og skil gerðabóka til 
landskjörstjómar. Þá verður í 6. mgr, kveðið á um að landskjörstjóm ákveði form og efhi 
embættisinnsigla og láti kjörstjórnum í té. Landskjörstjórn er því veitt svigrúm til að ákveða 
form og efhi gerðabóka. Markmið breytingarinnar er að skapa samræmi í notkun gerðabóka og 
að einhver aðili hafi yfirumsjón með því að framkvæmdin sé rétt, Ekki er talin ástæða til að 
viðhalda þeim reglu sem fram kemur í núgildandi lögum um það hvaða stjórnvaldi beri að láta 
hvaða kjörstjórnum í té gerðabækur.
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Um 14. gi'.
Samkvæmt núgildandi 2, mgr. 20. gr. gildandi laga skal ráðherra auglýsa hvenær 

reglulegar alþingiskosningar fara fram. Með frumvarpinu er lagt til að landskjörstjórn verði 
falið þetta verkefni.

Um 15. gr.
Samkvæmt 22. gr. núgildandi laga skulu sveitarstjórnir gera kjörskrár þegar boðað hefui' 

verið til kosninga á grundvelli svokallaðra kjörskrárstofiia sem Þjóðskrá íslands lætur þeim í té. 
Með frumvarpinu er Þjóðskiú íslands alfarið falið það verkefiii að útbúa kjörskrár.

Samkvæmt frumvarpinu verður skýrar kveðið á um það tímamark sem miða skal 
kjorskrá við en gert er í gildandi lögum sbr. 2. mgr. greinarinnar. Inntak hennar um 
viðmiðunardag kjörski'ár tekur til þess lögheimilis kjósanda sem miða skal kjörskrá við. Með 
ákvæðinu er þannig skýrt tekið fram að þegai' kjósanda er raðað á kjörskrá skuli miðað við 
lögheimili hans á því tímamarki sem kveðið er á um í ákvæðinu. Tekur viðmiðunarmark 
ákvæðisins þai' af leiðandi ekki til atriða sem varða kosningarrétt sbr. 1. gr. laganna. Ber 
Þjóðskrá Islands t.a.m. ekki að taka mið af viðmiðunardegi í skilningi 2. mgr. við mat á því 
hvaða kjósendur hafa uppfyllt aldursskilyrði 1. gr. laganna, enda nægir að fyrirséð sé að 
kjósendur nái þeim aldri á kjördag.

Samkvæmt fi*umvarpinu verður skýrlega kveðið á um í lögum að kjörskrá skuli miðast 
við lögheimilisskráningu kjósenda í þjóðskrá kl. 16 síðdegis 22 dögum fyrir kjördag. Þeir sem 
flytjast milli kjördæma eða kjördeilda eftir áðurgreindan tíma skuli þá teknir á kjörskrá þar sem 
þeir voru skráðir með lögheimili á viðmiðunartfmamarkinu. Kjósandi getur þar af leiðandi ekki 
krafist þess að vera tekinn á kjörskrá ef flutningur hans fór fram eða var tilkynntur á kjörskrá 
eftir viðmiðunaitímamarkið. Ákvörðun um það hvar kjósandi skal vera á kjörskrá ræðst af því 
sem skráð er í íbúaskrá. Skilyrði þessa eru þá annars vegar að efhislegar forsendur 
lögheimilisski'áningar séu fyrir hendi á viðmiðunardegi og hins vegar að tilkynning um nýtt 
lögheimili hafi verið send og hún borist Þjóðski'á fslands fyrir þann tíma.

í frumvarpinu er kveðið á um að viðmiðunardagur kjörskrár sé 22 dagar fyrir kjördag, 
en í gildandi lögum er viðmiðunardagurinn fimm vikur eða 35 dagar. í kosningum til 
sveitarstjórnar, við þjóðaratkvæðagreiðslur og við kjör forseta íslands er viðmiðunardagur 
kjörskrár þrjár vikur fyrir kjördag eða 21 dagur. Þar sem kjördagur er laugardagur þykir 
heppilegra að miða viðmiðunardaginn við föstudag. í samræmi við ffumvarpið að Öðm leyti ern 
ffestum og ákvörðunum á tíma lýst í dögum en ekki vikum.

í þríðju málsgrein er lagt til að strax í upphafi 22. gr. sem er inngangs grein VI. kafla 
um kjörskrár, að fiam komi að kjörskrár skulu annars vegar vera prentaðar og hins vegar 
rafiænar. Jafhffamt er áréttuð sú meginregla að kjörstjórnir skuli notast við raffæna kjörskrá á 
kjördegi, sbr. 22. gr. fiumvaipsins, sem verður 29. gr. laganna.

Um 16. gr.
í 23. gr. laganna er flallað um það hverja skuli taka á kjörskrá. Ákvæði 1, mgr. eru 

efhislega þau sömu og í núgildandi lögum. í fiumvaipinu felst þó sú viðbót í bráðabirgðaákvæði 
a-lið er kveðið á um það hvernig taka skuli þá sem uppfylla skilyi'ði 1. gr. laga um réttindi 
danskra ríkisborgara á íslandi nr. 18/1944 sbr. 1. gr. laga nr. 85/1946. Samkvæmt b-lið fyrri 
málsgreinarinnar skulu kjósendur búsetth í útlöndum færðir á kjörski'á í því sveitarfélagi þar 
sem þeir áttu síðast lögheimili svo sem kveðið er á um í gildandi lögum.

í seinni málsgreininni er fjalíað um hvemig taka skal kjósendur á kjörskrá í þeim 
tilvikum þar sem lögheimili var síðast skráð í Reykjavík. Kemur fram sama regla og í 2. mgr.
23. gi'. gildandi íaga. Þar sem Reykjavík er skipt í tvö kjördæmi sem eru, því sem næstjafnstór 
með tilliti til fjölda kjósenda, ber nauðsyn til að skipta þessum hópi, svo og öðrum óstaðsettum 
í Reykjavík, milli kjördæmanna. Miðar skiptingin við fæðingardag og hefur hún tryggt
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tiltölulega jafha aldursdreifingu innan hvors hópsins. Sú viðbót er gerð við núgildandi ákvæði 
að kveðið er á um hvemig fara skuli með þá sem em með skráð lögheimili hjá 
utanríkisþjónustunni en í framkvæmd hafa þeir verið teknir á sama hátt á þjóðskrá og þeir sem 
em „óstaðsettir“ í Reykjavík. í stað þess að tala um „óstaðsetta“ í Reykjavík er lagt til að talað 
verði um þá sem hafa „ótilgreint“ lögheimili í Reykjavík.

Um 17. gr.
Samkvæmt 25. gr. gildandi Iaga skal ráðuneytið eigi síðar en tólf dogum fyrir kjördag 

biita í Ríkisútvarpi, þ.e.a.s. hljóðvarpi og sjónvarpi, auglýsingu um framlagningu kjörskráa. 
Með frumvarpinu er lagt til að það sé Landskjörstjómar að auglýsa að kjörskrár hafi verið gerðar 
en ekki ráðuneytis eins og er samkvæmt gildandi lögum. Skal það gert jafhskjótt og Þjóðskrá 
Ísíands tilkynnir kjörstjóminni að kjörskrár hafi verið samdar og eigi síðar en 20 dögum fyrir 
kjördag. Er því miðað við að kjörskrá sé tilbúin fyrr en samkvæmt gildandi lögum. Auglýst skal 
í B-deild Stjórnartíðinda, Ríkisútvarpinu og dagblöðum en með dagblöðum er venju samkvæmt 
átt við blað sem gefið er út a.m.k. flórum sinnum í viku og dreift er á landsvísu.

Þá er í fiumvaipinu kveðið á um að kjörskrá verði almenningi aðgengileg á vefsíðu 
Þjóðskrár íslands og vef landskjörstjórnar en samkvæmt gildandi lögum hefur aðeins verið skylt 
að leggja kjörskrá fram almenningi til sýnis á skrifstofu sveitarstjómar eða öðrum hentugum 
stað eigi síðar en tíu dögum fyrir kjördag, sbr. 26. gi*. gildandi laga. Gert er ráð fyrir að 
ráðuneytið, að fengnum tillögum landskjörstjórnar og Þjóðskrár íslands, setji reglugerð um þær 
upplýsingar sem birta skal úr kjörskrám.

í 2. mgr. er kveðið á um reglugerð sem ráðherra skal setja að fengnum tillögum 
landskjörstjómar og Þjóðskrár íslands. Skal þar nánar kveðið á um hvemig birta skuli 
upplýsingar úr kjörskrá. Er samkvæmt ákvæðinu heimilt að kveða á um að upplýsingarnar skuli 
birtar á öðrum vefsíðum en greinir í 1. mgr.

Umræddar reglur skulu koma fiam f 24, gr. laganna en sú regla sem fiam kemur í því 
ákvæði gildandi laga fellur brott.

Um 18. gr.
Samkvæmt ákvæðinu skal Þjóðskrá íslands veita stjómmálasamtökum aðgang að 

kjörskrá í heild eða að hluta í aðdraganda kosninga sé þess óskað. Reglan tekur til þess þegar 
kjörskrá hefur verið gerð og tekur til stjómmálasamtaka sem em á skrá landskjörstjórnar, sbr. 
hafa uppfyllt skilyrði 2. eða 3. mgr, 30. gr. Aðgangur að kjörskrá í því formi sem hér er lagt til 
tekur ekki til merkinga við kjósendur í kjörskrá á kjördegi. Um aðgang stjórnmálasamtaka eða 
umboðsmanna þehi*a að upplýsingum um kosningaþátttöku einstakra kjósenda fer á hinn 
bóginn eftir 25. gr, c fmmvaipsins sem verður 47. gr. c. laganna.

Geit er ráð fyrir því að stjórnmálasamtök fá afrit af kjörskránni óski þau þess. Geta afiit 
verið prentuð og rafræn. Ákvæðið er í samræmi við áralanga fiamkvæmd, þar sem Þjóðskrá 
íslands hefur látið stjómmálasamtökum í té kjörski*árstofiia. Að baki býr sá tilgangur að gera 
stjórnmálasamtökum kleifi að hafa efdrlit með kjörskrárgerð og framkvæmd kosninga. Auk 
þess þykir ekki ástæða til að hefta aðgang stjómmálasamtaka að upplýsingum um kjósendur á 
kjörskrá að því leyti sem þau nota þær í því skyni að koma upplýsingum á fiamfæri við þá í 
aðdraganda kosninga, í þeim tilgangi hafa stjórnmálasamtök einnig átt kost á því að fá afhenta 
límmiða með heimilisföngum kjósenda. Þjóðskrá íslands hefur jafhan gætt þess að ekki séu 
veittar upplýsingar um þá sem merktir eru á bannskrá Þjóðskrár íslands. Þá er einnig til þess að 
líta að ekki þykir rétt að aðstöðumunur sé milli stjórnmálasamtaka um upplýsingar um 
mögulegakjósendur. í áliti stjómar Persónuverndar 13. mars 2014 í máli m, 2013/828 kemur á 
hinn bóginn fiam að í lög hafi skort heimild til þess að afhenda stjórnmálasamtökum 
kjörskrárstofna. Rétt er að bregðast við slíku og mæla nánar fyrir um afhendingu kjörskrárstofna 
til stjórnmálasamtaka og um meðferð þeirra í samræmi við áralanga fiamkvæmd.
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Tekið er fram að kjörski'áreintak skuli afhent án endurgjalds svo og önnur gögn sem 
kunna að vera tilgreind í reglugerð. Með öði'um gögnum er átt við þau gögn sem vísað er til í 
dæmaskyni í 2. mgr.

I 2. mgr. er gert ráð fyrir því að í reglugerð, sem ráðherra setur að fengnum tillögum 
landskjörstjórnar, verði sett nánari fyriimæli um ffamkvæmd greinarinnar.

Um 19. gr.
126. gr. gildandi laga er kveðið á um að kjörskrá skuli leggja fi*am almenningi til sýnis 

á skrifstofu sveitarstjórnar eða öðrum hentugum stað eigi síðar en tíu dögum fyrir kjördag. Auk 
umræddrar reglu mælir frumvarpið fyrir um að Þjóðski*á íslands skuli senda sveitarstjórnum 
kjörski'ár og að móttaka þeirra skuli verða staðfest. Samkvæmt fiumvarpinu mun 
sveitarstjórnum sem fyrr vera skylt að leggja kjörski’ár fiam almenningi til sýnis á skrifstofu 
sveitarstjórnar eða Öðrum hentugum stað. Skal það gert eigi síðar en tíu dögum fyrir kjördag 
svo sem skylt er samkvæmt gildandi lögum og skal það auglýst. Eins og áður er það 
sveitarstjórna að meta hvar og á hve mörgum stöðum í sveitarfélagi kjörskrá er lögð fiam.

Um 20, gr.
127. gi*. gildandi laga er fjallað um athugasemdir við kjörskrá en samkvæmt núgildandi 

lögum hafa sveitarstjórnir tekið slíkar athugasemdir til meðferðar. Með fiumvarpinu er lagt til 
að Þjóðskrá íslands fjalli um athugasemdir við kjörskiú og geri viðeigandi leiðréttingar. Gera 
má leiðréttingar fram á kjördag svo sem samkvæmt gildandi lögum. Ákvarðanir Þjóðskrár 
íslands um leiðréttingar á kjörskrá er unnt að kæra til úrskurðamefhdar kosningamála skv. 28. 

g r *

I fiumvarpsákvæðinu eru taldax* upp þær leiðréttingar sem Þjóðskrá íslands er heimilt að 
gera á kjörskiám en samkvæmt gildandi lögum hefur sveitarstjórnum með almennum hætti 
verið falið það verkefiii að gera „viðeigandi leiðréttingar". Markmið breytinganna er að lögfesta 
skýrari reglur um það hvemig leiðrétta skuli kjörskrár auk þess að samræma verklag þax* að 
lútandi.

Samkvæmt a-Iið er heimilt að leiðrétta kjörskrá ef stofnun hefur ekki skráð lögheimili 
kjósanda til samræmis við tilkynningu flutnings hans. Hafi Þjóðskrá þannig fengið tilkynningu 
um lögheimilisbreytingu fyrii* viðmiðunardag kjörskx*árinnar, en breytingin ekki skilað sér á 
kjörskrá, ber Þjóðskrá að breyta kjörskrá til samræmis við tilkynninguna. Er þannig miðað við 
að í umræddum staflið felist sama regla og fram kemur nú í 3. mgr. 27. gr, laganna þess efhis 
að óheimilt sé að breyta kjörskrá vegna nýs lögheimilis nema flutningui* hafi átt sér stað fyrir 
viðmiðunardag og tilkynning um nýtt lögheimili hafi borist Þjóðskrá íslands til ski*áningar fyrir 
sama tíma. Verður kjörskrá því ekki leiðrétt hafi kjósandi óskað eftir flutningi lögheimili síns 
eftfi viðmiðunardag kjörski'ár. Hafi kjósandi á hinn bóginn tilkynnt lögheimilisflutning fyrir 
viðmiðunardag en Þjóðskrá ekki uppfært íbúaskrá áður en kjörskrá var útbúin ber Þjóðskrá að 
bregðast við og leiðrétta kjörski*ána.

Samkvæmt b-lið skal Þjóðskrá íslands leiðrétta kjörskrá ef stofnuninni berst vitneskja 
um andlát kjósanda. Þá skal stofhunin gera slíkt hið sama samkvæmt c-lið ef henni berst 
vitneskja um að erlendur ríkisborgari hafi öðlast íslenskt ríkisfang eða að kjósandi hafi misst 
íslenskt ríkisfang. Reglurnar eru því þær sömu og fiam koma í 4. mgr, 27. gi*. gildandi laga um 
að sveitarstjórn skuli fiam á kjördag leiðrétta kjörskrá berist henni slík vitneskja. Varða þessir 
stafliðir báðir tveir að þessu leyti þá stöðu þegai* kjósendur hafa misst kosningarrétt eða geta 
eðli máls samkvæmt ekki kosið.

Að því er varðar c-lið er að öðru leyti mælt fyrir um það nýmæli að breyta skuli kjorskrá 
hafi erlendur ríkisborgari öðlast íslenskt ríkisfang og þar með kosningarrétt sbr. 2. mgr. 1. gr. 
laganna. Hefur kjörskrám hingað til verið breytt af þessum sökum á grundvelli almennrar
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heimildar sveitarstjórna til að leiðrétta kjörskrár. Skal í slíkum tilvikum miðað við 
lögheimiiisski'áningu hins nýja ríkisborgara á viðmiðunartíma kjörskrár án tillits til þess hvort 
viðkomandi var þá búsettur hér á landi eða ekki og hvert ríkisfang hans var.

í d-lið er kveðið á um að leiðrétta skuli kjörskrá ef Þjóðskrá íslands berist vitneskja um 
að danskur ríkisborgari eigi rétt samkvæmt 1. gr. laga nr. 85/1946. Skal þá taka kjósanda á 
kjörskrá þar sem lögheimili hans var á viðmiðunartíma kjörskrár,

Á hinn bóginn skal taka mið af nýju lögheimili íslensks ríkisborgara sem áður hefur 
misst kosningarrétt samkvæmt b-lið 2, mgr. 1. gr. og flust hefur til íslands og skráð lögheimili 
sitt eftir viðmiðunardag kjörski’ár. Skulu slíkir kjósendur teknh á kjörskrá í þeim sveitarfélögum 
þar sem lögheimili þeirra er þegar beiðni um leiðréttingu berst Þjóðskrá íslands, sbr. e lið. Sama 
regla á við ef íslenskur ríkisborgari hefur aldrei átt lögheimili á íslandi en flyst til landsins eftir 
viðmiðunartíma kjörskrái*. í f.-lið er Þjóðskrá íslands ioks veitt heimild til að leiðrétta kjörskrá 
ef stoíhunin verður þess áskynja að villa við skráningu kjósanda hafi átt sér stað við 
kjörskrárgerðina. Nauðsynlegt er að stofhuninni sé unnt að leiðrétta kjörskrá ef augljóst er að 
viila í henni, Gætu slíkar villur einkum verið þær að kjósendur sem með réttu hefðu átt að fara 
inn á kjörskrá að teknu tilliti til íbúaskráningar þeirra á viðmiðunardegi hefðu af einherjum 
ástæðum ekki verið teknh* inn á kjörskrá. Til dæmis gæti hafa verið ranglega gengið út frá að 
tiltekin heimilisföng tilheyrðu öðrum kjördeildum, sveitarfélögum eða kjördæmum en raunin 
væri eða að það færist fyrh að skrá kjósendm* í kjörskrá. Heimildinni verður á hinn bóginn ekki 
beitt ef kjósandi telur að kjörskrá eigi að endurspegla skráningu nýs lögheimiiis hans eftir 
viðmiðunardag, enda væri þá ekki um villu í skráningu kjörskrár að ræða sbr. ákvæði laganna 
um viðmiðunartíma.

í 2. mgr. er Jjallað um meðferð Þjóðskrár íslands á beiðnum um leiðréttingu kjörskráa, 
Skal viðkomandi sveitarfélögum og kjósendum tilkynnt um leiðréttingar sem gerðar eru á 
kjörskrá og þau varða. Eðli máls samkvæmt verður látnum kjósanda ekki tilkynnt um að 
kjörskrárskráningu hans hafi verið breytt en f öðrum tilvikum skal kjósendum tilkynnt um 
breytingar. Eftir því sem kostur er skal Þjóðskrá tilkynna kjósendum eða viðkomandi 
sveitarstjómum að borist hafí athugasemd við ski*áningu í kjörskrá áður en tekin er ákvörðun 
um leiðréttingu. Ákvæðið stendur því ekki í vegi að Þjóðskrá fjalli um athugasemdir við 
kjörskrá sem berast ftá öðrum en kjósendum eða sveitarfélögum, t.a.m. ftá stjórnmálasamtökum, 

Loks er áréttað að sveitarstjórn sé óheimilt að láta færa á kjörskráreintök sín aðrar 
leiðréttingar en þær sem Þjóðskrá íslands hefiir heimila. Er með þessu áréttuð sú meginstefha 
ftumvarpsins að miðað er við að kjörskrárgerðin, þ.m.t. leiðréttingar á henni verði hjá Þjóðskrá 
íslands.

Um21. gr.
í ákvæðinu er heimild til að kæra ákvarðanir Þjóðskrár um leiðréttingu kjörskrár til 

úrskurðarnefndar kosningamála. Bæði er unnt að kæra leiðréttingar og synjanh* um leiðréttingar 
og geta bæði viðkomandi kjósendur og sveitarstjórnir kært ákvarðanir að því gefhu að kærandi 
sé ósammála niðurstöðu Þjóðskrár íslands. Þá er ekki útilokað að aðrh en kjósendur eða 
sveitarstjórnir hafí nægjanlega hagsmuni af ákvörðunum Þjóðskrár til að eiga aðild að slíkum 
kærumálum. Verður til dæmis að telja varhugavert að úrskurðamefndin vísi frá kærum 
stjórnmálasamtaka sem telji að skráning í kjörskrá sé röng, enda kunna þau að eiga óbeina 
hagsmuni af slíkum málum.

Kæmfrestur er skammur eða einn sólarhringur ftá dagsetningu ákvörðunar Þjóðski'ár, 
Er því mikilvægt að Þjóðskrá komi ákvörðunum skjótt á ftamfæri við þá kjósendur eða 
sveitarstjórnir sem mál varðar, Verður að tryggja að kjósandi eða sveitarstjórn hafi verið unnt 
að kynna sér ákvörðun áður en kæruffestur rennur út, enda kann að öðrum kosti að vera 
afsakanlegt að kæra berist að liðnum kærufresti, sbr. 1. tölulið 1. mgr. 28. gr. stjómsýslulaga.
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Af þessum sökum er rétt að Þjóðskrá komi ákvörðunum sínum á framfæri rafrænt og leiti 
staðfestingar viðtakanda á móttöku áður en kærufrestur er liðinn.

Úrskurðameíndin skal veita kæranda hæfilegan frest til að koma að frekari gögnum áður 
en hún fellir úrskurð í málinu. Ekki er gert ráð fyrir að öðrum sé veitt færi á að koma sínum 
sjónamiiðum á framfæri, enda má ætla að afstaða þeirra liggi þegai' íyrir vegna meðferðar 
málsins hjá Þjóðskrá. Telji úrskurðarnefhdin á hinn bóginn ástæðu til, standa lögin því ekki í 
vegi að afíað sé frekari afstöðu Þjóðskrár íslands eða eftir atvikum kjósanda eða sveitai'stjórn.

Um 22. gr.
I ákvæðinu er fjallað um form kjörski'ár. Fram til þessa hafa kjörskrár verið prentaðar 

gefnar út með staðfestingu sveitarfélags en með frumvarpinu er lögð til sú breyting að kjörskrá 
verði að meginreglu rafi'æn. í  sjálfu sér er kjörskrá á íslandi rafræn og hefur verið það í áratugi 
þar sem kjörskrárstofninn, sem er gmnnurinn'að kjörskrá hefur verið unninn í tölvukerfi. Með 
rafiænni kjörskrá er átt við miðlægan gagnagrunn sem hefur að geyma sömu upplýsingar og 
koma fiam í kjörskrá og er uppfærður jafnóðum um atkvæðagreiðslur kjósenda. Þjóðskrá 
íslands hefur unnið að verkefhi um gerð rafiænnar kjörskrár en rafiæn kjörski'á er eitt af 
markmiðunum í stefnu ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið 2013-2016 
https://www.innanrikisraduneyti.is/media/frettir-2013/Voxtur-i-krafti-netsins-b.pdf. Segir 
orðrétt í kaflanum um lýðræði: “Komið verði á rafrænni kjorskrá, rafiænum íbúakosningum og 
undirskriftasöfnunum í sveitarfélögum sem verði undanfari tilraunar með rafrænar 
sveitarstjómarkosningarTTilraunaútgáfa af hugbúnaði fyrir raffæna kjörskrá er nú tilbúin til 
prófunar hjá Þjóðski'á fslands.

Töluvert hagræði getur verið fýrir kjósendur að kjörski'á sé rafiæn og aðgengileg í öllum 
kjördeildum kjördæmis. Verða kjósendur þá ekki bundnir við að kjósa á tilteknum kjörstað eða 
í tiltekinni kjördeild kjördæmis heldui' geta kosið þar sem hentugast er fyrir þá, að því tilskildu 
að þeir kjósi innan síns kjördæmis. Ef rafræn kjörskrá er notuð við atkvæðagreiðslu leiðréttir 
Þjóðskrá íslands kjörskrána skv. 27. gr. jafnóðum og ákvarðanir eiu teknar. Með innleiðingu 
rafiænnar kjörskrár verðui' auðveldlega hægt að fá fiam tölfiæði um kjörsókn og hvernig hún 
dreifist á aldur og kyn og mun hún því einnig verða til mikils hagræðis fyrir starfsmenn 
yfirkjörstjórna.

í 2. mgr, er kveðið á um að kjósendum sé heimilt að greiða atkvæði í öllum kjördeildum 
kjördæmis. Kjósandi sem er á kjörskrá í kjördæmi mun því geta kosið í hvaða kjördeild 
kjördæmisins sem er. Eðli máls samkvæmt munu kjósendur í ReykjavíkurkjÖrdæmunum þurfa 
að kjósa í eigin kjördæmi, þótt rafiæn kjörskrá verði notuð í sveitarfélaginu öllu, enda ekki unnt 
að blanda saman atkvæðum kjósenda tveggja kjördæma.

f 3. mgr. er fjallað um meðferð yfirkjörstjóma á utankjörfundaratkvæðum þegar notast 
er við rafiæna kjörskrá. Samkvæmt gildandi lögum hafa undirkjörstjórnir séð um meðferð 
utankjörfundaratkvæða, enda er þeim falið að merkja við nöfh kjósenda í kjörskrám, Með 
tilkomu rafrænnar kjörskrár verður unnt að sjá hverjir hafa kosið við lok kjörfundar án þess að 
búið sé að safha saman kjörskráreintökum undirkjörstjóma. Verður því ekki sama þörf og áður 
að utankjörfundaratkvæðum sé dreift til undirkjörstjórna og að þær meðhöndli atkvæðin, Þá 
felast ótvíræðir kostir í því að meðferð utankjörfundaratkvæða sé miðlæg, enda minnkar það 
hættu á villum við uppgjör kosninga, eykur samræmi við meðferð utankjörfundaratkvæða og 
minnkar umsýslu við flutning atkvæða. Loks mun slík miðlæg vinnsla einfalda störf 
undirkjörstjórna. í þessum tilvikum skulu kjörstjórar koma utankjörfundaratkvæðum til 
yfirkjörstjórnar sem skal fylgja ákvæðum laganna um meðferð þeiira eftir sem við á. Verður að 
hafa í huga að þótt atkvæðin séu í vörslum yfirkjörstjómar geta kjósendm* þeirra sem fyrr kosið 
á kjördag og þannig ógilt utankjörfundaratkvæðin. Verða yfirkjörstjórnir við skráningu 
utankjörfundaratkvæða að gæta að því að merkja ekki endanlega við kjósendur í rafiænni
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kjörskrá fyrr en að loknum kjörfundi svo tryggt sé að kjósandi greiði ekki hvoru tveggja 
utankjörfundar og á kjörfundi. Þá leiðir af 67, gr. laganna að kjósendur munu ekki geta gengið 
að utankjörfundaratkvæði sínu á kjörstað ef kjörskrá er rafræn, enda heíur yfírkjörstjórn þá 
atkvæðið undir höndum. Vilji kjósandi nota þennan rétt sinn verður hann því að leita til 
yíirkjörstjómar.

Þótt ífumvarpið geri ráð fyrir að kjörskrá verði alls staðar raffæn þykir rétt að 
sveitarfélög geti sótt um undanþágu og fengið að notast við prentaða kjörskrá. Einnig þarf að 
gera ráð fyrir tilteknum aðlögunaitíma og má gera ráð fyrir að raffæn kjörskrá yrði innleidd í 
áföngum. Ástæður sem kunna að réttlæta að vikið sé frá meginreglunni um raffæna kjörskrá 
geta t.d, verið að tæknilega sé af einhverjum orsökum ómögulegt eða afar erfitt að notast við 
raffæna kjörskrá í sveitarfélagi. Kunna þá t.a.m. að koma til skoðunar sjónarmið eins og að ekki 
sé unnt að tryggja rafræna tengingu við hinn miðlæga gagnagrunn á kjörstað. Við skýringu 
ákvæðisins verður að taka mið af því að um er að ræða undantekningu ffá þeirri meginreglu að 
kjörskrá skuli vera rafræn og þurfa gild rök að vera að baki ákvörðun um að heimila að notuð 
sé kjörskrá á pappírsformi.

Mælt er fyrir um að umsókn sveitaifélags skuli berast landskjörstjórn eigi síðai* en 36 
dögum fyrir kjördag og að landskjörstjóm skuli taka afstöðu til hennar eigi síðar en viku eftir 
það tímamark. Að því gefnu að kosið sé á laugardegi renna umræddir ff estir þá út á föstudögum, 
rétt íúmlega fímm vikum annars vegar og fjórum vikum hins vegar, fyrir kjördag. Umræddum 
fi-estum er ætlað að stuðla að því að fyrir liggi með góðum fyrirvara hvaða form verði á kjörskrá. 
Mælt er fyrir um að landskjörstjóm skuli heimilt að taka til meðferðar umsókn sem berst að 
liðnum fiesti ef mjög veigamiklar ástæður mæla með því að fallist verði á hana. Ákvæðinu er 
ætlað að tryggja að unnt sé að bregðast við ófyrirséðum atvikum og að í öllu falli sé ávallt unnt 
að grípa til þess að nota kjörskrá á pappírsformi ef Ijóst þykir eftir að tímafrestir eru mnnir út 
að alls ómögulegt sé að fiamkvæma kosningu með rafiænni kjörskrá. Eins og orðalag 
ákvæðisins gefur til kynna er um að ræða algjöra undantekningarheimild.

í 4. mgr. er mælt fyrir um að Þjóðskrá Islands ákveði gerð og útlit kjörskrár og útvegi 
sveitarfélögum viðeigandi hugbúnað til notkunar rafiænnar kjörskrár. Ákvæðið kemur í stað 
þeirrar reglu sem kemur fram í núgildandi 24. gr. er fjallar um gerð kjörskrár. Samkvæmt 
ákvæðinu skal Þjóðski*á hvom tveggja útbúa rafræna kjörskrá og prentaða kjörskrá. Á hinn 
bóginn fellur það í hlut sveitarfélaganna sjálfia að útvega þann tækjabúnað sem nauðsynlegur 
er til að nota kjörskrána. Felst í því einkum að í hverri kjördeild verður að vera tölva sem tengist 
raffænni kjörskrá í gegnum Internetið.

Þá er gert ráð fyrir að ráðherra setji, að fengnum tillögum landskjörstjómar og Þjóðskrár 
íslands, reglugerð með nánari fyrirmælum um ýmis atriði, s.s. um öryggi, aðgangsheimildir, 
miðlun upplýsinga og hvemig bregðast skuli við bilunum eða tmflunum á starfsemi raffænnai' 
kjörskrár. í  þeirri útgáfu raffænnar kjörskrár sem Þjóðskrá íslands hefur unnið að, er stuðst við 
innskráningarþjónustu ísland.is og er aðgangi að kerfinu stjómað með svokölluðu umboðskerfi 
ísland.is. Aðgangur að kerfinu verði með styrktum íslykli eða raffænum skifiíkjum. Þjóðskrá 
íslands hlaut í febrúar 2006 vottun fiá Bresku staðlastofiiuninni, BSI, samkvæmt ISO 
27001:2005 staðlinum um stjómun upplýsingaöiyggis og hefur haldið vottuninni síðan, Þann
18. nóvember 2014 hlaut stofhunin vottun samkvæmt nýi*ri útgáfu staðalsins ISO/IEC 
27001:2013. SkoðunarmennBSI komareglubundið til að geraúttekt á starfseminni og fullvissa 
sig um að starfsemin sé í samræmi við ákvæði staðalsins Öflug gæðakerfi, byggð á 
viðurkenndum stöðlum, undir eftirliti óháðs aðila, er sú leið sem stofnunin hefur valið til að 
tryggja eins og framast er unnt ömggt skráarhald og skilvirka starfshætti. Þar sem tækninni 
fleygir stöðugt fram í síbreytilegu umhverfi er þessi nálgun á uppfyllingu gæða- og 
Öryggiskrafiia að mörgu leyti virkari aðferð til þess að tryggja öryggi upplýsinga og kerfa heldur 
en að festa í reglugerð eða lagatexta tilteknar aðferðir. Hins vegar er það ljóst að til þess að 
viðhalda öryggisstigi er nauðsynlegt að festa í sessi reglubundnar úttektir á öryggisþættinum og
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væri því æskiíegt að kveða í reglugerð á um að reglulegar öryggisúttektir af sérfróðum aðila 
skuli fara fi'am.

Regiu núgildandi 29. gr. verður ekki að finna í lögunum eftir samþykkt frumvarpsins en 
þar er nú fjaliað um það hlutverk sýslumanns að gera nauðsynlegar ráðstafanir en hann verður 
þess áskynja að kjörskrá hafi ekki verið samin eða Íögð fram í tæka tíð. Ekki er taiin þörf á slíku 
ákvæði.

Um23.gr.
Með 23. og 24. gr. ffumvarpsins er lagt til að skýrari reglur verðui' settar um meðferð 

framboðslista og skráningu nýrra stjómmálasamtaka auk þess sem landskjörstjóm er falið að 
sjá um skráningu nýrra stjórnmáiasamtaka og úthlutun listabókstafa. í núgildandi lögum er að 
finna VII. kafla sem ber yfirskriftina „Framboðct og fjallar um form framboðslista og hvernig 
haga skuli tilkynningum um að stjómmálasamtök hyggist bjóða sig til Alþingis, Hefiir kaflinn 
að geyma 30.-37. gr. laganna og em þar ákvæði um málsmeðferð yfirkjörstjóma vegna forms 
framboðslista, Þá er í VIII, kafla að finna kafla með yfirskriftina „Listabókstafir 
stj órnmálasamtaka‘c þai' sem ijallað hefur verið um það verkefiii innanríkisráðuneytisins að 
ákveða stjórnmálasamtökum listabókstafi og auglýsa skráum listabókstafi stjórnmáiasamtaka,

Með 23, gr. frumvarpsins lagt til að í nýjum VII. kafla, sem beri yfirskriftina 
„Stjórnmálasamtök og Iistabókstafir“, verði að finna ákvæði um stjómsýslu landskjörstjórnar. 
Mun hún einkum iúta að því að halda skrá um stjómmálasamtök sem boðið hafa fram í 
alþingiskosningum og iistabókstafi þein'a og sérstaka málsmeðferð kjörstjórnarinnar vegna 
nýrra slíkra framboða. í kaflanum verði að finna 30.-36. gr. laganna svo sem nánar greinir hér 
síðar. í 24. gr. er síðan lagftil að í VIII. kafla verði kafli sem beri yfirskriftina „Framboð“ þar 
sem fjallað verðui' um stjómsýslu yfirkjörstjóma vegna allra framboða í viðkomandi kjördæma. 
I þeim kafla verði að finna 11 nýjar greinar. Þær efnisbreytingar sem felast í kaflanum em m.a. 
þær að framboðsfresti Ijúki fyrr en samkvæmt gildandi lögum auk skýrari reglna um skoðun 
yfirkjörstjórna á framboðum.

í a-Iið 23. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um nýja 30. gr. laganna, í 1. mgr. er að finna 
sömu reglu og fram kemur í núgildandi 1. málslið 2, mgr. 32. gr. laganna. Kveðið er á um það 
í 2. mgr. að stjórnmálasamtök sem boðið hafa ffam lista við almennai* alþingiskosningar eigi 
rétt á að bjóða fram lista við alþingiskosningar. Þýðing ákvæðisins er annars vegar að 
undirstrika sfiax f upphafi gildandi skilgreiningu á hugtakinu stj ómmálasamtök, sbr, enn fremur 
1. tölul. 1. mgi'. 2. gr. laga nr. 162/2006, um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um 
upplýsingaskyldu þeirra, og hins vegar að aðgreina stjómsýslu vegna slíkra samtaka frá þeirri 
meðferð sem mælt er fyrir um í 3. mgr. greinarinnar sem skal viðhöfð vegna stjórnmálasamtaka 
sem ekki hafa boðið fram áður við almennar alþingiskosningar. Af gagnályktun af orðalagi 2, 
mgr, leiðir að stjórnmálasamtök sem ekki hafa áður boðið fiam lista við almennar 
alþingiskosningar teljast ný stjórnmálasamtök í skilningi 3, mgr. Samtök sem hafa fengið ski'áð 
heiti og úthlutað listabókstaf í aðdraganda annarra kosninga, en af einhverjum ástæðum hafa 
ekki boðið fiam lista, þurfa ekki að tilkynna sig á ný til landskjörstjórnar og fá skráð heiti sitt 
og listabókstaf. Þrátt fyrir að samtök myndu í þessum tilvikum ekki uppfylla áskilnað 2. mgr. 
myndu þau uppfylla skilyrði 3, mgr. og því ekki ástæða til að leita nýrrar skráningar hjá 
landskjörstjóm.

í 3. mgr. er kveðið á um meðferð mála hjá öðrum stjórnmálasamtökum, en þeim sem 
falla undir 2. mgr. I gildandi lögum er aðeins að finna sérstakar reglur um slík við ákvörðun 
listabókstafa, sbr. 2. mgr. 38. gr. gildandi laga. Samkvæmt því hefur innanríkisráðuneytið tekið 
við tilkynningum slíkra stjórnmálasamtaka. Samkvæmt tillögum fiumvarpsins munn 
landskjörstjórn sjá um þetta verkefiii auk þess sem ný samtök munu þurfa skráningu 
kjörstjórnai'innar á heiti sínu.
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í  b. Iið 23. gr. frumvaipsins er mælt fyrir um nýja 31. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu 
skal tilkynning nýrra stjórnmálasamtaka send landskjörstjórn eigi síðar en sjö sólarhringum 
áðui' en framboðsfrestur rennur út en samkvæmt gildandi lögum hefur tímamarkið verið þegar 
þrír sólarhringar hafa verið til ioka ffamboðsfrests. Eru því gerðar ríkari kröfur til nýrra 
stjórnmálasamtaka að þau tilkynni sig tímanlega en af þessu leiðir að landskjörstjóm mun hafa 
aukið ráðrum til að fjalla um slíkar tilkynningar. Sem fyrr skal tilkynning undiiTÍtuð af a.m.k. 
300 einstaklingum sem hafa kosningarrétt í kosningum til Alþingis og skal tilgreina nöfn þeirra, 
kennitölur og heimili. í frumvarpinu er samsvarandi regla og í gildandi lögum um tilkynningar 
um breytt heiti eða listabókstaf, sbr. 2. mgr. ftumvarpsgreinarinnar. Rétt þykir að sama regla 
gildijafnffamt um það þegar starfandi stjórnmálasamtök óska eftir því að verða úthlutað nýjum 
listabókstaf,

Samkvæmt 3. mgr. 31. gr. getur sá sem hefur undirritað tilkynningu stjómmálasamtaka 
afturkailað hana ffam til þess að samtökin hafa tilkynnt sig til landskjörstjómar. Er viðkomandi 
stjórnmálasamtökum skylt að eyða nafni viðkomandi af listanum, enda leiðir af orðalagi 
ákvæðisins að kjósandi getur ekki snúið sér tíl landskjörstjórnar og óskað þess að nafh hans 
verði tekið af tilkynningunni, Á hinn bóginn kann kjósandi að tilkynna landskjörstjóm um það 
samtímis og hann tiíkynnir stjórnmálasamtökunum að honum hafi snúist hugur með undirskrift 
sína sem þá hefur ekki borist landskjörstjóm. Bærist iandskjörstjóm siík yfírlýsing kjósanda 
áður en tilkynning stjómmálasamtakanna bærist kjörstjórninni væri henni rétt að líta ffamhjá 
undirritun kjósandans. Yrðí landskjörstjórn tilkynnt um hughvarf kjósandans eftir að tilkynning 
samtakanna bærist, stæði undirritun kjósandans.

í c. lið 23. gr. ffumvarpsins er mælt fýrir um nýja 32. gr. laganna. Gert er ráð fyrir að 
ráðherra muni að fengnum tillögum landskjörstjómar setja reglugerð um form skv. 1. mgr. 31. 
gr., söfhun stuðningsyfirlýsinga, meðferð þeirra, eftirlit og eyðingu. f slíkri reglugerð verði enn 
ffemur kveðið á um atriði eins og form undírskrifta, hvernig þær skuli staðreyndar og þeim 
verði loks eytt. í ákvæðinu er meðai annars kveðið á um að heimilt sé að mæla fyrir um að 
söfhun undirskrifta geti verið rafræn. Ætia verður að í reglugerð verði þá kveðið á um hvað 
teljist vera fullgild rafræn undirskrift í slíkum tilvikum,

í d-lið 23. gr. ffumvarpsins er mælt fyrn um nýja 33. gr. laganna. Koma þar ffam þau 
atriði sem geta staðið því í vegi að ný stjórnmálasamtök geti fengið skráð heiti sitt. I gildandi 
lögum er aðeins kveðið á um á að heiti nýrra stjómmálasamtaka megi ekki vera þannig að ætla 
megi að villst verði á því og heiti samtaka sem séu á yfir stjórnmálasamtök. Með 
ffumvarpsákvæðinu er ætlunin að skýra nánar hvaða heiti geti villt um fyrir kjósendum. Þannig 
geta ný stjómmálasamtök ekki fengið skráð heiti sem þegar er notað af viðurkenndum 
stjórnmálasamtökum og hefur verið skráð skv. 30, gr., sbr, a-lið greinarinnar, Af b-lið leiðir að 
ekki er sjálfgefið að ný stjómmálasamtök geti notast við heiti stjórnmálasamtaka sem bjóða 
ekki lengur ffam tií Alþingis, enda þurfa tvennar alþingiskosningar að hafa farið fram án þess 
að eldri samtökin bjóði fram til að heitið megi nota á ný af öðrum samtökum. Ekki skiptir máli 
í því samhengi hversu löng kjörtímabilin em á milli kosninga.

Samkvæmt frumvarpinu mun landskjörstjóm fjalla um hveija og eina tilkynningu nýrra 
stjórnmálasamtaka. í samræmi við almennar reglur um málshi*aða mun kjörstjómin fjalla um 
beiðnir í þeirri röð sem þær berast. Af c-lið nýrrar 33. gr. leiðir að sæki tvenn ný 
stjómmálasamtök um sama heiti munu þau samtök sem tilkynntu fyrr um heiti sitt fá það 
samþykkt að öðrum skilyrðum uppfylltum. í d-lið er síðan mælt fyrir um að ný samtök geti ekki 
fengið skráð heiti sitt ef ætla má að villst verði á því og heiti samtaka vísað er til í a- til c-liða. 
Með umræddu ákvæði em réttaráhrif fíamangreindra stafliða gerð víðtækari svo umræddar 
reglur taki ekki aðeins til skráðra heita stjómmálasamtaka heldur einnig heita sem ætla má að 
megi villast á og slíkra samtaka. Ekki er unnt að tilgreina með tæmandi hætti hvers konar tilvik 
ættu undir ákvæðið. Heiti sem í daglegu tali em notuð yfir þegar samþykkt stjórnmálasamtök 
eða fylgismenn þeirra geta fallið undir ákvæðið. Við núverandi skipan stjórnmálaflokka gætu
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ný stjórnmálasamtök því tæplega fengið skráð heitin „Framsókn“, „Jafnaðarmannaflokkur 
íslands'4, „Flokkur sjálfstæðismanna”, „Yinstri græn“, „Sjóræningjaflokkurinn" eða „BF“.

Samkvæmt nýrri 35. gr., sbr. e-lið 23, gr. ffumvarpsins, skal iandskjörstjórn í síðasta 
lagi 2 sólarhringum eftir að liðinn er frestur til að sækja um samþykki heitis tiikynna 
fyrirsvarsmönnum nýrri og eldri stjómmálasamtaka hvort heiti og listabókstafn nýrra samtaka 
hafi verið ski*áð eða henni hafhað. Auk þess sem fyrirsvarsmönnum viðkomandi samtaka skal 
tilkynnt um ákvörðun landskjörstjómar skai hún birt á vef kjörstjórnarinnar, sbr. nýja 35. gr. 
Ekki þykir ástæða til að tekin sé sérstök ákvörðun um úthlutun listabókstafs tii eldri samtaka, 
enda gæti slík úthlutun í raun aðeins orðið umdeild vegna samsvarandi ákvörðunar um úthlutun 
til nýrra stjómmálasamtaka. í 2. mgr. er að finna heimild til að kæra ákvarðanir samkvæmt 1. 
mgr. til úrskurðamefndar kosningamála. Tii að tryggja hraða málsmeðferð er kæiufi'estui* 
skammur og einnig frestur nefedarinnar tii að úrskurða um fram komnar kærnr.

í f, -lið 23. gr. fiumvarpsins er lögð til ný 36. gr, laganna um úthlutun eða ákvörðun 
listabókstafa. Ekki er miðað við að önnur stjómmálasamtök en þau sem faila undir 3. mgr. 30. 
gr. þurfi að fá skráð heiti sitt hjá landskjörstjórn. Landskjörstjórn ákveður öllum 
stjómmáiasamtökum listabókstöfum í samræmi við þá meginreglu sem birtist í 1, mgr. um að 
stjórnmálasamtök skuli halda þeim listabókstaf sem þau hafa hafl við fyrri aiþingiskosningar. 
Regla 2. málsliðar 1. mgr. er fyrst og fi*emst til áréttingar á þessari meginreglu. Þannig geta ný 
stjórnmálasamtök ekki vænst þess að fá úthlutað listabókstaf sem eldri samtök hafa notað þótt 
stafurinn sé meira einkennandi fyrir nafn nýju samtakanna. Komi upp ágreiningur milli tveggja 
eða fleiri samtaka um hvert þeiira hafi boðið fi*am áður undir merkjum tiltekins bókstafs skal 
litið til þess hvaða samtök hafi formlega notað listabókstafinn, fiemur en hvaða stefnumái 
samtökin hafi eða hvaða einstaklingar standa að baki viðkomandi samtökum,

Um 24. gr.
Svo sem að framan greinir felur ákvæðið í sér að reglur um meðferð yfirkjörstjóma á 

fiamboðum em gerðar skýrari, I gildandi lögum er umræddar reglur að finna í VII. kafla laganna. 
Samkvæmt fiumvarpinu verða umræddar reglur að finna í 11 nýjum greinum í VIII. kafla sem 
mun sem fyrr bera heitið „Framboð“. Koma 9 þeirra í stað 37. -  45. gr. giidandi Jaga, auk 
tveggja nýrra greina 4 6 .-4 7 . gr. Af því leiðir að kaflanúmer og greinarnúmer annarra greina 
breytist til samiæmis.

í a-lið er kveðið á um ffamboðsfrest en sambærilegt ákvæði er að finna í 30, gr. gildandi 
laga. Framboðsfiesti lýkur samkvæmt gildandi lögum 15 dögum fyrir kjördag en með 
ffumvarpinu er iagt til að það gerist fyiT eða 36 dögum fyrir kjördag. Það nýmæli er í ákvæðinu 
að ffamboð skulu afhent á eyðubiaði sem landskjörstjóm hefur staðfest. Er þetta til að 
fyrirbyggja annmarka á framboðum og einfalda vinnu stjórnmálasamtaka og yfirkjörstjóma.

I b-lið er mælt fyrir um nýja 38. gr. og kemur þar t.a.m. fiam sama regla og er í 31, gr. 
gildandi laga um að á framboðslista skuli vera nöfn tvöfait fleiri frambjóðenda en nemur 
þingsætum í kjördæminu, hvorki fleiri né færri, enda nauðsynlegt til að nægur fjöldi varamanna 
sé til reiðu. Samkvæmt núgildandi lögum hefur verið miðað við að nöfh fiambjóðenda skuli 
rituð eins og þau eru skráð í þjóðskrá á hveijum tíma. I 2. mgr. feist breyting á þessari 
framkvæmd. Afram er byggt á framangreindri meginreglu, en á hinn bóginn er frambjóðanda 
heimiiað að láta nafn sitt vera ritað á annan hátt en í þjóðskrá óski hann þess. Ljóst er að það 
getur skipt frambjóðendur miklu að þeir hafi möguleika tii þess að fá nafn þeirra ritað með þeim 
hætti sem þeir eru vanh* og ern þekktir undir, enda er slíkt allnokkuð þekkt í framkvæmd. Með 
því að setja fiam almennar reglur um ritun nafna er stuðlað að samræmi milli og innan 
kjördæma og ekki síst jafnræði ámilli ffambjóðenda.
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í c-lið 24. gr. fnmivaipsins er ákvæði sem verður ný 39. gr. laganna. Fjallai' það um þau 
gögn sem skulu fylgja ífamboðslista sem sendur er yfirkjörstjóm kjördæmis. Er að hluta til um 
reglur sem þegar er að finna í gildandi lögum en einnig nokkur nýmæli.

Samkvæmt a-lið þarf framboðslista nýrra stjórnmálasamtaka að fylgja staðfesting 
íandskjörstjómar á að hún hafí skráð heiti og listabókstaf nýrra stjómmálasamtaka. Vísar 
stafliðurinn til þeirrar málsmeðferðar þegar ný framboð eiga í hlut sbr, VII. kafla laganna sbr.
23. gr. frumvarpsins. Tilgangur reglunnar er fyrst og fremst að vekja athygli nýrra 
stjórnmálasamtaka á að ekki er unnt að bjóða fram lista nema landskjörstjórn hafi þegar skráð 
heiti þeirra og ákveðið þeim listabókstaf. Ekki er nauðsynlegt að stjórnmálasamtök sem áður 
hafa boðið fram í einhveiju kjördæmi og hafa fengið úthlutuðum listabókstaf láti staðfestingu 
samkvæmt a-lið fylgja framboði sínu til yfirkjörstjórnar. Þá telst annmarki á ffamboði er lýtur 
að því að staðfesting landskjörstjórnar fylgir ekki ffamboðslista til yfirkjörstjórnar ekki galli í 
skilningi laganna ef eftirgrennslan yfírkjörstjómar leiðh* í Ijós að ffamboð hafi í raun verið skráð 
af landskjörstjórn og fengið listabókstaf. Hafi ffamboðið á hinn bóginn ekki gert það leiðir af 
ákvæðum laganna að slíkur annmarki verður ekki leiðréttur sé fiestur til að tilkynna ný 
stjórnmálasamtök liðinn. Er yfirkjörstjórn rétt við móttöku ffamboðslista að gæta að hvort um 
nýtt framboð sé að ræða og hvort skráning í skilningi a-Iiðar fylgi fiamboði og efth atvikum 
leiðbeina viðkomandi ffamboði um málsmeðferð skv. 3. mgr. 30. gr. sé ffestur þar að lútandi 
ekki liðinn. Án tillits til þess hvort slíkar leiðbeiningar séu veittar er það á ábyrgð 
stjórnmálasamtaka að sjá til þess að skilyrðum laganna sé fiillnægt.

Samkvæmt b-lið skal hverjum fiamboðslista fylgja skrifleg yfirlýsing allra þein*a sem á 
listanum eru um að þeh hafi leyft að setja nöfn sín á listann. Sömu reglu er að finna í 1. málslið
32. gr. gildandi laga,

Samkvæmt c-Iið skal fiamboðslista fylgja skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann ffá 
kjósendum f hlutaðeigandi kjördæmi. í  ákvæðinu kemur fiam hvaða upplýsingar þurfi að koma 
fiam um hvern og einn meðmælanda. Meðmælendur þurfa að vera á kjörskrá í kjördæmi sem 
viðkomandi listi er boðinn fiam í. Vitaskuld þurfa meðmælendur úr Reykjavík að vera úr réttu 
kjördæmi eins og annars staðar. Þá skal fjöldi meðmælenda vera margfeldi af þingsætatölu 
kjördæmisins og talnanna 30 að lágmarki og 40 að hámarki. Sömu reglu er að finna í 32. gr. 
núgildandi laga. Þingsætatala á að endurspegla að einhverju marki fjöída kjósenda kjördæmis. 
Miða skal við heildaríjölda þingsæta, þ.e. hvoru tveggja kjördæmasæti og jöfnunarsæti. 
Markmið reglunnar er að stuðla að þvl að baki hveiju framboði sé full alvara og það eigi sér 
einhvem raunverulegan hljómgrunn meðal kjósenda.

Framboðslista skal samkvæmt d-lið fylgja yfirlýsing meðmælenda um fyrir hvaða 
stjómmálasamtök hann sé boðinn. Sama reglakemur fiam í 2. mgr, 32. gr, gildandi laga. Kveðið 
er á um réttaráhrif þess ef yfirlýsinguna vantar en þá skal litið svo á að listinn teljist sérstakt 
fiamboð.

Samkvæmt e lið skal fylgja tilkynning fiá þeim stjómmálasamtökum sem boðið hafa 
fram listann um það hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans er taki við athugasemdum 
yfírkjörstjórnar um ágalla sem kunna að vera á framboðinu. Um er að ræða nýtt ákvæði. Þar 
sem framboð hafa aðeins skamman frest til að bæta úr ágöllum á framboðum er mikilvægt að 
fyrir liggi hverjir umboðsmenn þeirra séu svo unnt sé að koma boðum til þeirra jafn skjótt og 
afstaða yfirkjörstjóma liggur fyrir um annmarka á framboðum, Yfirkjörstjórnum er rétt að gæta 
að því þegar við móttöku fiamboðslista hvort umboðsmanna sé getið. Ef umboðsmenn em ekki 
tilgreindir skal yfírkjörstjóm í samræmi við nýja 47. gr. c frumvarpsins beina því til 
ffambjóðenda í aðalsætum að bæta úr annmarkanum mgr. í 2. mgr. er að finna ákvæði sem 
svarartil 3. mgr, 32. gr. gildandilagaogí 3. mgi'. er að fmnaákvæði sem núeruí 33. gr, gildandi 
laga..

í f-lið er að finna nýtt ákvæði þess efhis að ffamboði skuli fylgja staðfesting á skráningu 
stjómmálasamtaka samkvæmt lögum um fyrirtækjaskrá. Það leiðir af ákvæðum laga m*.
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17/2003 rnn fyrirtækjaskrá og lögum nr. 162/2006 um fjármál stjórnmálasamtaka og 
frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra að stjói*nmálasamtök eru yfirleitt skiáð í 
fyrirtækjaskrá. Slíkt er þó ekki skylt samkvæmt lögum. Hafi stjómmálasamtök verið skráð í 
fyrirtækjaskrá skal framboð láta staðfestingu á skráningunni fyígja frambo ðsyfirlýsingu, en hafí 
samtökin ekki verið skráð telst það eðlilega ekki ágalli á framboðinu.

I d-lið 24. gr. ffumvarpsins er mælt fyrir um nýja 40, gr. laganna. í 1. mgr. er að finna 
sömu reglu og er í 1. mgr, 35, gr. núgildandi laga. Hið sama á við um 1, málslið 2, mgi'. um 
afturköílun meðmæla. Rétt þykir að kveða á um það hvenær frambjóðandi annars vegar og 
meðmælandi hins vegar geti í síðasta lagi afturkallað samþykki sitt svo að áhrifhafi á ffamboð. 
í 2. málslið 2. mgr. er að finna nýja reglu þess efhis að meðmæli, sem safnað er til stuðnings 
framboði, megi ekki nota í öðrum tilgangi. Sá tilgangur sem heimilt er að nota meðmælin til er 
aðeins að lýsa þeirri afstöðu meðmælanda gagnvait viðkomandi yfírkjörstjóm, auk 
landskj ör stj ómar, að hann mæli með lista til framboðs. Er stjómmálasamtökum óheimilt að nota 
meðmælin sjálf sem samþykki meðmælandans fyrir því að hann teljist meðlimur samtakanna, 
kynna nafii hans í kosningabaráttu sinni eða nota það í innra starfi sínu. Á hinn bóginn er ekkert 
því til fyrirstöðu að nota meðmæli í þessum tilgangi samþykki viðkomandi meðmælendur það 
sérstaklega og með skýrum hætti. Hafi samþykki eða yfirlýsing verið aftui'kölluð skal eyða 
henni sbr. orðalag 3. mgr.

I e lið 24. gr. frumvarpsins er lagt til ákvæði nýrrar 41, gr. um hlutverk ráðheixa við 
reglusetningu vegna meðferðar yfírkjörstjórna á ffamboðslistum. Markmið ákvæðisins er meðal 
annars að tryggja sami'æmda fíamkvæmd yfírkjörstjóma kjördæma og gefa þannig kost á að 
settar séu tilteknar reglur um það hvernig framboðslistar skuli úr garði gerðir að forminu til. 
Kann það að vera til að auðvelda hvom tveggja í senn yfírkjörstjórnum og ffamboðum að 
fullnægja kröfum laganna. Þá er miðað við að ráðherra geti, að fengnum tillögum 
landskjörstjómar, sett stjómvaldsfyrirmæli um að meðmælum skuli safnað með rafrænum hætti 
á eyðublöðum eða viðmóti sem Þjóðskrá íslands lætur í té.

Með f. lið, sbr. nýja 42. gr, mgr. er kveðið skýrt á um að það sé hlutverk yfírkjörstjómar 
að rannsaka fíamlögð gögn samkvæmt 38. og 39. gr. og ganga úr skugga um að uppfylltar séu 
tilskildar kröfur. Er þar með hvom tveggja ljóst að yfírkjörstjóm á að fíamkvæma slíka 
rannsókn og að það sé ekki verkefni annarra stjórnvalda. 1 samræmi við ákvæði laganna er þetta 
þó einnig verkefni landskjörstjómai* á síðara stigi, Samsvarandi ákvæði er ekki að fínna í 
gildandi lögum.

í g-lið 24. gr. er lögð til ný 43. gr. og svarar greinin til 37. og 45. gr. gildandi laga. Fjallar 
fyrrnefhda ákvæðið um heimild til að setja nýjan fíambjóðanda á lista í stað annars sem deyr 
áður en kosning fer fíam. Hið síðamefnda lýtur á hinn bóginn að skyldu yfírkjörstjómar til að 
tilkynna um breytinguna til landskjörstjómar og ráðuneytisins og skyldu landskjörstjórnar til 
að birta listann þannig breyttan á tiltekinn hátt. Rétt þykir að ákvæði þessu séu sameinuð í eina 
lagagrein. Að því er varðar þá reglu sem nú kemur fíam í 37. gr. mælir ffumvarpið fyrir um þá 
breytingu að ekki er gerð krafa um að helmingur meðmælenda listans ki'efjist þess að settur sé 
annai* maður í stað hins látna fíambjóðanda. Nægir að umboðsmenn lista lýsi því yfir gagnvart 
yfírkjörstjórn að ffamboðið hyggist skipta um ffambjóðanda. Búa þau rök að baki breytingunni 
meðal annars að torvelt kann að vera að hafa upp á meðmælendum við þessar aðstæður og 
mikilvægt sé að breytingar séu tilkynntai* kjörstjórnum sem fyrst. Af ákvæðinu leiðir að deyi 
fíambjóðandi fjómm dögum áður en framboðsfíestur er liðinn, eða ef umboðsmenn lista 
ki'eQast ekki breytingar innan viku fíá andláti, skal nafn látins ffambjóðanda standa á lista.

í gildandi 45. gr, er kveðið á um að hlutaðeigandi yfírkjörstjóm skuli tilkynna 
landskjörstjóm um breytingu á framboðslista skv. 37. gr. séu skilyrði síðarnefiida ákvæðisins 
fullnægt. Með frumvarpinu er lagt til að landskjörstjóm fari með það verkefhi að meta hvort 
skilyrði ákvæðisins sé fullnægt, enda mikilvægt að samræmi sé í framkvæmd þar að lútandi, 
auk þess sem skýrar er kveðið á um verkaskiptingu kjörstjóma að þessu leyti.
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Á sama háít og í núgildaíidi ákvæði er ekki kveðið á um nein síðari tímamörk þegar 
andlát írambjóðanda ber að nærri kosningum. Skal landskjörstjóm í þessum tilvikum birta 
breyttan lista í Lögbirtingablaði og á vef sínum.. Þá skal landskjörstjórn birta í Ríkisútvarpinu 
auglýsingu um breytinguna. Samkvæmt 1. mgr. 54. gr. laganna skulu kjörseðlar að jaíhaði 
fullgerðir eigi síðar en sjö dögum fyrir kjördag en gert er ráð fyrir að heimiit sé að víkja frá því 
tímamarki. Kann því að vera tilefni til að útbúa nýja kjörseðla í þeim tilvikum þar sem skipt 
hefiir verið um frambjóðenda vegna andláts.

í h lið 24. gr. ffumvarpsins er mælt fyrir um nýja 44. gr, Íaganna. Þar er fjallað er um 
meðferð yfirkjörstjómar á framboðsiistum. Samkvæmt ákvæðinu skal yfirkjörstjórn haida fund 
að liðnum framboðsffesti sem umboðsmönnum hlutaðeigandi stjómmálasamtaka skal gefinn 
kostur á að sækja. Samsvarandi ákvæði er að finna í 1. mgr. 41. gr. gildandi laga,

Hafi kjörstjómin fundið galla á framboðslista skal viðkomandi umboðsmönnum gerð 
grein fyrir þeim og þeim veitt færi á að leiðrétta þá. Skulu umboðsmenn fá frest til að leiðrétta 
listana og skal hann að jafnaði vera einn sólarhringur. Sú breyting felst í frumvarpinu að 
yfirkjörstjórn er ekki falið að úrskurða um hvort listi teljist ógildur heldur er landskjörstjóm 
falið það verkefhi sbr. i lið 24. gr. frumvarpsins (nýja 45. gr.). í h-lið 24. gr. frumvarpsins (ný 
44, gr.) er því ekki að finna samsvarandi reglu og kemur fi*am í 3. málslið 41. gr. núgildandi 
laga um að yfirkjörstjóm skuli úrskurða um galla á framboðslistum. Frumvarpið gerir ráð fyrir 
að yfirkjörstjóm taki við ffamboðslistum og geri umboðsmönnum lista grein fyrir þvf ef ágallar 
finnast. Framboðslistunum sé síðan komið til landskjörstjórnar en umboðsmenn lista sem em 
gallaðir komi lagfærðum listum beint til landskjörstjómar án milligöngu yfirkjörstjómar. 
Orðalag ákvæðisins um að frestur ffamboða til að bæta úr ágöllum á þeim skuli að jafhaði vera 
sólarhringur felur í sér að miðað skuli við að sólarhringsffestur sé meginreglan og sérstakar 
aðstæðui' þurfi til að víkja frá honum, s.s. ef undnskrift frambjóðanda vantar og fyrirliggjandi 
er að ómögulegt er að afla hennar innan sólarhrings frests. Skal takmarka frávik svo sem unnt 
er. Af i-lið 24, gr. ffumvarpsins, sbr. nýja 45. gr, frumvarpsins leiðir á hinn bóginn að 
framlengdur frestur getur sjaldnast orðið lengri en tveir sólarhringar, og aldrei þrír sólarhringar, 
enda skal landskjörstjóm fiinda með umboðsmönnum eigi síðar en þremur sólarhringum og 
fjórum stundum ffá lokum ffamboðsfrests.

Miðað við að kjördagur sé á laugardegi rennur framboðsfrestur út á föstudegi og skal þá 
halda fúndinn þann sama dag. Gerir fiumvarpið síðan að öðru leyti ráð fyrir að degi síðar, 
yfirleitt á laugardegi, hafi yfirkjörstjórn sent framboðslista til landskjörstjórnar, Sama laugardag 
skal frestur framboða til að bæta úr ágöllum að jafnaði renna út.

Ágallar sem yfirkjörstjórn fjallar um eru einkum þeir sem lúta að formkröfum kaflans 
að Öðru leyti, sbr. einkum a- til d-liði 24. gr. frumvarpsins, sbr. nýjar 37. -  40, gr, laganna. Eins 
og gi'einir í k-lið 24. gr. fiumvarpsins, sbr. nýja 47. gr. laganna, skal yfirkjörstjórn ekki fjalla 
um kjörgengi frambjóðenda. í ákvæðinu felst það nýmæli að tekið er fram að athugasemdir 
yfirkjörstjórnar skulu tilkynntar umboðsmönnum skriflega. Mikilvægt er að kveðið sé á um 
þetta í lögum, enda þurfa umboðsmenn lista að hafa skýrar upplýsingar um annmarkana til að 
unnt sé að bæta úr þeim innan þess skamma tíma sem þeim gefst til að bæta úr.

í i lið 24. gr. frumvaipsins, sbr. nýja 45. gr. laganna, er flallað um meðferð 
landskjörstjómar á framboðslistum sem sendir skulu kjörstjórninni af yfirkjörstjórn. Ákvæðið 
svarar til 43. og 44. gr. gildandi laga.

Munu yfirkjörstjórn og landskjörstjóm fjalla báðar um það hvort framboð uppfylli 
skilyrði laga. Taki yfirkjörstjórn við framboðum og meti hvort á þeim séu ágallar og gefi 
ffamboðum frest til að bregðast við ef svo er raunin. Á hinn bóginn sé það síðan 
landskjörstjómar að fjalla um það hvort framboð hafi bætt úr. Er þetta breyting frá því sem nú 
er, enda gera núgildandi lög ráð fyrir að yfirkjörstjórn kunni að ógilda framboðslista en slíkum 
úi'skurði kunni að verða skotið til yfukjörstjómar. í breytingunni felst að yfirkjörstjóm er ekki
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ætlað að meta hvort framboð hafi bætt úr annmörkum sem yfírkjörstjóm sjálf hefur fundið. 
Úrskurðum landskjörstjómar verður síðan skotið til úrskurðamefndar.

Sé miðað við að kjördagur sé á laugardegi ættu framboðslistar og nauðsynleg fylgigögn 
að berast landskjörstjórn fíá yfirkjörstjórnum á laugardegi sem er degi síðar en sá föstudagur 
þegar fi*amboðsfi*estui‘ rennur út. Sama dag ættu úrbætur fiamboða að berast í þeim tilvikum 
þar sem yfhkjörstjóm hefur veitt fiest þar að lútandi. Metur landskjörstjórn hvort úrbætumar 
séu fulínægjandi en leggur einnig mat á sömu atriði og yfirkjörstjórnir hefur þegar gert, sbr. a- 
íið 1. mgr. í b-lið er að fínna sömu fyrirmæli og í 2. málsl. 1. mgr. 44. gr. Ákvæði c og d-íiða 
svara til ákvæða 43. gr. núgildandi laga. í e-lið er síðan nýtt ákvæði þess efiiis að landskjörstjórn 
skuli gæta þess að samræmis sé gætt milli yfhkjörstjóma um fiamsetningu og fiágang 
framboðslista, þ. á m. um ritun nafiia frambjóðenda.

I 2. mgr. er kveðið á um að þremur sólarhringum og fjórum stundum fiá lokum 
fiamboðsfiests skuli landskjörstjórn eiga fund sem umboðsmenn fiamboða skulu boðaðir til. 
Sé kosið á laugardegi rennur framboðsfrestur út á hádegi á föstudegi og myndi landskjörstjórn 
þá funda á mánudegi klukkan fjögur síðdegis. Umboðsmönnum er heimilt að kæra ákvarðanir 
landskjörstjórnai* til úrskurðarnefitdar kosningamáía en kærufrestui* er 20 klukkustundir. Að 
öllu jöfnu myndi fresturinn því renna út á hádegi þriðjudags.

Landskjörstjórn er hvoru tveggja ætlað að fjalla um ágalla sem yfirkjörstjórn fínnur á 
framboðum sem og ágalla sem landskjörstjóm sjálf verður vör við. Hvorki er gert ráð fyrir að 
sérstökum andmælarétti fiamboða vegna annmaika sem landskjörstjórn uppgötvar né gefst 
þeim kostur á að leiðrétta annmarkana fyrir landskjörstjórn. Þess í stað er í 4. mgr, kveðið á um 
að úrskurðamefhd kosningamála skuli þegar fjalla um slíka annmarka, að því gefhu að 
landskjörstjórn telji þá þess eðlis að hafiia hafi átt viðkomandi lista.

I j-lið 24. gi*. ffumvarpsins, sbr. nýja 46. gr. er að finna sambærilegt ákvæði og er í 2. 
mgi*. 44. gr. núgildandi laga. Orðalagi ákvæðisins er breytt til samræmis við breytingar á 
meðferð landskjörstjórnar á framboðslistum. Þá þarf landskjörstjórn ekki fiamar að auglýsa 
framboðslista í blöðum eins og samkvæmt núgildandi lögum. Loks er gerð sú breyting að 
auglýsingar skulu birtar fyrr en nú er gert. í 2. mgr. er kveðið á um að landskjörstjórn endursendi 
yfirkjörstjórnum listana ásamt greinargerð um afgreiðslu sína og er sá áskilnaður í samræmi við
3. mgr. 44. gr. núgildandi laga. Á hinn bóginn er ekki með sama hætti kveðið á um að 
innanríkisráðuneytinu skuli sendir listamir. Sú regla var til komin vegna þess að ráðuneytið sér 
samkvæmt gildandi lögum um að útbúa kjörseðla en verkefiiið verður með fiumvarpinu falið 
landskjörstjóm, Er því ekki lengur til staðar þörf á að ráðuneytinu verði formlega sendir listamir.

í k-Iið 24. gr. fiumvarpsins, sbr. nýja 47. gi*. er að finna ákvæðis þess efnis að ekki sé 
nauðsynlegt að kjörgengi fiambjóðenda sé sannað fyrir yfírkjörstjórn eða landskjörstjóm. 
Reglan á sér samsvörun í 36. gr. gildandi laga.

Um 25. gr.
Greinin er sú fýrsta í nýjum IX. kafla laganna sem fjallar um umboðsmenn 

stjórnmálasamtaka. f kaflanum verða nýjar greinai* 47. gr. a til g. Að því er varðar umboðsmenn 
er að mestu um að ræða sömu ákvæði og heimildir og finna má í núgildandi lögum. Þá er með 
ákvæðunum að mestu áréttaðar reglui* sem fiam koma annars staðar í lögunum, í núgildandi 
lögum eru tvær greinar í sérstökum IX. kafla sem flallar um umboðsmenn en að öðru leyti em 
ákvæði um þá dreifð um lögin. Þykir æskilegt og aðgengilegra að þau séu, efiir sem unnt er, á 
sama stað x lagatextanum svo sem leiðir af fiumvarpinu.

í núgildandi lögum er hvom tveggja gert ráð fyrir að einstakir listar eigi sína 
umboðsmenn sem gæti réttinda þeirra gagnvart yfirkjörstjómum og að stjórnmálasamtök á 
landsvísu hafí umboðsmenn sem gæti réttinda þeirra fyrir landskjörstjóm. Þá er í núgildandi 
lögum mælt fyrir um að í vissum tilvikum kurrni að vera ástæða til að meðmælendur lista tilnefhi 
sértaka fulltrúa til að gæta réttinda lista fyrir landskjörstjóm.
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Með frumvarpinu er landskjörstjóm falið það hlutverk að úrskurða um gildi 
íramboðslista og er því nauðsynlegt að umboðsmenn lista eigi þess kost að gæta réttinda 
listanna íyrir þeini kjörstjóm. A hinn bóginn er enn nauðsynlegt að kveðið sé um rétt 
stjórnmálasamtaka til að eiga sérstaka umboðsmenn á fundum landskjörstjórnar vegna 
ágreiningseíha sem varða samtökin á landsvísu. Af þessum sökum felur ffumvarpið í sér að 
hvom tveggj a umboðsmenn lista og stj órnmálasamtaka eigi rétt á að sækj a fundi 
landskjörstjórnar vegna yfirferðar á framboðslistum. Hins vegar gerir frumvarpið ekki ráð fyrir 
að listar eigi sér sérstaka meðmælendur og er því ekki ástæða til að mæla sérstaklega fyrir um 
umboðsmenn þeirra í þeim tilvikum svo sem gert er í núgiidandi lögum.

f a-lið 25. gr. er mælt fyrir um nýja 47. gr. a. þar sem finna má sömu reglu og fram 
kemur í 39. gr. núgildandi laga, Hverjum framboðslista skal fylgja skrifleg tiikynning alira 
frambjóðenda listans til yfirkjörstjórnar um það hverjir tveir séu umboðsmenn listans, ásamt 
skriflegu samþykki þeirra. í núgildandi lögum er ekki kveðið á um að umboðsmennimir sjálfír 
samþykki að þeir gegni því hlutverki. Ekki hefur þótt ástæða til að kveða á um skilyrði sem 
einstaklingur þurfi að uppfylla til að vera umboðsmaður fiamboðslista. í  2. málslið er fjaílað 
um hverjir teljist umboðsmenn lista tilgreini stjómmálasamtök ekki umboðsmenn eða 
umboðsmenn forfallast. Skulu þá fiambjóðendui' í aðalsætum hver um sig réttir umboðsmenn 
listans. Sömu reglu er nú að finna í 2. málslið 39. gr. núgildandi laga og er hugsunin sú að tryggt 
sé að einhver geti komið ftam fyrir hönd ftamboðs og gætt réttinda þess við ffamkvæmd 
kosninganna.

í 2. mgr. er áréttaður réttur umboðsmanna til að vera viðstaddir fundi yfirkjörstjómar 
um framboðslista eftir að fundi lýkur sbr. einnig h-lið 24. gr. frumvarpsins sbr. nýja 44, gr. 
laganna og mögulega þeirra til að leiðrétta fiamboðslista sem yfirkjörstjóm telur gallaða. 
Yfirkjörstjón skal samkvæmt 3. mgr. útbúa sérstök skilríki fyrir umboðsmenn samkvæmt nánai'i 
fyrirmælum landskjörstjómar. Skulu umboðsmenn bera skilríkin við athafiúr sínar samkvæmt 
lögum þessum. Umboðsmenn hafa umtalsverðai' heimildir umfiam almenning til að kynna sér 
gögn og fiamkvæmd kjörstjóma og er ástæða til að skýrt sé hvaða einstaklingar það em sem 
fara með réttindi sem lögin fela umboðsmönnum. í fiamkvæmd núgildandi laga hefur verið 
viðui'kennt að umboðsmenn geti fengið menn sér til aðstoðar til að hafa efthiit með fiamkvæmd 
kosninga, Ekki hefur verið mælt fyrir um þetta í núgildandi lögum, Með 5. mgr. er mælt fyrir 
um þessa fiamkvæmd. Samkvæmt ákvæðinu skuli umboðsmenn lista tilkynna yfirkjörstjórn 
tímanlega um þá einstaklinga sem munu koma fram gagnvart kjörstjómum sem aðstoðarmenn 
umboðsmanna. Skal yfirkjörstjórn útbúa skilríki fyrir aðstoðarmenn sem skulu samræmast 
fýrirmælum landskjörstjórnar. Réttindi og skyldur aðstoðarmanna eru hinar sömu og 
umboðsmanna.

í b-lið 25. gr. er kveðið á um nýja 47. gr, b laganna. Með ákvæðinu er áréttaður réttur 
umboðsmanna lista til að vera viðstaddir fundi landskjörstjórna vegna yfírferðar fiamboðslista 
og heimild þehra til að skjóta úrskurðum landskjörstjómar um ógildi framboðslista til 
úrskurðai'nefiidar kosningamála sbr. 2. mgr, i liðar 24. gr. frumvarpsins sbr. nýja 2. mgr. 45. gr. 
laganna. Auk þessa er kveðið á um að samhliða þess að umboðsmönnum er gert kunnugt um 
úrskurð um ógildingu skuli þeim afhent afrit úrskurðarins ásamt afriti listans og vottorði um 
afhendingartímann. Er þetta mikilvægt vegna þess skamma kærufrests sem ákvæðið kveður á 
um.

Með ffumvarpinu er landskjörstjórn falið að úrskurða um gildi fiamboðslista en 
yfirkjörstjórn fer með það verkefni samkvæmt gildandi lögum. Af þessum sökum er í 
núgildandi lögum ekki sérstaklega vikið að rétti umboðsmanna lista til að vera viðstaddir fundi 
landskjörstjómar vegna yfirferðar á listum. Samhliða breytingunni er nauðsynlegt að 
umboðsmenn lista geti gætt réttinda listanna fyrir landskjörstjóm og er að þessu leyti um að 
ræða breytingu fiá gildandi lögum. í 3. mgr. er mælt fyrir um að stjómmálasamtök sem boðið
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hafa fram Iista eigi rétt á að hafa tvo umboðsmenn viðstadda fundi landskjörstjórnar. Er í rann 
um að ræða sömu reglu og fram kemur í gildandi 1. mgi'. 40. gr.

í c-lið 25. gr, er kveðið á um nýja 47. gr, c laganna. Er þar fjallað um réttindi og skyldur 
umboðsmanna við kosningarathöfn. Inniheldur lagagreinin ákvæði sem eru á víð og dreif í 
núgildandi lögum, sbr. einkum 5. málslið 39. gr. um rétt umboðsmanna til að vera viðstaddir 
kosningar á einstökum kjörstöðum. Það nýmæli er í greininni að áréttaður er réttur 
umboðsmanna til að sitja við borð í kjörfundarstofu auk þess sem kveðið er á um rétt tií þeirra 
til að fá afhent eintak af sérstakri útgáfu kosningaíaganna ásamt stjómarskrá. Þótt víðast hafi 
réttur umboðsmanna hvað þetta varðar verið virtur í fi*amkvæmd þykir rétt að kveðið sé skýit á 
um hann, enda hefur ýmsum kjósendum þótt umdeilanlegt að umboðsmenn væm viðstaddir í 
kjörfundarstofu. Með ákvæðinu er því að þessu leyti rennt styrkari stoðum undir möguleika 
umboðsmanna til að hafa mikilvægt eftirlit í kjörfundarstofu. Að sama skapi hefur ekki verið 
skýrlega kveðið á um rétt umboðsmanna til að vera viðstaddir atkvæðagreiðslu utan kjörfundar 
umfi'am það sem kemur ffam í 39. gr. gildandi laga. Með ákvæðinu er rétturinn áréttaður að 
þessu leyti og nær hann til allra utankjörfundaratkvæðagreiðslna.

I d-lið 25. gr. er kveðið á um nýja 47. gr. d laganna. í  ákvæðinu er kveðið á um rétt 
umboðsmanna við ýmis tilefhi við upphaf og lok kjörfundar. Unuæddar reglur er einkum að 
finna í núgildandi 72, gr., 76, gr. og 89. gr.

I e-lið 25. gr. er kveðið á um nýja 47. gr. e laganna. Er þar fjallað um úrræði 
umboðsmanna ef þeir telja eitthvað athugavert við ffamkvæmd kosninga. Umiæddar heimildir 
er nú einkum að finna í 94. gr. núgildandi laga.

í f-Iið 25. gr. er kveðið á um nýja 47. gr. f  laganna. Þar er Ijallað um réttindi 
umboðsmanna til að vera viðstaddir móttöku yfirkjörstjórna á atkvæðakössum áður en talning 
atkvæða fer fram og til loka talningar. Ekki er gerður greinarmunur á því hvort slíkt á sér stað 
áður en kjörfundi er lokað eða við lok hans. Ekki er með skýrum hætti í núgildandi lögum 
kveðið á um að umboðsmenn eigi rétt á að vera viðstaddir móttöku yfirkjörstjórnar á 
atkvæðakössum að því undanskildu að þeir hafa átt slíkan rétt þegar yfirkjörstjóm eða 
umdæmiskjörstjórn er viðstödd á kjörstað, sbr. 1. mgr. 96. gr. núgildandi laga. Ástæða þykir til 
að umboðsmenn eigi rétt á að vera viðstaddir móttöku atkvæðakassanna. Svo sem kveðið er á 
um í núgildandi lögum skulu umboðsmenn vera viðstaddir talningu. Mælir fiumvarpið fyrir um 
sömu reglu og í núgildandi 2. mgr. 98. gr. um hvernig finna skuli staðgengla þegar umboðsmenn 
em ekki viðstaddir talningu og þegar flokkun og talning atkvæða hefst fyrir lok kjörfundar, sbr. 
nýja 3, mgr. 99. gr. í 44. gr. ffumvarpsins. Reglan er því annars eðlis en aðrar sem fjalla um 
réttindi umboðsmanna að því leyti að beinlínis er kveðið á um skyldu kjörstjómar til að sjá til 
þess að einhver sé viðstaddur til að gæta réttinda ffamboðs. Þá felur reglan einnig í sér frávik 
ffá þeini reglu sem koma skal fiam í nýrri 45. gr. c laganna sbr. 39, gi*. núgildandi laga um 
staðgengla í forföllum umboðsmanna. Með ftávikinu er ætlunin að tiltölulega auðvelt sé fyrir 
yfirkjörstjóm að finna staðgengla með skömmum fyrirvara.

í g-Iið 25, gr. er mælt fyrii* um nýja 47. gr. g laganna. Er þar mælt fyrir um sömu reglu 
og fiam kemur í lokamálslið 1. mgr. 40. gr. núgildandi laga.

Um 26. gr.
Með frumvarpinu er lagt til að landskjörstjórn verði falið það verkefhi að láta í té 

kjörgögn við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar í sami'æmi við aukin verkefni kjörstjórnarinnar 
við að útbúa kjörgögn. Þá ern gerðar breytingar á ákvæði greinarinnar um afgreiðslu kjörgagna 
til kjörstjóra í samræmi við aðrar breytingar fiumvarpsins er varða það hveijir skuli fiamkvæma 
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar.
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Um 27. gr.
í núgildandi 48. gr. laganna er kveðið á um hlutverk skipstjóra sem kjörstjóra við 

atkvæðagreiðslur utan kjörfundar. Umrædd heimild mun ekki vera notuð lengur og þekkist ekki 
að skipstjórar gegni hlutverki kjörstjóra. Með frumvarpinu er því lagt til að ákvæði laganna er 
lúta að verkefnum skipstjóra verði felld á brott.

Um 28. gr.
Samkvæmt 49. gr. gildandi laga skal skipstjóri, sem veitir viðtöku 

utankjöríundargögnum, undimta drengskaparyfíriýsingu um að kosning í skipi hans muni fara 
fíam samkvæmt fyrirmælum iaganna. Með fiumvarpinu er lagt til að samhliða því að skipstjórar 
hætta að gegna störfum kjörstjóra muni kjörstjórar eða aðrir tmnaðarmenn innanlands, sbr. nýja
58. gr., undirríta sams konar drengskaparlýsingu og skipstjórar gerðu áður. Hefíír ekki verið 
talin þörf á slíku, enda gengið út fíá að aðrir kjörstjórar en þeir sem mælt er fyrir um í 1. og 2. 
mgr. 49. gr. væru opinberir trúnaðarmenn. Nú þykir á hinn bóginn rétt að þessi háttur sé hafður 
á.

Um 29. gr.
Samkvæmt 50. gr. núgildandi laga er það verkefni innanríkisráðuneytisins að láta gera 

kjörseðla en með ffumvarpinu verður það verkefiii landskjörstjórnar. Þá er lagt til að lög kveði 
ekki sérstaklega á um þyngd pappírs eða að skipt skuli um lit á kjörseðlum, heldur sé það 
ráðherra að setja reglur þar að lútandi að tillögu landskjörstjómar.

Um 30. gr.
Með ffumvarpinu er lagt til að fíamkvæmd atkvæðagreiðslu verði breytt á þann hátt að 

kjörstjómir stimpli kjörseðla kjósenda áður en þeir em lagðir í atkvæðakassa og að óstimplaðir 
kjörseðlar sem fram komi við talningu atkvæða teljist ógildir. Af þessum sökum er ekki þörf á 
að svo nákvæmlega sé kveðið á um fjölda og meðferð kjörseðla eins og gert er í núgildandi 53. 
og 54, gr. Em því ákvæði 2. mgr. 53. gr. og 2.-5. mgr. 54. gr. felld úr gildi og ákvæði 1, mgr.
53. gr. og 2. mgr. 54. gr. sameinuð í nýja 53. gr.

Þær breytingar sem gerðar eru á 53. gr. fíumvarpsins eru því í beinu samhengi við þær 
breytingar sem gerðar em á prentun kjörseðla og á kosningaathöfninni, sbr. 45. -  47. gr. 
ffumvarpsins (ný 82. og 83. gr. laganna).

Lagt er til að í 1, mgr. verði kveðið á um það að kjörseðlar skuli að jafiiaði fullgerðir 
eigi síðar en sjö dögum fyrir kjördag, sbr. nú 1. mgr. 54. gr. gildandi laga. Þá er í fíumvarpinu 
lagt til að landskjörstjórn láti útbúa kjörseðla og er því lögð til sú breyting að sú kjörstjórnin, 
en ekki ráðuneytið láti senda þá viðkomandi yfirkjörstjómum. Þá er í 2. og 3. mgr. tekið fíam 
að óprentaða hlið kjörseðilsins skuli snúa út, en þó sé heimilt að hafa á þeirri hlið feming fyrir 
stimpil kjörstjórnar eins og nánar er lýst í 46. gr. ffumvarpsins, sbr. ný 83. og 84. gr. laganna. 
Loks er tekið fíam að landskjörstjóm skuli að öðru leyti ákveða útlit kjörseðils. Er þá einkum 
hafE í huga sá möguleiki að rasta þá hlið sem snýr út líkt og kjörseðlar eru við atkvæðagreiðslu 
utan kjörfundar, en með því er síður hægt að sjá hvað kjósandi hefur merkt á kjörseðilinn.

Um 31. gi*.
Samhliða því að tekin verður upp notkun stimpla við atkvæðagreiðslu er ekki þörf á að 

svo nákvæmlega sé kveðið á um fjölda og meðferð kjörseðla eins og gert er í núgildandi 53. og
54. gr. Eru ákvæði 2.-5. mgr. 54. gr. því felld úr gildi verður núgildandi 1. mgr, 54. gr. ný 1. 
mgr. 53. gr.

Með 31. gr. frumvarpsins er landskjörstjóm falið það verkefni að láta gera stimpla sem 
notaðir skulu við atkvæðagreiðslu á kjörfundi og utan kjörfundai'. Hefui' landskjörstjórn
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svigrum til að ákveða hvort stimplar séu allir eins og hversu oít skuli skipt um stimpla, Gert er 
ráð fyrír að yfirkjörstjómir og kjörstjórar muni varðveita stimpla milli kosninga nema 
landskjörstjórn ákveði að skipt skuli um stimpla. Mikilvægt er stimplar séu vandlega varðveittir 
og landskjörstjórn sé tilkynnt um það ef stimplar glatast eða eyðileggjast. Skal landskjörstjórn 
þá útvega nýja stimpla.

Um 32. gr.
I 57. gr. núgildandi laga er kveðið á um að kosningu utan kjörfundar skuli hefja svo 

fljótt sem kostur er eftir að kjördagur hafi verið auglýstir en þó eigi fyrr en átta vikum fyrir 
kjördag. Enn fremur segir að eftir þann tíma og „th kjördags“ eigi kjósandi rétt að greiða 
atkvæði utan kjörfiindar.

Með frumvarpinu er lagt til að atkvæðagreiðslan hefjist síðar, þ.e.a.s. svo fíjótt sem 
kostur er eftir að framboðslistar hafa veríð auglýstir en þó eigi síðar en 29 dögum fyrir kjördag 
sbr. 32. gr. frumvarpsins, nýja 57. gr. laganna.

Áréttað er með 2, mgr. að kosning utan kjörfundar skuli einnig standa fram til kl. 17.00 
á sjálfan kjördag. Með þessu er leitast við að samræma þá mismunandi framkvæmd sýslumanna 
að gefa kost á atkvæðagreiðslu utan kjörfundar á kjördag með mismunandi hætti. í síðustu 
alþingiskosningum mun lengst hafa veríð hægt að greiða atkvæði hjá sýslumanni til kl. 17.00 á 
meðan aðrir hafi ekki haft opna staifsstöð en auglýst að kjósendur gætu gefið sig ffarn með því 
að hringja í tiltekið símanúmer vildu þeir greiða atkvæði utan kjörfimdar. Rétt þykir hins vegai' 
að atkvæðagreiðslunni Ijúki fyrr erlendis, enda á þá eftir að koma atkvæði til íslands.

Loks er í 3. mgr. tekin upp sú regla lokamálsliðar 57. gr. að atkvæðið teljist greitt þann 
dag sem fylgibréf er dagsett.

Um 33. gr.
I 58. gr, gildandi laga er að fmna meginákvæði laganna um hvar 

utankjörfundaratkvæðagreiðslur skuli fara fram innanlands. Samkvæmt a-lið 1. mgr. fara slíkar 
atkvæðagreiðslur fram hjá sýslumönnum. Getur sýslumaður ákveðið að atkvæðagreiðslan farí 
fram á aðalskrifstofu eða útibúi auk þess sem heimilt er að koma upp sérstökum kjörstað vegna 
atkvæðagreiðslunnar. Sýslumaður ákveður hverjir starfsmenn hans skuli vera kjörstjórar og 
ræður aðra trúnaðarmenn til þeirra starfa. í 2. og 3. mgr. eru síðan heimildir til að framkvæma 
atkvæðagreiðsluna annars staðar þegar aðstæður kjósanda eiu með tilteknum hætti.

Með a-lið 33. gr. frumvarpsins er lagt til að núgildandi a-liður 1. mgr. 58. gr. verði skipt 
upp í tvær málsgreinar sem verða nýjar upphafsmálsgreinar 58. gr. laganna. Auk þess að lagt er 
til að sýslumenn skuli tilkynna landskjörstjóm hverju sinni hverjir séu kjörstjórar í þeirra 
umboði.

Þá er áréttað að sýslumaður geti að ósk sveitarstjómar skipað kjörstjóra, sem geti verið 
starfasmaður sveitarfélags, til þess að annast atkvæðagiæiðsluna. Þótt núgildandi lög hafi ekki 
staðið þessarí ffamkvæmd í vegi þykir rétt að mælt sé fyrir um hana í lögunum til að 
sveitarfélögum og sýsiumönnum sé ljóst að hún sé þeim möguleg, í slíkum tilvikum yrði 
nafrigreindur starfsmaður sveitarfélag skipaður kjörstjóri og myndi í eigin nafni starfa í umboði 
viðkomandi sýslumanns og undir boðvaldi hans.

Meginbreyting a-liðar 33. gr. frumvarpsins er sú að felldur er niður núgildandi b-liður
1. mgr. 58, gr. þar sem mælt er fyrír um að atkvæðagreiðsla utan kjörfundar skuli fara fram hjá 
hreppstjómm, í skrífstofu eða á heimili hreppstjóra. Á síðustu ámrn hefur heimiídin sjaldan 
verið notuð, Þykir heimild sýslumanna til að skipa sérstaka kjörstjóra nægja til að unnt sé að 
sinnaþeirri þörf sem b-lið 1. mgr. 58. gr, er ætlað að uppfylla.

Með b-lið 33. gr. ffumvarpsins er lagt að í stað orðsins „fatlaðra“ komi „fatlað fólk“. 
Um er að ræða orðalagsbreytingu sem þykir frekar samræmast því að kjósendur sem eiga við 
fötlun að stríða séu ekki aðeins karlkyns.
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Með c-lið 33, gr. frumvaipsins er lagt til að lokamálsliður 3. mgr. 58, gr. falli brott. 
Umrædd málsgrein flallar um atkvæðareiðslur í heimahúsum. Samkvæmt málsliðnum hefur 
kjörstjóra verið heimilt að tilnefna í simi stað tvo trúnaðarmenn til að sjá um 
atkvæðagreiðslunnar hjá kjósanda. Ekki þykir ástæða til að kjörstjórar hafi slíka heimild, enda 
dugar að sýslumönnum sé heimilt að fela sérstökum kjörstjórum slíkt verkefiii.

Ákvæði d-, e-, g- og h-Iiða eru til komin vegna þeirrar breytingar að a-lið 1. mgr, er 
skipt upp í 1. og 2. mgr. Þarf því að uppfæra tilvísanir til lagaákvæða í greininni að öðru leyti.

í 5. mgr. 58. gr. kveðið á um að innanríkisráðuneytið setji nánari reglur um fiamkvæmd 
atkvæðagreiðslur á stofhunum og heimahúsum. Með f-lið 33. gr. er lagt til að reglumar séu 
settar að tillögu landskjörstjómar og með h-Iið 33. gr, að ráðuneytið skuli tilkynna 
Jandskjörstjóm sérstaklega um það þegar slíkar reglur séu settar,

Um 34. gr.
í  59. gr. núgildandi laga er fjallað um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar erlendis. Tvær 

efnislegar breytingar em lagðar til á ákvæðinu sem birtast í ijórum stafliðum 
ffumvarpsákvæðisins. Annars vegar er lagt til að felldur verði á brott áskilnaður um að 
atkvæðagreiðslan fari fram hjá fastanefiidum íslands hjá alþjóðastofnunum. Slík starfsemi þykir 
ekki falla vel að verkefnum fastanefiida og hefur utanríkisráðuneytið leitast við að beina 
kj ósendum fiemur til sendiráða eða kj örræðismanna. Hins vegar er lagt til að 
utanríkisráðuneytið upplýsi landskjörstjórn um tiltekin atriði varðandi atkvæðagreiðslu utan 
kjörfundar erlendis til að frekari heildarsýn verði til yfir framkvæmd kosninga en nú er.

Um 35. gr.
Svo sem að fiaman greinir er með ffumvarpinu lagt til að atkvæðagreiðsla utan 

kjörfundar hefjist nokkm síðar en samkvæmt gildandi lögum Er nú mælt fyrir um að 
atkvæðagreiðsluna skuli hefja svo fljótt eftir að kjördagur hafi verið auglýstur en eigi fyrr en 
átta vikum fyrir kjördag. Samkvæmt 32. gr. frumvarpsins er á hinn bóginn gert ráð fyrir því að 
atkvæðagreiðslan megi að meginstefiiu til hefjast 29 dögum fyrir kjördag.

Ástæða þykir til að svipta kjósendur ekki með Öllu möguleika á að greiða atkvæði fyrh* 
þetta tímamark. Með 35. gr. fiumvaipsins er því lagt til að kjósendur muni sem fyrr eiga þess 
kost að greiða atkvæði utan kjörfiindar hjá sýslumanni ffá og með þeim degi þegar um átta vikur 
em tii kjördags. Ákvæðið á sér fyrirmynd í 8. kafla norsku kosningalaganna. Heimildin verður 
takmörkuð við þau tilvik þegar kjósandi getur sýnt ffam á að hann muni hvorki eiga þess kost 
að kjósa utan kjörfimdar með hefðbundnum hætti né á kjörfundi. Heimildin verður aðeins nýtt 
hjá sýslumamii, sbr. 2. mgr. 58. gr. Tilvik sem kunna að falla undir ákvæðið eru t.d. ef kjósandi 
getur sýnt fram á að hann verði hvorki á landinu á því tímabili sem unnt er að kjósa utan 
kjörfúndar né á kjördag. Þá þarf að liggja fyrir að kjósandi muni ekki á sama tímabili eiga þess 
kost að greiða utan kjörfundar samkvæmt öðmrn ákvæðum XII. kafla laganna. Einkum koma 
til greina tilvik þar sem kjósandi getur sýnt fiam á að hann verði staddur erlendis þegar 
hefðbundin atkvæðagreiðsla utan kjörfimdar fer fiam og muni starfs eða heilsu sinnar vegna 
ekki eiga þess kost að greiða atkvæði utan kjörfimdar þar. í því tilliti nægir ekki að kjósandi sé 
erlendis búsettur íjarri íslensku sendiráði, sendiræðisskrifstofu eða skrifstofu kjönæðismanns. 
Tilvik sem kynnu að falla undir heimildina væri til dæmis ef fyrir lægi að kjósandi yrði á 
siglingu erlendis allt umrætt tímabil eða við störf sem krefðust stöðugrar nærvem hans fjarri 
íslensku sendiráði, sendiræðisski'ifstofú eða skrifstofu kjörræðismanns. Þá gæti heimildin átt 
við ef kjósandi hygðist sækja sér læknismeðferð erlendis á umræddu tímabili og líklegt væri að 
myndi heilsu sinnar vegna ekki eiga þess kost að kjósa í íslensku sendiráði, sendiræðisskrifstofú 
eða skrifstofú kjörræðismanns í viðkomandi ríki. Er rétt að sýslumaður geri þá kröfú að kjósandi 
leggi fram einhver þau gögn sem geti rennt stoðum undir ástæður sem þessar og gætu vottorð
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firá yfirmanni eða lækni dugað í framangreindum tilvikum eða aðrar upplýsingar sem vöipuðu 
Ijósi á aðstæður,

I 60. gr. núgildandi laga er kveðið á um heimild kjósenda sem eru í áhöfh eða em 
farþegar um borð í íslensku skipi í siglinum erlendis eða á flaiiægum miðum megi kjósa um 
borð í skipinu. í  þessum tilvikum em skipstjórar eða þeir sem skipstjórar tilnefna kjörstjórar. 
Umrædd heimild hefur ekki verið nýtt um langa hríð og þykir hún óþörf. Er því lagt til að 
ákvæðið verði fellt brott.

Um 36. gr.
í 63. gr. núgildandi laga er fjallað um framkvæmd atkvæðagreiðslu utan kjörfundai*. í 1. 

mgr. er tilgreint hvemig kjósandi skal gera grein fyrir sér. Miðað hefur verið við að sjálfsagt sé 
að kjósandi greini frá nafni, heimili og fæðingardegi. í núgildandi lögum er nefnt í dæmaskyni 
að kjósandi skuli gera grein fyrir sér með því að framvísa kennivottorði eða na&skírteini. Með 
kennivottorði hefur verið átt við vegabréf, ökuskírteinf bankakort, giæiðslukort o.fl. en orðið 
kennivottorð þykir ógagnsætt nú á dögum. Með ffumvarpinu er lagt til að tekið verði fram að 
framvísa þurfi persónuskilríkjum með nafiii, kennitölu og mynd, svo sem talið hefur verið að 
þyrfti til þessa, og nefnd verði í dæmaskyni skilríki sem kjósendur nota alla jafnan núorðið, þ.e. 
vegabréf, ökuskírteini eða nafnskírteini. Getur nægt að kjósandi fiamvísi greiðslukorti í þessu 
skyni, að því tilskildu að þar komi fiam nafh, kennitala og mynd. Sem fyrr verður kjörstjóium 
þó eftirlátið mat um það hvað þurfi til að koma til að kjósandi hafi gert grein fyrir sér á 
fullnægjandi hátt, Þekki kjörstjóri kjósanda er t.d. óþarfi að hann geri grein fyrir sér með því að 
ftamvísa skilríkjum.

I b-Iið ákvæðisins er lögð til sú breyting á 2. mgr. núgiídandi 63. gr. laganna að áskilið 
verði að loka þurfi kjörseðilsumslagi tryggilega auk þess sem kveðið verði á um það skýrlega 
hvernig kjörstjóri skuli votta atkvæðagreiðsluna. Eru þessar orðalagsbreytingar í samræmi við 
fiamkvæmd utankjörfundaratkvæðagreiðslna til þessa. Með ffumvarpinu er gerð sú 
meginbreyting að kjörseðlar þurfa að vera stimplaðir til teljast gildir, Þarf kjörstjóri því að 
stimpa bakhlið kjörseðils áður en hann er lagður í kjörseðilsumslagið.

Með c-lið ákvæðisins er lögð til breyting á 6. mgr, 63. gr. núgildandi laga. Ekki er gert 
ráð fyrir að umslag sé áritað til hreppstjóra, enda er lagt til í frumvarpinu að afnumið sé hlutverk 
þeirra við fiamkvæmd atkvæðagreiðsíu utankjörfundar. í stað orðanna „telur sig standa“ á 
kjörskrá kemur „er“ á kjörskiú. Þá er lagt til að aftan á svokallað sendiumslag skuli aðeins rita 
kennitölu viðkomandi kjósanda en ekki nafii hans og lögheimili, enda rétt að auðkenna atkvæði 
einstakra kjósenda ekki frekar en nauðsynlegt er. Er slíkt enn ffemur til einföldunai' auk þess 
sem það kemur í veg fyrir hættu á að sendiumslagið fari á heimili kjósandans.

Með d-lið er lagt til að við ákvæðið bætist nýr málsliður um að í stað upplýsinga um 
kennitölu kjósandans verið heimilt að merkja sendiumslagið með sérstöku merki er geymi 
kennitölu hans. Mun landskjörstjóm setja sérstök fyrirmæli um útlit þeiiTa og notkun.

Um 37. gr.
I 64. gr. gildandi laga er kveðið á um að kjósandi megi fá annan kjörseðil ónýtist sá 

seðill sem hann hefurþegar fengið. Með fiumvarpinu er lagt til að kjörstjóri skuli farga ónýta 
kjörseðlinum í viðurvistkjósanda,

Um 38. gr.
Lögð er til breyting á 2. mgr. 65. gr. gildandi laga þannig að ekki fari á milli mála að 

kjósandi getur farið fiam á að kjörstjóri komi atkvæðabréfinu í póst og greiði jafhframt undir 
það almenntpóstburðargjald. Oski kjósandi eftirþví að atkvæðabréfið sé sent með öðrum hætti, 
svo sem hraðþjónustu ber kjósandi sjálfur kostnað af sendingunni sem kjörstjóri kemur í póst 
eins og á við þegar kjósandi gerir það sjálfur.

262



Um 39. gr.
Með frumvatpiiiu er lagt til að orðalagi 4. mgr. 66. gr. rtúgildandi laga verði breytt. 1 1. 

mgr. 66. gr. er flallað um skrá sem kjörstjóri skal halda yfír nöfh þeirra kjósenda sem greiða 
atkvæða hjá honum utankjörfundar og í 2. mgr. um skrár yfír annars vegar greidd og hins vega 
móttekin atkvæði, Með frumvarpinu er lagt til að kveðið verði á um að umboðsmönnum sé 
heimilt að kynna sér skrárnar á skrifstofu kjörstjóra en nú er aðeins kveðið á um að 
umboðsmenn skuli hafa aðgang að skránum. Með breytingunni er skýrar mælt fyrir um að 
umboðsmenn skuli ekki fá afrit af skránum til skoðunar utan skrifstofu kjörstjóra.

Um 40. gr.
í ákvæðinu er fjallað um ýmis atriði er varða kjörfundarstofu og kjörklefa, f núgildandi

2. mgr. 69. gr, er kveðið á um að atkvæðakassi skuli þannig búinn að ekki sé unnt að ná kjörseðli 
úr honum án þess að opna hann, svo sem gert er í fi*umvarpinu, en einnig að unnt skuli vera að 
læsa kassanum. Með fiumvarpinu er lagt til að hvom tveggja sé heimilt að nota kjörkassa sem 
unnt er að læsa en einnig kjörkassa sem aðeins eru innsiglaðir. Ef farin er sú leið að innsigla 
kassa skai það þannig gert að þess sjáist merki ef þeir em opnaðir. Réttaráhi'if þess að innsigli 
sé rofið verða þá þau sömu og ef í ljós kemur að kjörkassi hafi verið ólæstur eða hann brotinn 
upp. Þótt að öllu jöfiiu sé auðveldara að rjúfa innsigli en opna lása verður talið að þessi leið 
dragi ekki um of úr öryggi kosninga, enda þekkist í öðmm löndum að búið sé með þessum hætti 
um atkvæðakassa.

Það er nýmæli að tekið er ffam að í upphafi kjörfimdar skuli kjörstjórn ganga úr skugga 
um að kjörkassar séu tómi og læstir eða innsiglaðir. Ákvæðið er annars samhljóða gildandi 69. 
gr. að þvf undanskildu að landskjörstjórn í stað innanríkisráðherra er falið að setja reglur um 
gerð atkvæðakassa en auk þess er kjörstjóminni falið að setja reglur um tilhögun í 
kjörfundarstofu og um innsigli, Samhliða þessu er felld á brot krafa um að í kjörklefa sé lítið 
borð sem megi skrifa við, enda verður fjallað um slík atriði í reglum landskjörstjómar. Ljóst er 
að með ffumvarpinu er vægi innsigla nokkuð aukið að þessu leyti. Er því mikilvægt að í 
reglunum sé mælt fyrir um hvernig innsigli skuli úr garði gerð, hverjir skuli fara með vörslur 
þeiira og hvemig þau skuli eftir atvikum vera skráð.

U m 41.-44 . gr.
Með frumvarpinu er lagt til að verklagi við atkvæðagreiðslu á kjörfundi verði breytt 

nokkuð. Gert er ráð fyrir að kjörseðlar verði aðeins teknir gildir við talningu hafi þeir híotið 
stimpil kjörstjómar eftir að kjósandi hefur merkt á kjörseðil hvemig hann hyggst greiða atkvæði. 
Af þessum sökum breytist verklag kjörstjórnar nokkuð. Að því er varðar 75. og 79. gr. 
núgildandi laga skiptir máli að þær athafiiir kjörstjómar sem þar er fjallað um, þ.e.a.s, merkingai' 
í kjörskrá og auðkenningu kjósenda, munu formlega fara frarn efiir að kjósandi hefur faiið í 
kjörklefa. í fiumvarpinu er því gert ráð fyrir að flallað verði um þessi atriði í nýjum 82. -  85, 
gr, laganna. f samræmi við 31. og 32. gr, fiumvarpsins er ekki lengur þörf á að nákvæmlega sé 
kveðið á um það hvemig fara skuli með kjörseðla.

Með greinunum er 72., 75. og 79, gr. laganna felldar úr gildi. Jafiifiamt gerir fiumvarpið 
ráð fyrir að greinamúmer annarra greina breytist til sami*æmis.

í 77. gr, núgildandi laga er fjallað um upplýsingar og gögn sem skulu vera fyrir hendi í 
kjörfundarstofu. Með 43. gr. frumvarpsins er það verkefni að útvega viðkomandi gögn falið 
landskjörstjórn í stað innanríkisráðuneytisins.

Um 45. gr.
Ákvæðið svarar efnislega til 79. gr. og 85. gr. gildandi laga. Sú breyting er gerð að 

kjósandi gerir kjörstjórn grein fyrir sér eftir að hafa greitt atkvæði í kjörklefa en áður en
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atkvæðið er lagt í atkvæðakassa. Þá er orðalagi breytt um það hvemig kjósandi skuli gera grein 
íyrir sér, I núgildandi lögum er nefiit í dæmaskyni að kjósandi skuli gera grein fyrir sér með því 
að framvísa kennivottorði eða nafnskírteini. Með kennivottorði hefur verið átt við vegabréf, 
ökuskirteini, bankakort, greiðslukort o.fl. en orðið kennivottorð þykir ógagnsætt nú á dögum. 
Með ffumvarpsákvæðinu er lagt til að tekið verði fram að framvísa þurfi persónuskilríkjum með 
nafiii, kennitölu og mynd, svo sem talið hefur verið að þyrfti til þessa, og nefnd verði í 
dæmaskyni skilríki sem kjósendur nota aila jafnan núorðið, þ.e, vegabréf, ökuskírteini eða 
nafnskírteini. Getur nægt að kjósandi framvísi greiðslukorti í þessu skyni, að því tiiskildu að 
þar komi ffam nafn, kennitala og mynd. Sem fyrr verður kjörstjórn þó eftirlátið mat um það 
hvaðþurfí til að koma til að kjósandi hafi gert grein fyrir sér á fullnægjandi hátt. Þekki kjörstjórn 
kjósanda er t.d. óþarfi að hann geri grein fyrir sér með því að framvísa skihíkjum.

Um 46. gi*.
Akvæðið felur í sér að á eftir 85. gr. laganna komi þrjár nýjar greinar 85. gr. a -  85. gr.

c. Greinarnar ásamt 45. gr. frumvarpsins leiða allar af breyttri kosningaathöfii, sem lýkur með 
því að kjörstjóm eða fulltrúi hennar setur stimpil hennar á bakhlið kjörseðilsins áður en kjósandi 
leggur hann í atkvæðakassann,

Um a -  lið. Ákvæðið felur í sér nýja grein 85. gi*. a og svarar efiiislega til lokamálsliða 
79. gr. og 85. gr, gildandi laga. Með frumvarpinu er verklagi á kjörstað breytt á þann hátt að 
atkvæði verði aðeins metið giit hafi kjörstjón stimplað bakhlið kjörseðils. Mun kjósandi merkja 
á kjörseðilinn í kjörklefa hvemig hann hyggst greiða atkvæði og því næst gera grein fyrir sér 
hjá kjörstjórn. Kosningaathöfiiinni lýkur þegar kjósandi hefur lagt kjörseðilinn í 
atkvæðakassann, en þá hefur hann greitt atkvæði. Leiði athugun kjörskrár í ijós að kjósandi sé 
á kjörskra, sbr. 82. gr., skal stimpla bakhlið kjörseðils og kjósandi síðan leggja hann í 
atkvæðakassa. Mikilvægt er að kjósandi og kjörstjóm gæti að því að hvorki kjörstjórn né aðrir 
sem mögulega ern viðstaddir nái að greina hverjum kjósandi hyggst greiða atkvæði sitt.

Um b -  lið. Ákvæði feiur í sér nýja grein 85. gi*. b. í núgildandi 75. gr. iaganna er kveðið 
á um að oddviti kjörstjómar og annar meðkjörstjóranna skuii hafa fyrir sér hvort sitt eintak 
kjörskrárinnar. Skuli þeir gera merki við nafii hvers kjósanda um leið og hann hafi neytt 
kosningarréttar síns. Með tilkomu rafiænnar kjörski'ár er þörf á að breyta umræddu ákvæði sem 
sýniiega vísar til prentaðrar kjörskrár. Ekki þykir lengur ástæða til að áskilið sé í Íögum að tveir 
kjörstjórnamienn merki við nafii kjósanda. Þess í stað muni einn kjörstjómarmaður skrá 
atkvæðagreiðslu kjósanda í rafiæna kjörskrá en annar gæti að því að merking hans sé rétt.

Samkvæmt ffumvarpinu mun í undantekningartiivikum verða heimilt að notast verði við 
prentaða kjörskrá. 12. mgr. er kveðið á um hvemig haga skuíi merkingum í slíkum tilvikum. Er 
ákvæðið efhislega hið sama og í núgildandi 75. gr. Ekki þykir ástæða til að taka upp breytt 
verklag í þessum tilvikum.

Um c -  lið. Ákvæðið felui* í sér nýja gein 85. gr. c. Kosning getur ekki átt sér stað nema 
kjörstjóm hafi aðgang að kjörskrá og er nauðsynlegt að lögin geri ráð fyrir þeim möguleika að 
bilun eða annars konar truflun valdi því að ekki sé unnt að nota rafiæna kjörskrá á kjörfundi. Er 
fjallað um fiamkvæmd í slíkum tilvikum í greininni. Slíkar bilanir geta hvoru tveggja verið 
bundnar við tiltekna kjördeild eða kjörstað en einnig verið miðlægar og tekið til rafiænnar 
kjörskrár í heild sinni. Þá kunna slíkar tmflanir að vera til komnar vegna annan*a atriða en virkni 
kjörskrárinnar sjálfiar og má í því samhengi nefiia rafinagnstruflanir eða bilanir í tölvubúnaði 
kjörstjómar, Miða verður við að ekki sé unnt að nota rafræna kjörskrá við kosningu ef kjörstjórn 
getur ekki fengið tæmandi upplýsingar um það hvaða kjósendur hafi hverju sinni kosið í öllum 
kjördeildum sveitarfélags eða ef einhver kjörstjóm getur ekki jafnóðum komið upplýsingum
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um kosningu í sinni kjördeild tii annarra kjörstjórna. Truflanir á notkun ra&ænnar kjörskrár geta 
því hvom tveggja verið almennar og staðbundnar.

Þótt leggja verði áherslu á að draga úr hættu á slíkum bilunum eða truflunum, og að 
tryggt verði að slíkt ástand vari aðeins í skamma stund, er mikilvægt að lögin geri ráð fyrn því 
að kosning geti farið fram engu að síður. Af þessum sökum er í 1. mgr. að finna heimild til að 
halda kosningu án þess að merkt sé við kjósendur í kjörskrá. Skal þá kjósandi fá sérstakt 
kjörseðilsumslag sem kjörseðill er settur í og árita sendiumslag þar sem getið er um ástæðu þess 
að kosið sé með þessum hætti. Er atkvæðið síðan látið í atkvæðakassa eins og vant er. 
Undirkjörstjórn skrifar í þessum tilvikum hvergi niður eða merkir við nafn kjósanda en heldur 
þess í stað utan um þann fjölda atkvæða sem greidd eru með þessum hætti. Um uppgjör þessara 
atkvæða er síðan flallað nýrri 99. gr. a., sbr. 51. gr. fmmvarpsins.

Ætla verður að sjaldan muni reyna á það fyrirkomulag sem mælt er fyrk um í ákvæðinu, 
enda verði kapp lagt á að hin rafræna kjörskrá virki. Ljóst er að ffamkvæmd verður umtaisvert 
þyngri í vöfum ef kjósa þarf skv. ákvæðinu til lengri tíma á kjördegi auk þess sem uppgjör 
atkvæða verður nokkuð flóknara. Komi upp bilun sem hamlar því að rafræn kjörskrá sé notuð 
er rétt að kjörstjórn stöðvi þegar hefðbundna atkvæðagreiðslu og hefji undirbúning 
atkvæðagreiðslu samkvæmt ákvæðinu. Um leið gefst viðeigandi stjórnvöldum tækifæri til að 
bæta úr þeirri bilun eða truflun sem upp hefur komið. Rétt er að töf á atkvæðagreiðslu vegna 
þessa verði alls ekki iengri 30 mínútur, Hafa skal í huga að staðbundnar bilanir munu að öllum 
líkindum hafa takmörkuð áhrif á stæni þéttbýlissvæðum, enda mun kjósendum þá vera unnt að 
kjósa í öðmm kjördeildum þar sem rafræn kjörskrá hefur ekki orðið fyrir truflun. í slíkum 
tilvikum mun einfaldast vera að beina kjósendum að kjósa þar sem vitað er að rafræn kjörskrá 
er í lagi,

Um 47. gr.
Orðalagi f-liðar 1. mgr. 91. gr. laganna er breytt til samræmis við breytingar á XI. kafla 

laganna um kjörgögn er lúta að því að landskjörstjórn en ekki innanríkisráðuneytið skal útbúa 
kjörgögn og iáta þau kjörstjórnum í té,

Um48. gr.
Með frumvarpinu er lagt til að atkvæði verði aðeins talið gilt hafi kjörseðill verið 

stimplaður af kjörstjórn, Er því ekki þörf á að lögin hafi að geyma jafh skýrar reglur um meðferð 
kjörseðla, Því mælir frumvarpið fyrir uin að felld verði úr gildi ákvæði 1. mgr. 95. gr. gildandi 
laga um varðveislu á ónýtum og ónotuðum kjörseðlum í sérstökum umslögum.

Um 49. gr.
Þótt ráða mætti af 2. mgr. 95. gr. gildandi laga að atkvæðakassar skuli ætíð sendir 

yfirkjörstjórn eftir að atkvæðagreiðslu er slitið er skýrt af 3. mgr. 99. gr. laganna að gert hefur 
verið ráð fyrir að atkvæðakassar séu í einhveijum tilvikum afhentir fyrr, enda kveður 
síðamefnda ákvæðið á um að heimilt sé að heija flokkun atkvæða og undirbúa talningu þenra 
fyrir luktum dyrum áður en kjörfundi lýkur. Með fiumvarpinu er lagt til að á eftir 1. mgr. 98. 
gr. bætist ákvæði sem mæli fyrir um heimild yfírkjörstjórnar til þess að hefja flokkun og 
talningu atkvæða fyrir luktum dyrum, t.a.m. með því að flokka atkvæði í tölusetta bunka eftir 
framboðslistum. Þá skuli skýrlega kveðið á um að rýmið skuli vera lokað og vaktað af hálfu 
yfirkjörstjómar þar til kjörfundi er lokið. Akvæðið felur því í sér undantekningu frá þeirri reglu 
sem fram kemur í 1. mgr. 98. gr. um að talning atkvæða skuli fara fíam fyrir opnum dymm. Er 
því enn mikilvægara en ella að við þessar aðstæðui' sé gætt að því að viðstaddir séu 
umboðsmenn lista eða valinkunnir menn úr sömu stjórnmálasamtökum sbr. 2. mgr. 98, gr. 
laganna, sem verður 3. mgr. ákvæðisins.
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Um 50. gr,
Heimild til flokkunar atkvæða í 3. mgr. 99. gr. laganna á ekki við, þar sem lagt er til í

51. gr. frumvarpsins að heimilt verð að hefja flokkun og talningu atkvæða áður en kjörfundi er 
lokið.

Um51.gr,
I nýrri 99, gi*. a er kveðið á um hvernig fara skuli með atkvæði sem greidd era skv. 85 

gr. Skal yfírkjörstjórn eða umdæmiskjörstjóm þá safna saman þeim ytriumslögum sem í Ijós 
koma þegar atkvæðakassar eru opnaðir og fara yfír hvort taka skuli atkvæðin til talningar eða 
hvort þau teljist ógild. Á hið síðarnefiida við ef kjósandi hefur kosið oftai* en einu sinni á 
grundvelli 85. gr. eða ef hann hefur hvoru tveggja kosið þannig og einnig samkvæmt raffænni 
kjörskrá. Hafí kjósandi kosið með aðstoð rafiænnar kjörski*ár er það atkvæði tekið til talningar 
en atkvæði skv. 1. mgr. telst ógild, Leiðir sú niðurstaða af því að fyrmefnda atkvæðið er ekki 
sérgreint og verður ekki hjá því komist að taka það til talningai*. Hafi kjósandi oftar en einu 
sinni kosið skv. 85. gr. er fyrsta atkvæðið tekið til talningar en hin síðari ógilt. Af þessum sökum 
er mikilvægt að undirkjörstjórnir sem sjá um kosningu skv. 85. gr. skrásetji á ytraumslagið 
hvenær atkvæðagreiðsla fór fiam. Ekki þykir ástæða til að gefa kjósendum kost á að skipta um 
skoðun og taka síðara atkvæði sem greitt er samkvæmt 85. gr. gilt.

Þegar yfírkjörstjóm hefur fjallað um það hvaða atkvæði, sem greidd hafa verið skv. 85. 
gr., skuli taka til talningar eru þau kjörseðilsumslög sett óopnuð í ílát það sem kveðið er á um í
1. mgr. 99. gr. Eru umslögin síðan opnuð og atkvæðaseðlar flokkaðir skv. 2, mgr. 99. gi*. laganna. 
Með þessu verklagi skal tryggt að rofíð sé á tengsl atkvæðaseðíanna við ytriumslög þein*a svo 
sem að ftaman greinir eru merkt nöfiium kjósenda. Atkvæði sem ógildast, sbr. niðurlag99. gr. 
a skulu geymd þar til úrskurðað hefur verið um gildi kosninga eins og almennt á við um ógild 
atkvæði.

Um 52. gr.
Breytingarnar eru gerðar samhliða því að tekið er upp það verklag að kjörstjórnir og 

kjósandi stimpli kjörseðla til marks um að kjósandi sé á kjörskrá og hafi réttilega greitt atkvæði 
utan kjörfimdar eða á kjörfundi. Skulu atkvæði talin ógild ef þau hafa ekki verið stimpluð. 
Áskilið er að notaður sé stimpill sem landskjörstjórn hefur látið gera til verksins sbr. nýja 54. 
gr. laganna.

Um 53. gr,
í 104, gr. gildandi laga er fjallað um fiágang yfirkjörstjómar að lokinni talningu atkvæða. 

Gert er ráð fyrir því að varðveitt séu eftirrit af gerðabók yfirkjörstjórnar ásamt ágreiningsseðlum 
auk kjörskráa, Hefur innamíkisráðuneytið séð um að varðveita umi*ædd gögn samkvæmt 
gildandi lögum. Með frumvarpinu er lagt til að þetta verkefni verði falið landskjörstjórn.

Þá er iagt til að við greinina bætis ný málsgrein til samræmis við þá breytingu að tekin 
verði upp rafiæn kjörskrá sem meginregla. Merkingar í slíka kjörski*á á kjörfundi og varðveisla 
hennar að loknum kosningum lýtur sömu reglum og kjörskrá á pappírsformi. Því er nauðsynlegt 
að kveðið verði sérstaklega á um varðveislu slíkrar kjörskrár sem Þjóðskrá íslands heldur utan 
um og eyðingu hennar. Samhliða þessu er lagt til að í 116. gr. laganna verði fjallað um aðgang 
Hagstofu Islands að upplýsingum úr rafrænni kjörskrá,

Um 54. gi*.
Samkvæmt 111. gr. gildandi laga hefur landskjörstjóm fengið kjömum þingmönnum kjörbréf 
sem samin skulu samkvæmt fyrirmynd sem innanríkisráðuneytið hefur sagt fyrir um. Með 
fiumvarpinu er lagt til að landskjörstjórn ákveði sjálf hvernig kjörbréfíð skuli úr garði gert.
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Um 55. gr.
f 2. málslið 112. gr, gildandi laga er mælt fyrir um að landskjörstjóm skuli senda 

ráðuneytinu eftirrit af gerðabók sinni um úthlutun þingsæta, svo og skýrslur þær og skilríki frá 
yfirkjörstjómum sem ágreiningur kann að vera um. Skal ráðuneytið síðan leggja umrædd gögn 
fyrir Alþingi í þingbyijun með sömu ummerkjum og það tók við því. Með ffumvarpinu er lagt 
til að landskjörstjórn skuli sjálf varðveita umrædd gögn og láta Alþingi í té með sama hætti og 
ráðuneytinu bar áður.

Um 56. gr.
í 1. mgr. 115. gr. gildandi laga er fjallað um uppkosningar vegna ógildingar kosninga. 

Samkvæmt ákvæðinu skal ráðuneytið þá kveðja til nýrra kosninga með auglýsingu og ákveða 
kjördag svo sem nánar er tilgreint í lögunum. Með frumvarpinu er lagt til að landskjörstjón 
verði falið þetta verkefhi.

Um 57. gr.
Með greininni er mælt fyrir um aðgang Hagstofu íslands að upplýsingum úr rafrænni 

kjörskrá við hagskýslugerð sína. Lagt er til að sú upplýsingaöflun fari ffam samhliða annani 
upplýsingagjöf yfirkjörstjórna til Hagstofunnar. Merkingar um kosningaþátttöku í raffæna 
kjörskrá geyma viðkvæmar persónuupplýsingar, því er mikilvægt að ffam komi að við vinnslu 
upplýsinga úr raffænni kjörskrá skulu yfírkjörstjómir og Hagstofan gæt ákvæða laga um 
persónuvemd.

Um 58. gr.
í ljósi þeirra breytinga sem lagðar em til á 116. gr. laganna, sbr. 59. gr. fi*umvaipsins er 

heiti XIX. kafla breytt til samræmis.

Um 59. gr.
í greininni er fjallað um sérstaka úrskurðamefiid kosningamála. Nefiidinni er ætlað að 

fjalla um kærur er varða ágreining um hvort og hvar skuli taka kjósanda á kjörskrá og ákvarðanir 
landskjörstjórnar um skráningu stjórnmálasamtaka, þ.m.t. heiti þeirra, úthlutun listabókstafa og 
gildi ffamboðslista.

Fjallað er um skipan nefndarinnar í 1. mgr. Ráðherra skipar nefhdarmenn en er bundinn 
af tilnefningum þeirra sem nefhdh em í ákvæðinu. Þannig skulu Hæstiréttui* íslands, Alþingi 
og Samband íslenskm sveitarfélaga tilnefna eða kjósa hver sinn nefhdarmanninn og skal 
Hæstiréttur íslands tilnefna formann nefhdarinnar. Áskilið er að Alþingi og Samband íslenskra 
sveitarfélaga tilnefiii einstaklinga sem hafa reynslu af fiamkvæmd kosninga, Er umræddum 
aðilum falið að meta hvað telst nægjanlegt í þessum efiium en ljóst er að til að skilyrðinu sé 
fullnægt verða nefndarmenn að hafa gegnt einhverju starfi við ftamkvæmd kosninga. 
Nægjanlegt verður að telja að viðkomandi hafi setið í kjörstjórn þótt ekki væri nema í eitt sinn. 
Ekki er nauðsynlegt að starfið sé einvörðungu á sviði kosninga og myndi nægja að viðkomandi 
hefði starfað hjá embætti sýslumanns eða hjá Þjóðskrá íslands að því tilskildu að hann eða hún 
hefði þar fengist við störf tengd kosningum. Þá verður ekki gerð sú krafa að starfið sé á vegum 
hins opinbera og kæmi því til greina að einstaklingar sem hefðu verið umboðsmenn 
fiamboðslista tækju sæti í úrskurðarnefhdinni. Á hinn bóginn nægir ekki að einstaklingur hafi 
verið á fiamboðslista, enda gera lögin ekki ráð fyrir að þeir hafi sérstakt hlutverk við sjálfa 
framkvæmd laganna nema í undantekningartilvikum. Ekki verður gerð sú krafa að 
ffamangreind reynsla sé fengin af fiamkvæmd alþingiskosninga og myndi einstaklingur sem 
hefði setið í kjörstjórn í kosningum til sveitarstjómar, forsetakosningum eða 
þjóðaratkvæðagreiðslum sem ffamkvæmdar eru með stoð í lögum uppfylla umrætt 
hæfisskilyrði. Á hinn bóginn myndi einstaklingur ekki uppfylla skilyrðið sem aðeins hefði
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reynslu af framkvæmd kosninga sem ekki teljast aimennar eða væru ffamkvæmdar á gi'undveili 
laga, s.s. á vettvangi félaga eða fijáisra félagasamtaka eða íbúakosningum um afmörkuð málefni 
sveitarféiags.

Samkvæmt gildandi lögum hafa sveitarstjórnir hvom tveggja samið kjörskrá og Jjallað 
um athugasemdir kjósenda við þær. Með frumvarpinu er Þjóðskrá íslands faiið að semja 
kjörskrárnar og fjalla um athugasemdir en kjósendum síðan gert kleift að kæra niðurstöður 
Þjóðskrár til sérstakrar úrskurðamefiidar. Ákvarðanir um leiðréttingar á kjörski'á er unnt að taka 
alveg fiam á kjördag og gera lögin ráð fyrir að lengd fiesta taki mið af því að unnt sé að 
fiamkvæma máismeðferð samkvæmt lögunum áður en kjördegi lýkur. Kærufrestur vegna 
þessara ákvarðana er skammur eða sólarhi'ingur fiá því að Þjóðskrá tekur ákvörðun. Á hinn 
bóginn er ekki kveðið á um það hvenær úrskurðarnefhdin skal hætta að taka við kærum. 
Nefndinni ber því að taka við öllum þeim kæram sem berast á kjördag og gera það sem unnt er 
til að úrskurða um þær áður en honum lýkur. Þegar kjörfúndi iýkur hafa kærendur ekki iengur 
lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn um ki'öfú sína og ber þá að vísa þeim kæmm sem eftir 
standa fiá nefiidinni. Ákvarðanir Þjóðski'ár um að synja að taka kjósanda á kjörskrá samkvæmt
2. mgr. 2. gr. laganna, sbr. \ . gr. ffumvarpsins, eru einnig kæraniegar til úrskurðarnefndarinnar, 
sbr. a-lið 2. mgr.. I slíkum tilvikum eru það einungis kjósendur sem fá umsókn sinni synjað sem 
eiga rétt á að kæra viðkomandi ákvörðun til nefiidarinnar.

í b-lið 2. mgr. er vísað til heimildar 35. gr. laganna til að kæra ákvarðanir 
landskjörstjómar um skráningu stjómmálasamtaka og úthlutun listabókstafa sbr. nánar tiltekið
3. mgr. umræddrar iagagreinar. Önnur stjómmálasamtök sem fá ekki skráð heiti sitt eða úthlutað 
þeim iistabókstaf sem sóst er eftir geta kært ákvai'ðanir landskjörstjórnar þar að lútandi tii 
úrskurðamefndarinnar. Að sama skapi geta eldri stjórnmálasamtök sem telja ákvarðanir 
landskjörstjómar í málum nýrri samtaka bijóta gegn réttindum sinum kært umræddar 
ákvarðanir til úrskurðamefiidarinnai*. Samkvæmt núgildandi lögum er það innanríkisráðuneytið 
sem sér um úthlutun listabókstafa og hefúr eins konai' eftirlit með því hvort nöfn nýrra 
stjórnmálasamtaka séu villandi. Ekki hefúr verið unnt að skjóta ákvörðunum ráðuneytisins þar 
að lútandi til úrskurðaraðila innan stjómsýslunnar.

I c-lið 2. mgr. er vísað til heimildar 45. gr. laganna til að kæra ákvarðanir 
landskjörstjómar um gildi ffamboðslista og önnur atriði sem landskjörstjóm ber að fjalla um 
samkvæmt því ákvæði. Reynt getur á ýmsa þætti ákvarðana landskjörstjórnar hvað þetta varðar. 
Fyrst og fiemst kunna umboðsmenn lista að kæra ákvarðanir landskjörstjómar er lúta að gildi 
hans en ekki er unnt að útiloka að aðrir umboðsmenn kæri ákvarðanir um að framboðslisti sé 
gildur. Samkvæmt nýrri 45. gr. a eiga umboðsmenn stjórnmálasamtaka einnig rétt á að vera 
viðstaddir fúndi landskjörstjórnar samkvæmt 40. gr. Kunna þeir að eiga rétt á að kæra einstakar 
ákvarðanir landskjörstjórnar sbr, til dæmis ákvarðanir sem varða hverjum samtökum skuli telja 
einstaka framboðslista eða merkingu lista sbr. b og c-liði 1. mgr. 40. gr,

í 3. mgr. er áréttað að stjómsýslulög nr. 37/1993 gildi um meðferð fyrir 
úrskurðamefndinni. Svo sem almennt á við er unnt að leita til dómstóla vegna úrskurða 
nefndarínnar svo sem á raunar við um þær ákvarðanir sem unnt er að kæra til nefhdarinnar. Þá 
er áréttað að kæra til nefhdarinnar frestar ekki réttaráhrifum hinnar kærðu ákvörðunar og á slíkt 
hið sama við ef umræddar ákvarðanir eru bornar undir dómstóla. Loks er áréttað að úrskurðum 
nefiidarinnar verði ekki skotið til annai*s stjómvalds.

Um 60. gr.
í 118. gr. gildandi laga er að finna heimild kjósenda til að kæra kosningu til Alþingis. 

Samkvæmt ákvæðinu skal ráðuneytið taka við kærunni og koma henni til Alþingis og 
umboðsmanna viðkomandi fiamboðsíista sem kæran varðar. Með fi*umvarpinu er lagt til að 
landskjörstjórn verði falið þetta verkefiii ráðuneytisins.
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Um 61. gr.
í 120. gr. gildandi laga er fjallað um úrskurð Alþingis um gildi kosninga. Lagt er til að 

ný málsgrein bætist við lagagreinina þess efhis að landskjörstjóm skuli leggja fyrir Alþingi 
rökstudda umsögn um kærur út af gildi kosninga og mati á kjörgegni kjörinn fulltrúa. Með slíku 
er leitast við að tryggja að mál sé sem best upplýst og að fyrir liggi sjónarmið og þær röksemdir 
sem kæra um gildi kosninga byggir á. Þá er áréttað að landskjörstjórn skuli Iáta Alþingi í té öll 
þau gögn og upplýsingar sem það hefur þörf fyrir við umfjöllun síria um gildi kosninga. Á slíkt 
t.a.m. við um ýmsa útreikninga sem liggja að baki úthlutun þingsæta. Þykir rétt að skýrt sé 
kveðið á um þessa skyldu þess stjórnvalds sem frumvarpið gerir ráð fyrir að hafi yfirumsjón 
með framkvæmd kosninga.

Um 62. gr.
í 123. gr. gildandi laga er ijallað um greiðslu kostnaðar við ffamkvæmd á lögunum. 

Samkvæmt a-lið skal ríkissjóður greiða nauðsynlegan kostnað við störf landskjörstjórnar og 
fyrir kjörgögn þau og áhöld er ráðuneytið eða landskjörstjóm lætur í té> svo og fyrir húsnæði til 
afhota fyrir landskjörstjórn. í frumvarpinu er miðað við að ráðuneytið muni ekki lengur láta í 
té kjörgögn eða neins konar áhöld vegna framkvæmdar kosninga. Er því lagt til að tilvísun til 
ráðuneytisins í þessu samhengi verði felld á brott.

Um 63. gr.
Með ffumvarpinu er lagt til að við lögin bætist nýr kafli sem innihaldi ýmiss konar 

ákvæði. í fyrsta lagi er lagt til að í nýrri 131. gr. verði kveðið á um hlutverk sérstakra 
kosningaeftirlitsmanna en slík ákvæði hefui' skort í núgildandi lög. Gera lögin ráð fyrir að slíkir 
effirlitsmenn starfi á vegum stofnana eða samtaka og fái heimild landskjörstjómar til að fylgjast 
með fiamkvæmd kosninganna. Geta viðkomandi stofnanir eða samtök, sem og 
kosningaeftirlitsmennimir sjálfir, verið annað hvort innlend eða erlend. Er hér meðal annars 
haff í huga að hingað til lands hafa komið erlendir efthlitsménn á vegum Öryggis- og 
samvinnustofriunar Evrópu, sem ísland er aðili að, til að fylgjast með ffamkvæmd kosninga. 
Með 2, mgr. er kveðið á um á að hafi landskjörstjórn veitt effirlitmönnum heimild til slíks 
effirlits skuli þær kjörstjómir og stofhanir sem sjá um ffamkvæmd kosninga taka á móti þeim 
og auðvelda þeim allt eftirlitsstarf. Á hið sama við um landskjörstjórn og alla þá sem starfa á 
vegum allra ftamangreindra aðila. í þessu skyni skal landskjörstjóm útbúa sérstök skilríki sem 
eftirlitsmennirnir skulu bera við störf sín.

f b. lið er kveðið á um nýja 132. gr. laganna sem fjalla um gildissvið gagnvart öðmm 
lögum þ.m.t. óskráðum reglum stjórnsýsluréttar. Á liðnum árum hafa komið upp tilvik þar sem 
vafi hefur þótt leika á að hvaða leyti staifsemi þeirra stofhana sem sjá um ffamkvæmd kosninga 
fellui' undir almenn lög sem gilda um stjórnsýslu hins opinbera. Er því ástæða til að skýrt sé 
kveðið á um þessi atriði að því er varðar þær stofhanir sem nefhdar em í ákvæðinu. Verður ekki 
gagnályktað ffá ákvæðinu í þá veru að umrædd lög skuli ekki taka til starfsemi sem ekki er talin 
upp í því. Jafnffamt er tekið ffam að nefhdar stofiianir beri í stöfum sínum að fylgja almennum 
óskráðum reglum stjórnsýsluréttarins, en slíkt getur haft þýðingu, t.a.m. um hvemig þessar 
stofiianir haga úrlausn ákveðinna mála svo sem svörum við erindum sem ekki em hluti af 
sérstöku stjórnsýslumáli sem getur lokið með stjórnvaldsákvörðun og einnig þegar kemur að 
mati umboðsmanns um hvemig rétt sé að þessar stoftianir standi að málum. Eftir sem áður mun 
t.a.m. starfsemi þess ráðuneytis sem fer með kosningamál falla undir upplýsingalög, þótt það 
sé ekki tiltekið í ákvæðinu. Meðferð Þjóðskrár íslands á málum þar sem taka á 
stjórnvaldsákvarðanir verður einnig bundin stjórnsýslulögum auk þéss sem upplýsingalög gilda 
um starfsemi stofiiunarinnar vegna framkvæmdar kosninga sem endranær. Auk þess sem 
almennar óskráðar reglui* stjómsýslréttar eiga við.
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í 1. mgr. er kveðið á um að stjórnsýslulög skuli gilda þegar helstu stofiianir sem fara 
með framkvæmd kosninga taki ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. í ákvæðinu felst fyrst og 
fremst að ekki þarf að taka afstöðu til þess hvort stjórnsýsla umræddra stofhana uppfylli 
áskilnað 1. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga. Við mat á því hvort stjómsýslulög gildi um tiltekna 
stjórnsýslu reynir því einkum á hvort um sé að ræða stjómvaldsákvörðun í skilningi 2. mgr. 1. 
gr. laganna. Við það mat reynir á hefðbundin sjónarmið við skýringu þess ákvæðis. í fyrri 
málslið 2. mgr. er kveðið á um að upplýsingalög taki til starfsemi sömu kjörstjóma eða stofhana. 
í ákvæðinu felst að þegar tekin er afstaða til gildissviðs upplýsingalaga gagnvart stjómsýslu 
vegna kosninga þarf ekki að taka afstöðu til þess hvort viðkomandi kjörstjóm eða stofnun teljist 
stjórnvald í skilningi 1. mgr. 2. gr. upplýsingalaga. Gilda upplýsingaiög því um fi'amkvæmd 
kosninga. I því samhengi ber þó að hafa í huga að ýmiss konar gögn og upplýsingar yrðu talin 
undanþegin ákvæðum upplýsingalaga og þá sérstaklega með hliðsjón af ákvæðum laga um 
framkvæmd kosninga sem gilda um takmarkanir á aðgangi að kjörskrám, þagnarskyldu og 
refsiábyrgð ef ljóstrað er upp um kosningu kjósanda.

í  síðari málslið 2. mgr. er kveðið á um að umboðsmaður Alþingis hafi eftirlit með 
stjórnsýslu úrskurðamefndar kosningamála, landskjörstjórnar, yfírkjörstjóma kjördæma, 
yfirkjörstjóma sveitarfélaga og kjörstjóra. í ákvæðinu felst að við afinörkun staifssviði 
umboðsmanns samkvæmt lögum nr. 85/1997 þarf ekki að taka afstöðu til þess hvort umrædd 
stjómsýsla teljist til „stjómsýslu ríkis og sveitarfélaga“ í skilningi 1. mgi*. 3. gr. laganna. Þá 
verður stjórnsýsla kjörstjóma og annarra stofnana ekki undanþegin starfssviðinu á grundvelli a. 
liðar 3, mgi*. 3. gr. þótt t.a.m, Alþingi kjósi til landskjörstjómar og yfírkjörstjórna kjördæma. 
Eftir sem áður verða störf dómstólanna þó undaþegin starfssviðinu að því marki sem stjórnsýsla 
kosningamála kann að koma inn á borð þeirra, Þá ber að hafa í huga að enn mun þurfa að 
uppfylla skilyrði 6. gr, laga m*. 85/1997 til að umboðsmaður taki kvörtun vegna fíamkvæmdai* 
kosninga til meðferðar. Þannig getur umboðsmaður ekki fjallað um stjómsýslu kjörstjóma eða 
annaira stofnana fyii* en kæmleiðh* til stofhana samkvæmt þessu fíumvaipi eða stjórnvalda sem 
ef við á hafa verið tæmdar og endanlegm* úrskurður þeirra liggur fyi*Ír. Ber í því samhengi að 
hafa í huga að í mörgum tilvikum kunna landskjörstjórn og úrskurðarnefnd kosningamála að 
hafa efthlitsheimildir vegna ftamkvæmdar kosninga en einnig kann úrskurðarnefhdin að fjalía 
um mikilvægar ákvarðanir kjörstjórna í kjölfai* kæru.

Að baki ákvæðinu byggist sú hugsun að ekki er ástæða til að undanþiggja þessa 
fíamkvæmd kosninga frekar þeim almennu málsmeðferðarreglum sem gilda um starfsemi hins 
opinbera en gengur og gerist. Framkvæmd kosninga er mikilvæg í lýðræðisríkjum og æskilegt 
að réttindi stjórnmálasamtaka og kjósenda séu tryggð og fíamkvæmd sé ekki síður gegnsæ og 
stjórnsýsía almennt. Æskilegt er að umboðsmaður Alþingis hafí eftirlit með stjómsýslu um 
fíamkvæmd kosninga, enda em annmarkar þar að lútandi í mörgum tilvikum þess eðlis að 
úrlausn um þá verður ekki leitað fyrir dómi. Er efthlit umboðsmanns til þess fallið að skapa 
mikilvægt aðhald með ftamkvæmd á þessu sviði.

I c. lið er kveðið á um nýja 133. gr. laganna þar sem tjallað er um þagnarskyldu. Fym 
málsgtein ákvæðisins er almennt þagnarskylduákvæði, en seinni málsgi'ein þess er sérstakt 
ákvæði um þagnarskyldu vegna tiltekinna upplýsinga sem bannað er að upplýsa. Með 2, mgr. 
ákvæðisins er áréttuð þagnarskylda sem refsiábyrgð gildir um samkvæmt 126. gr. laganna sbr. 
einnig áskilnað um þagnarskyldu í sömu tilvikum sem mælt er fyrir um í 86. gr, laganna sbr. 
einnig 63, gr.

Um 64. gr.
I greininni em ekki bein fyrirmæli um gildistöku frumvarpsins. Ekki er útilokað að 

einstök ákvæði fhimvarpsins komi til framkvæmda með mismunandi hætti. Þá reynst 
nauðsynlegt að stjómvöld hafi ráðrúm til þess að hrinda í framkvæmd einstökum ákvæðum 
laganna.

270



Um 65. gr.
í ákvæðinu er íjallað sérstaklega um þá dönsku ríkisborgara sem eiga hér kosningarétt 

á grundvelli laga nr. 85/1946. Þar sem um er að ræða tímabundinn rétt og þeim Dönum sem 
hann hafa hefur fækkað umtalsvert, er um að ræða sérstakt sólarlagsákvæði. í framkvæmd hefur 
verið tekinn saman listi yfir þá Dani sem hér eiga undir. Við alþingiskosningarnar árið 2013 
voru eftir á listanum sjö kjósendur. Eðlilegt er að um kosningarrétt þessara aðila sé fjallað í 
kosningalögum.
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Fylgiskjal 2. Mmrdsblaö landskjörstjórnar Lil forsætísnefndar og form anna þingfloklca, 
dags, 30. nóvem ber 2009.

Tíl forsætísneíhdar og formanna þíngílokka,
Frá landskjörstjóm ,

Mimúsblað nm þörf almentnar enduxskoðrtnar Jaga um kosningar til Alþingis.
(30. nóvember 2009.)

I minnisblaði þessu eru reifpðar hugmyndir Íandskjörstjómar um athugun á 
tæknilegiun þáttum í framkyæmd alþingiskosninga. Kynnt er verkefhi sem nokkrum 
sérfræðingum innan stjómkerfísins yrði falið að sinna.

Það hefux verið samdóma áíit landskjörstjórnar um nokkurt skeið að ýmis atríði í 
lögum um kosningar til Alþingis (lög nr. 24/2000) þarfíiist enduiskoðunar. 1 samráði við 
þáverandi forseta Alþingis hófst árið 2Ö08 athugun á vegum landskjörstjómar á þessum 
atríðum. I íyrstu beindust sjónir manna einkum að hlutverki og stöðu landskjörstjómar en 
heimildix hennar tU að txyggjá samræmt verklag við framkvæmd kosrdngánna hafa ekM 
þótt nægilega miklar. Fleiri kosningatæknileg og lagatæknileg atriði hafa þó eimug verið 
skoðuð en tekið yax á hluta þeirra með breytingum á lögunum nú í vor (lÖg nr. 16/2009).

Margt hefur leitt til þess að þessi vinna heftir dregist, m.a. álþingiskosniugamar í 
april 2009. Þær kosningar ósamt skýrslu lýðræðis- og mannréttindaskxifstofti (ODIHR) 
Öryggis- og samvinnustofnimár Evxópu (OSCE) um ífamkvæmd kosninganna hér á landi 
írá 28. júlí 2009 árétta að endurskoða þarf viss kosningátæknileg atriði og reglux um 
stjómsýslu kosninganna. Þessi átriði taka til nokkuð fleiri þátta en athygli 
landskjörstjómar heindist að í upphafí. Landskjörstjóm telur að athugunin eigi að boinast 
að eftixfarandi atriðum:

1) Stjómsýsla við framkvæmd alþiagiskosninga: Almenn áhyrgð á framkvæmd 
alþíngiskosniliga vixðist hvOa á dómsmálaráðherra nema kosningalög feli sjálfstæðum 
aðilum að faxa með tiltekin verkefíii,. Það er gert í  ríldim mæli í  gildandi lögum enda 
fíamkvæmdin að miklu leyti f höndum sjálfstæðra kjörstjöma og sveitaxstjóma. 
Dómsmálaráðuneytið aimast þó ýmis firamkvæmdaratriði. Mpð staðbundnum, sjólístæðum 
einingum er hætt við misræmi í  túlkun og ffamkvæmd löggjafarinnar. Úr þvf má bæta með 
því að fela aðiia á landsvísu, eins og landskjörstjóm, aukið yfírstjómunarblutverk. 
Ábendingar run þetta atríði koma ffam í skýrslu ODIHR.

2) Kjörskróxgerð: Samkvæmt lögimum bexa sveitarstjómir ábyxgð á gerð kjörskrár í hverju 
sveítarfélagi. Kjörskráin þyggist þó á kjörskrárstoftium sem Þjóðskrá leggur til. Meta þaif 
kostí og galla þess að breyta þessu fyrirkomulagi og taká t.d. upp raffæna kjörskrá á 
miðlægum grunnd sem hægt yxði áð nota bæði á, kjöxfímdl (kjördegi) og við 
utankjörftmdarátkvæðagreiðslu. Þá er enn firemur ástæða til að huga að kæruleiðmn þegar 
hafhað er að taka kjósanda á kjorskrá þar sem hann telpr sig eiga að vera. Rétt er að vekja 
athygli á því að rafrænax kjöxskrár svo og noticirn þeirra við atkvæðagreiðslur utan 
kjörfundar felur engan vegin í sér að kosningamar sem slfkar séu xaffænar.

3) Reglur um framboð: Hér þarf m.a. að huga að þvf hvort lengja þurfi framboðsfrest við 
reglulegar aíþingiskosningar. Á það hefux verið hent að óeðlilegt sé að
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utankjörfundartkvœðagreiðsla hefjist áður en fyrir liggur hvaða listar verða í firamboði og 
hverjir bjóða sig íram. Áhending kom m.a. firam um það í skýrslu ODHIR. Með því að 
lengja framboðsfirestinn þyrfti síður að stytta þarrn tíma sem hægt er að greiða atkvæði 
utan kjörfundar a.m.k. við reglulegar alþingiskosningar, sbr, 4. lið. Enn firemur væri 
æskilegt að setja ákveðnar reglur um form framboðslista og meðmælendalista til að tryggja 
að nauðsynlegar upplýsingat komi fr am en óbendingar komu ff am um þetta atriði í skýrslu 
ODHIR. Þá þarf að huga að kostum og göllum þess að færa úrskurðarvald um lögmæti 
ffamboðslista tíl landskjorstjómar til að koma í veg fyxir misræmi f ffamkvæmd mflfi 
kjördæma og gera samkeyrslu upplýsinga um frambjóðendur í mismtmandi kjördæmiun 
mogulega áður en skorið er ur um hvort listarnir séu í löglegu horfi. í tengslum við það 
væri unnt að skoða hvemíg bregðast eigi við ef sami frambjóðandi er á fleiri en einum lista 
f mismunandi kjÖrdæmum.

4) Utankjörfundaiatkvæðagreiðsla: Framkvæmd utankjörfundaratkvæðagreiðslu hér á 
landi er flókin og æsídlegt að fara yfír reynslu rfkjanna í kringum okkur f þessu efíii. Bent 
hefur verið á að með raffænni kjörskrá mætti auðvelda þessa framkvæmd. ftá þarf að 
tryggja að utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefjist ekki fyrr en öfl ffamboð liggja fyrir. Með 
því væri unnt að notast við venjulegan kjörseðil við atkvæðagreíðsluna, Verði ráðist í 
þessar breytingar væri eðliiegt að taka kaflann um utankjörfundaratkvæðagreiðslu til 
heildarendursköðunar. T.d. mætti fela kjörstjóra við utankjörfuhdaratkvæðagreiðslu að 
merkja við nafn kjósanda í  rafrænni kjörskrá, prenta út réttan kjörseðil og koma 
atkvæðinu til sendingar til viðkomandi yfirkjörstjómar.

5) Kjörftmdix og framkvæmd talningar; Samkvæmt núgildandi lögum geta kjördeildir 
verið opnar á mismunandí tfmum. Huga þarf að kostum og göllum þess og meta hvort 
breytinga sé þörf. Með raffæimi kjörskrá verður auðveldara fyxir kjósanda að kjósa í 
annarri kjördeild en sínni eigin en ffamkvæmd þess getur verið tafsöm skv. núgildandi 
fyrirkomulagi. Þá er í skýrslu ODHIR bent á að skjóta þurfi styrkaxi lagastoðum undir þá 
framkvæmd að hefja talningu fyrir luktum dyrum áður en kjörfimdi lýkur. Að mati 
landskjörstjómar er enn firemur ástæða til að setja skýrari xeglur um hvenær átkvæðaseðili 
teljist ógildur en athuganir benda til þess að ósamræmis gæti í því milli yfirkjörstjóma.

6) Kosningakærur, meðferð þeirra og úrskurður Alþingis um lögmæti kosninganna: í 
skýrslu ÖDHIR er bent á að rétt væri að endurskoða núgfldandi Iagareglur um 
kosningakærur til að tryggja kjósendum greíðari leið til að leita réttar síns, að hægt verði 
að leggja ffam kærur út af öllu því sem snertir fcamkvæmd kosninganna og tryggja að þær 
fáí efhislega meðferð hjá þar til bæm stjóravaldi eða dómstöl. J>á er þar bent á að setja 
megi skýrar reglur um áffýjun slíkra mála. Enn freraur eru þar ábendingar um að setja 
megi ákveðna frestí til að leggja fram kvartanir eða kærur og úrskurða í málum. Áð mati 
landskjörstjómar er mfldlvægt að skoða þessi atriði heildstætt og bera saman við 
fyrirkomulagið f nágrannaríkjunum, Rétt er að skoða hlutverk kjörbréfanej&idar f þessu 
sambandi og þá aðstoð sem hún fær við úxlausn á kærum og ágreíningsseðlum.





7) Aðgaugur kosningaeÍTtirlitsinaima: í  skýrslu ODHIR er talið æsldlegt að í  lögum sé 
óháðum alþjóðlegum og inulendum kosningaeftírlitsmönnum tryggður aðgangur að Öllmn 
stigum við framkvæmd kosninganna.

Þessi atriði miða að því að gera framkvæmd kosninganna samræmdari og skilvirkaxi, 
skýra hlutverk þeírra aðila sem annast hana og draga úr réttaróvissu. Þau snerta hvorki 
atriði sem stjómarskráin íjallar nm né önnur atriði sem ástæða er tíl að ætla að séu 
viðkvæm í stjómmálálegu tilliti.

Eins og hér má sjá er vilji til þess að þetta verkefiii, sem hófst með samstarfi 
landskjörstjómar og forseta Alþingis um ákveðnar úrbætur á kosningalögunum, geti orðið 
nokkuð viðtækara en upphaflega var ráðgert. Segja má að það snúist nú um 
kosningatæknilegar heildarúrhætur á núverandi íramkvæmd kosninga. Víða í 
nágxann arikjimum haía verið sett almenn lög um kosningar sem fjalla um framkvæmd 
allra eða flestra kosninga á vegum hins opinbera. Slík löggjöf gildir þá oftast jaíht um 
kosningar til löggjaforþings og sveitarstjóma, þjóðaratkvæðagreiðslur og eítir atvikum 
aðrar kosningax. Áhugi er á því að skoða kostí og galla þess að hafa slika heildarlöggjöf hér 
álandi.

Það er skoðun landskjörstjómar að æskilegt sé að þessi athugun fori firam á vegum 
landskjörsíjómar og Alþingís i samráði við dómsmálaiáðuneytið, Þjóðskfá og eítir atvikum 
sveitarfélögin. Hugmyndin er sú að starfsmenn landskjöxstjóxnar, í samvinnu við 
sérfcæðinga hjá samráðsaðilum, taki í  íyxstu saman skýxslu þar sem forið verði yfir þessi 
atriði í okkar löggjof, þau borin saman yið alþjóðlega staðla og kannað hvemig 
jEyrirkomtdagið er í nágránnarfkjunum og að lokum hent á leiðir til úrbóta. Skýrslan gæti 
síðan orðið gnmdvÖllur að vinnu við fnunvaipsgerð. Framhald þessara áfoxma hlýtur þó 
að ráðast áf því hvort pólitískur vilji sé til að skoða þessi atriði heildstætt eins og hér hefur 
verið lýst. Því er minnisblað þetta lagt fyrir forsætisnefiid og formeim þingflokkanna.
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Fylgiskjal 3. Ermdisbréf vinnuhópsins.

A L Þ Í  N G l

Erindisbréf 
vinnuhóps nm endtirskoðun kosningalaga*

1.
Markmið.

Meginmarkinið endurskoðunarinnar er að undirbúa tillögu að heildariöggjöf um 
framkvæmd kosningay er takl til kosninga tíl Alþingis, kosninga til sveitarstjóma, framboðs- 
og kjörs forseta fslands og framkvæmdar þjóðaratkvæðagreiðslna.

Framkvæmd kosninga verði samræmdari og skilvirkari, skýrt verði hiutverk þeirra 
stofnana sem annast hana og dregið úr réttaróvissu.

Endurskoðunin taki hvorki til afcriða sem bimdin eru í stjómarskrá né annarra atriða sem 
ástæða er til að ætla að séu vandmeðfarin í stjómmálalegu tilliti.

2.
Umfang,

Bndurskoðunin skafc beinast að Jögum um kosningar til Alþingis og þeim atriðum sem 
sameiginleg eru annarri löggjöf um kosningar. Vinnuhópurinn yfirfari enn fremur sérákvæði 
einstakra laga eftir því sem tiiefni er til,

Bftírtalin atriði skulu teldn til sérstaícrar skoðunar;

1. Stjómsýsla og framkvæmd aJþingiskosnmga: Sérstaklega verði skoðað hvort fela 
megí aðOa á landsvísu, eins og landskjorstjóm, aukið yfirstjómarhlutverk gagnvart 
staðbundnum einingum eins og yfirlcjörstjómum.

2. KjÖrskrárgerð: Skoðaðir verði kostir og gallar núverandi kjörskrárgerðar og upptaka 
rafrænnar kjörskrár. Meðferð leiðréttinga verðieinnig yfiifarin,

3. Reglur um framboð: Hvort Íengja þurfi framboðsfrest við alþingiskosningar. Skapa 
grundvöJl fyrir setningu reglna um form framboðslista og meðmælendalísta og gera 
samkeyrslu upplýsinga um frambjóðendur í mismunandí JcjÖrdæmum mögulega 
áður en skorið er úr um hvort listar séu í loglegu horfi. Kanna kosti þess og galia að 
færa úrskurðarvaJd um lögmæti framboðslista til landskjörstjómar.

4. Atkvæðagreiðsla utan Idörfundaj': Taka saman upplýsingar um framkvæmdina og 
reynshma hér á landi og í nágrannalöndunum. Sérstaklega skal athuga hvort stytta 
megi upphafstima atkvæðagreiðslunnar og tryggja sem best framkvæmd hennar. 
Rafræn kjörskrárgerð verði sérstakJega skoðuð f þessu samhengi og settar fram
tiílögur tii úrbóta.
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5. Kjörfundur og framkvæmd talningar: Yfirfara ákvæði uin upphafstíma kjörfundar og 
grundvöl) undirbúnings talningar fyrir luktwn dyrum áður en kjörfundi er lokið. Errn 
fremur að kanna kostl þess að setja skýrarl regiur um hvenær atkvæðaseðiti teljíst ógildur.

6. Kosningakærur og meðferð þeirra: Heildstæð atlrugun fari ffam á meðferð mála út af 
framkvæmd og gildi kosninga og hún borin saman við fyrirkomulagið f 
nágrannalöndimum. Hlulverk og staða kjörbréfanefndar verði sérstaklega athugað.

7. Kosningaeftiriit: Aðgangur óháðra alþjóðiegra og innlendra kosningaeftirlitsmarma 
að öllum stiguin við framkvæmd kosninga.

8. Örvggismál: Yfírfara öryggismál við framkvæmd kosninga; frá gerð kjörseðla og þar 
til tairdngu er lokið og úrslit hafa verið birt. Leggja fram tillögur til úrbóta eftir því 
sem tílefni gefst til,

9. Erlend löggjöf: Draga fram upplýsingar um kosningalög og framkvæmd f öðrum 
löndum sem nýtast megi við heildarendurskoðun kosningalaga.

3.
Athugasemdir eftirlitsaðiJa.

Vínnuhópurinn skal í stÖrfum sínum kynna sér sérstaklega óbendingar Öryggis- og 
samvinnustofnunar Evrópu og annarra eftírlitssíofnana, þ. á m. umboðsmanns Alþingis, og 
gera tiliögur um hvernig verði brugðist við athugasemdum slíkra aðlla.

4,
Samráð.

Vinnuhópurinn hafi á starfstíma sfnum sérstakt samráð við Þjóðskrá íslands og 
utanríkisráðuneytið. Vinnuhópurinn skal errn fremur hafa samráð við sveitarfélög og 
sýslumannsembættí eftír þvf sem hann teiur ástæðu til.

Kostnaður.

a) Tilnefningaraðilar greiði hver kosnað af sinni hálfu.
b) Kostnaður vegna starfa sérfræðinga verði greiddur af „kosningalið" 

innanríkisráðuneytis (06-111), eftir samþykktráðuneytísins.

Reykfavík, 16. jún í 2014.

t c .

Einar  K. G uðf innsson
Forsetf A lþ ing ts
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Fylgiskjal 4. Yfirlit yfir kjördaga í alm ennum  kosningum  á fslandi eftir stofnun 
lýðveldis 1944 (ásamt aukakosningum  til Alþingis).

K jördagur I alm ennum  kosn ingum  á íslan d i eftir s to fnun  lýðveldis 1944 

(ásamt aukakosningum  til A lþingis).

1, A lþingiskosningar.

Með lögum nr. 17 24. m árs 1944 var ákveðið að atkvæðagreiðsla um  dansk-íslenzka 
sam bandslagasam ninginn frá 1918y sem sam þykkt var á Alþingi 25. febrúar 1944, 

skyldi fara fram  dagana 20.—23. maí 1944 (laugardagur til og með þriðjudagur) og 
jafnfram t því atkvæðagreiðsla um  stjórnarskrá lýðveldisins íslands sem sam þykkt var 
sem lög frá Alþingi 8. m ars 1944. Þessar atkvæðagreiðslur fóru fram  eftir kjörskrám 
sem gerðar voru um  alþingiskjósendur í febrúar 1944. Þingm enn voru 52 (fjölgað um
3) eftir stjórnarskrárbréytingu frá sum ri 1942.

29. ágúst 1945 (aukakosning á m iðvikudegi í Norður-Þingeyjarsýslu þar sem þingm aður 
lagði niður um boð sitt).

30. jú n í 1946 (skv. gildandi kosningalögum  frá 1942 skyldu almennar, reglulegar 

alþingiskosningar fara fram síðasta sunnudag í júnímánuði; Alþingi var rofið með 
forsetabréfi 29. apríl 1946 og með öðru forsetabréfi sama dag var ákveðið að 
alþingiskosningar færu fram  30. júní 1946).

13. júlí 1947 (aukakosning á sunnudegi í Vestur-Skaftafellssýslu þar sem þingm aður 
lagði niður umboð sitt).

23.—24. október 1949 (sunnudagur og m ánudagur; Alþingi var rofið með forsetabréfi
12. ágúst 1949 og með öðru forsetabréfi sam a dag var ákveðið að alþingiskosningar 
færu fram  23. október 1949 en með bráðabirgðalögum  16. ágúst 1949 var ákveðið að 
kjördagar skyldu vera tveir (veður kynni að ham la kjörsókn í sveitum ý nem a í þeim 
kjördeildum  sem að öllu leyti eru innan takm arka kaupstaðar eða kauptúns. Þó m átti 
ljúka kosningunni á einum  degi alls staðar þar sem kjörstjórn og fram bjóðendur 
sam þykktu þar einróma).
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8, júlí 1951 (aukakosning á sunnudegi í M ýrasýslu þar sem þingm aður hætti 

þingmennsku).

15. júní 1952 (aukakosning á sunnudegi á ísafirði þar sem þingm aður dó).

21. september 1952 (aukakosning á sunnudegi í Vestur-ísafjarðarsýslu þar sem 
þingm aður var kjörinn forseti íslands).

28. jú n í 1953 (skv. gildandi kosningalögum  frá 1942 skyldu almennar, reglulegar 

alþingiskosningar fara fram  síðasta sunnudag í júmmánuði. En vegna þingrofsins 
haustið 1949 hefði um boð þingm anna átt þar af leiðandi, án  þingrofs, að standa til 
hausts 1953. Með forsetabréfi 4. maí 1953 var Alþingi rofið frá og með 28. júní 1953 og 
efnt til nýrra kosninga þann sunnudag).

24. jú n í 1956 (almennar kosningar höfðu síðast farið fram sumarið 1953 og umboð 
þingm anna átti þar af leiðandi, án þingrofs, að standa til sum ars 1957, en með 
forsetabréfi 27. m ars 1956 var Alþingi rofið frá og með 24. júní 1956 og efnt til nýrra 
kosninga þann sunnudag; engar aukakosningar áttu  sér stað á tím abilinu milli alm ennra 
kosninga 1953 og 1956).

28. jú n í 1959 (samþykkt var frum varp til stjórnarskipunarlaga (kjördæmabreyting) á 

Alþingi 9. maí 1959 og með forsetabréfi 11. m aí 1959 var Alþingi rofið frá og með 28. 
júní 1959 og efnt til nýrra kosninga þann sunnudag; eftir kosningar kom Alþingi 
saman til aukaþings 21. júlí 1959 og sam þykkti frum varpið sem stjóm arskrárbreytingu
14. ágúst 1959; enn frem ur samþykkti aukaþingið ný kosningalög til Alþingis til 
samræmis við hin nýju stjórnarskrárákvæði).

2 5 .-2 6 . október 1959 (í stjórnarskipunarlögunum  frá 14. ágúst 1959 var 

bráðabirgðaákvæði um  að alm ennar kosningar til Alþingis skyldu fara fram þegar eftir 
gildistÖku laganna og að um boð þingm anna félli niður á kjördegi; enn frem ur að í 
þessum  kosningum  skyldu kjördagar vera tveir, þó ekki í þeim  kjördeildum  sem væ ru 
að öllu leyti innan takm arka kaupstaðar eða kauptúns; ef öll kjörstjóm  væri sammála 
og allir frambjóðendur sam þykktu skyldi þó kjörstjórn heim ilt að ákveða við lok fyrri 
kjördags að eigi skyldu vera fleiri kjördagar í kjördeildinni, og einnig skyldu einróma 

kjörstjórnarmenn geta tekið þessa ákvörðun einir ef 80% kjósenda hefðu neytt 
kosningarréttar hinn fyrri kjördag; með forsetabréfi 15. ágúst 1959 voru kjördagarnir 
ákveðnir sunnudagur og m ánudagur; þingm önnum  var fjölgað úr 52 í 60; engar 
aukakosningar áttu sér stað á tímabilinu milli almennra þingkosninga 1956 og 1959; 
einmenningskjördæmi voru lögð af og því kom a aukakosningar framvegis ekki til 
greina því ávallt eru varam enn fyrir hendi til að taka sæti aðalm anna á þingi).
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9, jún í 1963 (með forsetabréfi 5. apríl 1963 var Alþingi rofið frá og með 9. júm 1963 og 
efnt til nýrra kosninga þann sunnudag),

11. jún í 1967 (með forsetabréfi 19. apríl 1967 var Alþingi rofið frá og með 11. júní 1967 
og efnt til nýrra kosninga þann sunnudag; stjórnarskrárbreyting (20 ára 
kosningaaldur)).

13. jú n í 1971 (með lögum útgefnum  7. apríl 1971 var ákveðið að almennar kosningar 
skyldu fara fram  sunnudaginn 13. júní 1971).

30. jú n í 1974 (með forsetabréfum dagsettum  8. maí 1974, er birt voru 9, maí, var 

Alþingi rofið frá birtingardegi og boðað til alm ennra kosninga sunnudaginn 30. júní 
1974).

25. jún í 1978 (með auglýsingu dóms- og kirkjum álaráðuneytis nr. 156 22. apríl 1978 
voru tilkynntar alm ennar reglulegar kosningar sunnudaginn 25. júní 1978, skv. 57. gr. 
laga um  kosningar til Alþingis, nr. 52/1959).

2 .-3 ,  desem ber 1979 (með forsetabréfum, er dagsett voru o g b irt 15. október 1979, var 

Alþingi rofið frá birtingardegi og boðað til alm ennra kosninga sunnudaginn 2. 
desember og m ánudaginn 3. desember 1979; vegna skamms tím a til kosninga voru sett 
bráðabirgðalög 22. október 1979 (lög nr. 89/1979) með ým sum  afbrigðum frá 

kosningalögum  og öðluðust þau  þegar gildi; fram boðsfrestur var styttur ú r 4 vikum  
og 3 dögum  í 3 vikur og 3 daga, atkvæðagreiðsla u tan  kjörfundar skyldi hefjast 3 
vikum  fyrir kjördag í stað 4 vikna, þá voru ým sar höm lur á að greiða atkvæði u tan  
kjörfundar felldar niður ef æ tla m ætti að veður eða færð m undi ham la kjósanda að 
sækja kjörfund á kjördegi; þá voru sett svipuð ákvæði og voru í bráðabirgðaákvæði 
stjórnarskipunarlaganna frá 14. ágúst 1959 um  að við ákveðnar aðstæður þyrfti ekki 

að halda kjörfund síðari daginn (nú þurfti undirritun  frambjóðenda og um boðsm anna 
í kjörbók til sam þykktar) og heim ilt væri að bæ ta við þriðja kjördegi (þriðjudegi) ef 
veður hamlaði kjörsókn á hinum  tveim ur kjördögum  og nægði að tilkynna þann  
kjördag með birtingu auglýsingar í útvarpi; kosningu lauk að m estu að kvöidi 
sunnudags og hvergi kom  til að kjörfund þyrfti að halda þriðja daginn; í einum  hreppi 

voru öll atkvæði greidd u tan  kjörfundar því íbúar þar höfðu vetrardvöi annars staðar).

23. apríl 1983 (sam þykkt var frum varp til stjóm arskipunarlaga (kosningafyrirkomulag) 
á Alþingi 14. m ars 1983 og með forsetabréfi 14. m ars 1983 var Alþingi rofið frá og með 
laugardeginum  23. april 1983 og efnt til alm ennra kosninga þann dag; nýtt Alþingi 

sam þykkti frum varpið sem stjórnarskrárbreytingu 18. maí 1984; enn frem ur 
samþykkti þingið 22. m aí 1984 breytingar á lögum  um  kosningar til Alþingis til
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samræmis við hin nýju stjórnarskrárákvæði; þingm önnum  fjölgaði ú r 60 í 63; 
kosningarnar 23. apríl 1983 voru hinar fyrstu er fram  fóru á laugardegi, en kjördagur 
við almennar reglulegar kosningar hafði til þessa verið síðasti sunnudagur í 
júnímánuði; kosningalögunum  hafði verið breytt í desember 1981 (lög nr. 90/1981) 
þannig að við alm ennar reglulegar kosningar skyldi kjördagur vera síðasti 
laugardagur í júnímánuði; er leið að kjördegi þótti tvísýnt að kosning gæti farið fram  
á einum degi sökum  slæms tíðarfars og ófærðar víða um  land; sett voru 
bráðabirgðalög 22. apríl 1983 um  fjölgun kjördaga með svipuðum  ákvæðum  og voru í 

bráðabirgðaákvæði stjórnarskipunarlaganna frá 14. águst 1959 að viðbættum  þriðja 
kjördegi ef þurfa þætti og nægði að tilkynna þann kjördag með birtingu auglýsingar í 
útvarpi; veður reyndist aðgerðarlítið á laugardeginum  og tókst að ryðja snjó af vegum  
svo að hvergi þurfti að grípa til heim ildar bráðabirgðalaganna).

25. apríl 1987 (kjördegi kosningalaganna frá 1959, sem breytt hafði verið í desember 

1981 ú r síðasta sunnudegi í júním ánuði í síðasta laugardag í júnímánuði, var aftur 
breytt 4. m ars 1987 í annan laugardag í m aím ánuði en skv. ákvæði til bráðabirgða í 
lögum um  breytingar á kosningalögunum  (lögin birt 5. m ars 1987) skyldi kjördagur 
við alm ennar alþingiskosningar árið 1987 vera íaugardagurinn 25. apríl 1987; í sama 
ákvæði var frestur fyrir kjörskrárkærur og úrskurði styttur frá því sem alm ennt var í 
kosningalögunum; með auglýsingu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 6. m ars 1987 
var frestur til fram lagningar kjörskrár styttur; m eð breytingu á kosningalögum  1984 
var framboðsfrestur færður ú r 4 vikum  og 3 dögum  í 3 vikur og 3 daga (hliðstætt og 
gert hafði verið með bráðabirgðalögum  1979) og atkvæðagreiðsla u tan kjörfundar 
m átti hefjast eftir að búið var að auglýsa framboðslista og eigi seinna en 2 vikum  fyrir 
kjördag; með frum varpi til breytinga á kosningalögum  frá 13. október 1986 var lagt til 
að framboðsfresturinn færi í 4 vikur og atkvæðagreiðsla u tan  kjÖrfundar m ætti hefjast 
3 vikum fyrir kjördag en kosningalaganefnd þingsins lagði til 17. febrúar 1987 að 
atkvæðagreiðsla u tan  kjörfundar skyldi hefjast svo fljótt sem kostur væri eftir að 
kjördagur hefði verið auglýstur, þó eigi fyrr en 8 vikum  fyrir kjördag en gerði ekki 
athugasem dir við 4 vikna framboðsfrestinn og þannig var frum varpið sam þykkt sem 
Iög4. mars 1987).

20. apríl 1991 (sam þykkt var frum varp til stjórnarskipunarlaga (afnám 
deildaskiptingar Alþingis) á Alþingi 19. m ars 1991 og með bréfi handhafa valds forseta 
fslands um  þingrof, alm ennar kosningar til Alþingis og þinglausnir 19. m ars 1991 var 
Alþingi rofið frá og með laugardeginum  20. apríl 1991 og efnt til almennra kosninga 

þarrn dag; ný tt Alþingi sam þykkti frum varpið sem stjórnarskrárbreytingu 31. m aí 1991; 
ein breytingin varðaði kjördaginn (var skv. kosningalögum  annar laugardagur í m aí
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frá 1987) því að í stjórnarskrána var fest sú regla að reglulegar kosrdngar til Alþingis 

m æ ttu ekki dragast fram yfir lok kjörtímabils. Jafnframt voru  lok kjörtímabils 
skilgreind nánar, m.a. til þess að forðast framvegis deilur um  það atriði. Kjördagur 
yrði þá  framvegis annaðhvort við lok kjörtímabils eða hann ákveðinn með þingrofi (45. 
gr. stjskr.), þingm enn eru þjóðkjörnir í leynilegri h lu tbundinni kosningu til fjögurra 
ára (1. mgr. 31. gr. stjskr,); þingið samþykkti breytingar á lögum  um  kosningar til 
Alþingis til samræmis við þetta nýja stjórnarskrárákvæði 24. febrúar 1995, þar er 
ákvæðið um  kjördag orðað svo: „Alm ennar reglulegar alþingiskosningar skulu fara 

fram  eigi síðar en við lok kjörtímabils. U pphaf og lok kjörtímabils m iðast við sama 
vikudag í mánuði, talið frá m ánaðam ótum , þó að einstöku kosningar hafi ekki farið 
fram  á þeim  degi." „Kjörtímabilið er fjögur ár." (1. og 3. mgr. 20. gr.); frá þessum  tíma 
hefur kjördagur allra alþingiskosninga verið á laugardegi; nokkrar breytingar voru 
sam þykktar á kosningalögunum  15. m ars 1991, óháð, ef svo m á segja, frum varpinu til 
stjórnarskipunarlaganna og laut ein þeirra að því að fram boðsfresturinn var færður ú r 
4 vikum  í „eigi síðar en kl. 12 á hádegi þann  dag þegar tvær vikur eru til kjördags"; 

með auglýsingu dóms- og kirkjum álaráðuneytisins 20. m ars 1987, skv. heimild í 
kosningalögimum, var frestur til fram lagningar kjörskrár, kjörskrárkæra og úrskurða 
tengdra þeim  styttur).

8. apríl 1995 (samþykkt voru frum vörp til stjórnarskrárbreytinga á Alþingi 25. febrúar 

1995 og með forsetabréfi 25. febrúar 1995 um  þingrof og alm ennar kosningar til 
Alþingis var Alþingi rofið frá og með laugardeginum  8. apríl 1995 og efnt til alm ennra 
kosninga þann dag; ný tt Alþingi sam þykkti frum vörpin sem stjórnarskrárbreytingar 

15. júní 1995; með öðrum  þessara laga var sett bráðabirgðaákvæði um  að næ stu 
reglulegar alþingiskosningar skyldu fara fram  annan laugardag í m aí 1999 nem a 
Alþingi hefði áður verið rofið; sökum  þess að vafasam t þótti að kosningarnar í apríl 
1995 gæ tu alls staðar farið fram  á einum  degi vegna veðurs og færðar var sett 

bráðabirgðaákvæði í kosningalögin þess efnis að dóm sm álaráðherra gæti ákveðið að 
kosning skyldi standa í tvo daga. Á kvörðun um  þetta skyldi ráðherra birta í 
R íksútvarpi (hljóðvarpi og sjónvarpi) í síðasta lagi tveim ur dögum  fyrir kjördag. Hefði 
veður ham lað kjörsókn kjördagana tvo var kjörstjórn heimilað að ákveða að kosning 
yrði fram  haldið á kjörfundi þriðja daginn, sbr. lög um  breytingar á lögum  um  
kosningar til Alþingis, nr. 9/1995. Á þetta reyndi þó ekki og lauk kjörfundi alls staðar 
á tilskildum  tíma laugardaginn 8. apríl).

8. m aí 1999 (ákvæði kosningalaga (stjórnarskrár) um  að kjörtímabil sé fjögur ár leiddi 

til þess að kosningarnar færðust fram ar og fram ar í aprílm ánuði og hefðu því 
reglulegar alþingiskosningar 1999 átt að verða í síðasta lagi 27. m ars þar sem 3. apríl
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bar upp á aðfangadag páska, hefðx því ekki veríð breytt með ákvæði til bráðabirgða í 
stjórnarskipunarlögum  25, febrúar 1999; vegna sam þykktar frum varps txl 
stjórnarskipunarlaga (reyndar voru þau  tvö) var Alþingi rofið með forsetabréfi 25. 
febrúar 1999 og boðað txl alm ennra kosninga er fram  skyldu fara laugardaginn 8. m aí 

1999).

10. m aí 2003 (með auglýsingu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 26. febrúar 2003 um  
alm ennar kosningar til Alþingis var ákveðið að almermar reglulegar kosningar skyldu 
fara fram  laugardagirm 10. maí 2003, sbr. 45. gr. stjórnarskrárirmar og 20. gr. 

kosningalaga).

12. m aí 2007 (með auglýsingu dóms- og kirkjumálaráðuneytisins 22. febrúar 2007 um  

almermar kosrxingar til Alþingis var ákveðið að alm ennar reglulegar kosningar skyldu 
fara fram laugardagirm 12. max 2007, sbr. 45, gr. stjórnarskrárinnar og 20. gr. 

kosningalaga).

25. apríl 2009 (með forsetabréfi 13. m ars 2009 um  þingrof og alm ennar kosningar til 

Alþingis var gjört kunnugt að forsætisráðherra hefði tjáð forseta að vegna þess mikla 
efnahagsáfalls, sem þjóðin hefði orðið fyrir, hefðu þeir flokkar sem nú stæðu að 
rxkisstjórninni orðið ásáttir um  við myndxm herrnar að efna sem fyrst til alm ennra 
alþingiskosninga. Samkvæmt tillögu forsætisráðherra og með vísan til 24. gr. 
stjórnarskráinnar og 21. gr. kosningalaga var ákveðið að þing yrði rofið laugardagixm
25. aprxl 2009 og að almennar kosningar til Alþingis færu fram sama dag).

27. apríl 2013 (með auglýsingu innanríkisráðuneytisins 26. febrúar 2013 um  almermar 
kosningar til Alþingis var ákveðið að almermar reglulegar kosningar skyldu fara fram  
laugardagixm 27. apríl 2013, sbr. 45. gr. stjórnarskrárixmar og 20. gr. kosningalaga).

2. Forsetakosningar.

Skv, 3. gr. laga um  kjör og framboð forseta íslands, nr. 36/1945, auglýsir 

forsætisráðuneytið kosninguna í útvarpi og Lögbirtingablaði eigi síðar en þrem  
m ánuðum  fyrir kjördag (síðasti laugardagur x júním ánuði fjórða hvert ár; var síðasti 
surm udagur í lögunum  til 1984; rokin fyrir breytingunni voru að búið væri að breyta 
kjördegi til laugardags í alþingis- og sveitarstjórnarkosningum) og tiltekur hám arks- 
og lágm arkstölu m eðm ælenda forsetaefnis ú r landsfjórðungi hverjum  í réttu  hlutfalli 
við kjósendatölu þar. í auglýsingunni er jafnframt tilgreint að fram boðum  til 
forsetakjörs skuli skila í hendur ráðuneyti (nú innanríkisráðuneyti), ásam t samþykki
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forsetaefnis, nægilegri tölu m eðm ælenda og vottorðum  yfirkjörstjórna um ; að þeir séu 
kosningarbærir, eigi síðar en 5 vikum fyrir kjördag og auglýsir ráðuneytið með sama 
hætti og segir í 3. gr. (útvarp og LÖgbirdngablað) innan viku hverjir séu í kjöri til 
forsetaembættisins (4. gr.). N ú er aðeins einn m aður í kjöri til forsetaembættisins, og 
er hann þá  ré tt kjörinn forsefi íslands án atkvæðagreiðslu, enda fullnægi hann 
kjörgengisskilyrðum (12. gr.). Fyrir forsetakjörið laugardaginn 30. júm 2012 auglýsti 
forsætisráðuneytið framboð og kjör forseta íslands 20, m ars 2012 og 

innanríkisráðuneytið tilkynnti 30. m ars 2012 (á vefsíðu sinni) að fram boðum  yrði að 
skila til ráðuneytisins fyrir m iðnætti föstudaginn 25. maí 2012 og auglýsti 1. júní 2012 
hverjir yrðu í kjöri til forsetaembættisins.

29. jún í 1952. f kjöri voru Ásgeir Ásgeirsson bankastjóri, Bjarni Jónsson vígslubiskup 
og Gísli Sveinsson fyrrverandi sendiherra. Sveinn BjÖrnsson, forseti íslands, hafði látist

25. janúar 1952. H ann var fyrst þingkjörinn forseti frá 17. júní 1944 til 31. júlí 1945 og 
síðan tvívegis þjóðkjörinn án kosningar (einn í kjöri), fyrst 1945 og svo aftur 1949. 
Forsetakjörið var auglýst 20. m ars 1952 og kjördagur þá ákveðinn sunnudagurinn 29. 
júní 1952. Ásgeir Ásgeisson var kjörinn forseti fyrir tímabilið 1. ágúst 1952 til 31. júlí 
1956. H ann var endurkjörinn án kosningar 1956, 1960 og 1964. í  áram ótaræðu sinni á 

nýársdag 1968 lýsti Ásgeir því yfir að hann gæfi ekki kost á sér til endurkjörs við 
forsetakjör 1968.

30. jú n í 1968. í  kjöri voru G unnar Thoroddsen, sendiherra og Kristján Eldjárn 

þjóðminjavörður. Forsetakjörið var auglýst 29. febrúar 1968 og kjördagur þá ákveðinn 
sunnudagurinn 30. júní 1968. Kristján Eldjárn var kjörinn forseti fyrir tímabilið 1, ágúst 
1968 til 31. júlí 1972. H ann var endurkjörinn án kosningar 1972 og 1976. í  áram ótaræðu 
sinni á nýársdag 1980 lýsti Kristján því yfir að hann gæfi ekki kost á sér til endurkjörs 
við forsetakjör 1980.

29. jú n í 1980. f kjöri voru Albert Guðm undsson alþingism aður, Guðlaugur 
Þorvaldsson ríkissáttasemjari, Pétur J. Thorsteinsson sendiherra og Vigdís 
Finnbogadóttir leikhússtjóri. Forsetakjörið var auglýst 29. janúar 1980 og kjördagur þá 
ákveðinn sunnudagurinn 29. júní 1980. Vigdís Finnbogadóttir var kjörin forseti fyrir 
tímabilið 1. ágúst 1980 til 31. júlí 1984. H ún var endurkjörin án kosningar 1984.

25. jún í 1988. í  kjöri voru Sigríður Þorsteinsdóttir í húm anistaflokknum  Flokki 

m annsins og Vigdís Finnbogadóttir, forseti íslands. Vigdís var endurkjörin forseti fyrir 
tímabilið 1. ágúst 1988 til 31. júlí 1992. H ún var endurkjörin án kosningar 1992. í 
nýársávarpi sínu 1. janúar 1996 lýsti Vigdís því yfir að hún  gæfi ekki kost á sér til 
endurkjörs við forsetakjör 1996.
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29. jún í 1996. f kjöri voru Ástþór M agnússon W ium, viðskiptamaður, G uðrún 
A gnarsdóttir læknir, Pétur Kr. Hafstein hæstaréttardóm ari og Ólafur Ragnar 
Grímsson, alþingismaður. Ólafur Ragnar var kjörinn forseti fyrir tímabilið 1. ágúst 
1996 til 31. júlí 2000. H ann var endurkjörinn án kosningar 2000. Sjá ákvörðun 
H æstaréttar 9. júní 2000 þar sem dóms- og kirkjum álaráðuneytið hafði synjað einum  
frambjóðanda um  frekari frest til að leggja fram  lista með tilskildum  fjölda 
meðmælenda, sem varð til þess að engar kosningar urðu. Viðkomandi taldi að ógilda 
ætti kjör sitjandi forseta annars vegar vegna þess að ákvæði um  fresti í kosningalögum  
ætti að gilda vegna frests við kjör forseta og hins vegar að atriði tengd 
kosningaundirbúningi hefðu verið í andstöðu við ákvæði í kosningalögum. 
H æstiréttur sagði að engin ákvæði væ ru í lögum um  forsetakjör sem vísuðu til ákvæða 
um  fresti í kosningalögum  til að bæta ú r annm örkum  á framboði og ekki væ ru efni til 

að túlka forsetalögin svo að hæ gt væri að skila framboði fyrir lok frests með fyrirvara 
um  úrbætur. Þá taldi rétturinn að þau atriði sem kæ randi tiltók sem brot við 
kosningaundirbúning æ ttu  ekki við um  tilgreind ákvæði í kosningalögum  (óleyfilegur 
kosningaáróður og kosningaspjöll). Var því ekki talið að annm arkar hefðu verið á 
fram kvæmd kosningarinnar sem varðaði ógildi kjörs sitjandi forseta.

26. jún í 2004. í  kjöri voru Ástþór M agnússon W ium viðskiptam aður og stofnandi 
Friðar 2000, Baldur Ágústsson kaupsýslum aður og Ólafur Ragnar Grímsson forseti 

íslands. Forsetakjörið var auglýst 24. m ars 2004 og kjördagur þá ákveðinn 
sunnudagurinn 26. júní 2004. Ólafur Ragnar var endurkjörinn forseti fyrir tímabilið 1. 
ágúst 2004 til 31. júlí 2008. H ann var endurkjörinn án kosningar 2008.

30. jú n í 2012. í  kjöri voru Andrea Jóhanna Ólafsdóttir, fráfarandi form aður 

H agsm unasam taka heimilanna, Ari Trausti Guðm undsson, sjálfstætt starfandi 
vísindamaður, rithöfundur og dagskrárgerðarm aður, Hannes Bjarnason 
breytingastjóri, H erdís Þorgeirsdóttir, lögm aður á sviði m annréttinda, Ólafur Ragnar 

Grímsson, forseti fslands, og Þóra Arnórsdóttir, fréttam aður og þáttastjórnandi á RÚV. 
Forsetakjörið var auglýst 20. m ars 2012 og kjördagur þá ákveðinn 30, júní 2012, Ólafur 
Ragnar Grímsson var endurkjörinn forseti fyrir tímabilið 1. ágúst 2012 til 31. júlí 2016. 
Innanríkisráðuneytið m at framboð eins forsetaefnis, Ástþórs M agnússonar Wiums, 
viðskiptamanns og stofnanda Friðar 2000, ekki gilt 1. júní 2012. Ástþór kærði lögmæti 
forsetakjörsins til H æ staréttar með ódagsettu bréfi sem barst réttinum  13. júlí 2012. 
Með ákvörðun H æstaréttar 25. júlí 2012 var kröfu Á stþórs hafnað um  að H æ stiréttur 
lýsti forsetakosningarnar 30. júní 2012 ógildar. Sjá enn frem ur ákvarðanir H æ staréttar 
6. júní og 25. júlí 2012 varðandi gildi forsetakjörs annars végar vegna undirbúnings 
kjörsins og hins vegar vegna atriða varðandi kjósendur er ekki gátu kosið eigin hendi.
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3. Þjóðaratkvæðagreiðslur.

Skv. 1, m álsl 1. mgr. 5. gr. laga um  fram kvæm d þjóðaratkvæðagreiðslna, nr. 91/2010, 

ákveður Alþingi kjördag þjóðaratkvæðagreiðslu álykti þingið að fram skuli fara 
almenn og ieynileg þjóðaratkvæðagreiðsla um  tiltekið málefni eða lagafrum varp (1. 
mgr. 1. gr. þatkv.). Alþingi ákveður enn frem ur kjördag verði forseti íslands leystur 
frá em bætti að kröfu Alþingis, sbr. 3. mgr. 11. gr. stjskr., og samþykki Alþingi 

breytingu á kirkjuskipan ríkisins, sbr. 2. mgr. 79. gr., sbr. 62. gr. stjskr., innan þeirra 
tím am arka sem greinir í 4. gr. um  fram kvæm d þjóðaratkvæðagreiðslna. A ftur á móti 
ákveður innanríkisráðuneytið kjördag þjóðaratkvæðagreiðslu ef forseti íslands synjar 
lagafrum varpi staðfestingar skv. 26. gr. stjskr., sbr. 2. málsl. 1. mgr. 5. gr. fyrrnefndra 
laga. Þjóðaratkvæðagreiðsla skv. 1. mgr. 1. gr. þeirra laga. skal fara fram í fyrsta lagi 
þrem ur m ánuðum  og í síðasta lagi einu ári eftir að þingsályktuntillaga hefur verið 
sam þykkt á Alþingi, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga um  fram kvæm d þjóðaratkvæðagreiðslna. 
Þjóðaratkvæðagreiðsla skal fara fram innan tveggja m ánaða ef 3. mgr. 11. gr. eða 26. 
gr. stjskr. eiga við, sbr. 2. mgr. 4. gr. fyrrnefndra laga. í  2. mgr. 4. gr. þeirra laga er 2. 
mgr. 79. gr. stjskr. (breyting á kirkjuskipan ríkisins) ekki tilgreind en í 1. mgr. 5. gr. 
laganna segir að kjördagur slíkrar þjóðaratkvæðagreiðslu sé innan tím am arka 4. gr.. 

svo væntanlega á tveggja m ánaða tímamarkið við. Innanríkisráðuneytið skal auglýsa 
þjóðaratkvæðagreiðslu einu sinni í Lögbirtingablaði og þrisvar sinnum  í Ríkisútvarp- 
inu á sem heppilegastum  tím a en í síðasta lagi einum  m ánuði fyrir atkvæðagreiðsluna, 
sbr,2, mgr. 5. gr. laga um  fram kvæm d þjóðaratkvæðagreiðslna. Þjóðaratkvæða- 
greiðslur skv. lögunum  hafa allar verið haldnar á laugardegi.

Sú fyrsta var haldin 6. m ars 2010, önnur 9. apríl 2011 og þriðja 20. október 2012.

4. Stjómlagaþingskosning,

Skv, 4. gr. laga um  stjórnlagaþing, nr. 90/2010, ákvað forseti Alþingis kjördag til 

stjórnlagaþings í sam ráði við stjórnlaganefnd og dómsmála- og m annréttindaráðherra. 
Kosning til stjórnlagaþings skyldi fara fram  eigi síðar en 30. nóvem ber 2010. Kjördagur 
var ákveðinn laugardagurinn 27. nóvem ber 2010. Landskjörstjóm skyldi auglýsa 
kosningu til stjórnlagaþings í Ríkisútvarpi, dagblöðum  og Lögbirtingablaði eigi síðar 
en átta vikum  fyrir kjördag (7. gr,). Auglýsing landskjörstjórnar var b irt 17. september 
2010. Lög um  stjórnlagaþing voru felld ú r gildi m eð lögum  nr. 31 12. apríl 2011, um  
brottfall laga um  stjórnlagaþing, nr. 90 25. júní 2010.

Stjórnlagaþingskosningin var haldin laugardaginn 27. nóvem ber 2010.
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5. Sveitarstjómarkosningar.

í  sveitarstjóm arkosningalögum  frá 1936 skyldi kjósa fjórða hvert ár síðasta sunnudag  
í janúar- og júním ánuðum ; í sveitarstjórnarkosningalögum frá 1961 (lög nr. 5/1962) 
skyldi kjósa fjórða hvert ár síðasta sunnudag  í maímánuði, sem ekki bar upp  á 
hvítasunnudag og síðasta sunnudag í júnímánuði; Íögunum frá 1961 var breytt 1982 
þannig að kjördagur var færður frá síðasta sunnudegi í maí til síðasta laugardags í maí, 
sem ekki bar upp á aðfangadag hvítasunnu og síðasta laugardag í júnímánuði; með 
nýjum sveitarstjórnarlögum 1986 (lög nr. 8/1986), sem geym di sérkafla um  kosningar 
var kosningartím anum  brey tt þannig að framvegis skyldi kjósa alls staðar á sama tíma, 

síðasta laugardag í m aím ánuði sem ekki bar upp  á aðfangadag hvítasunnu, en heim ilt 
að fresta kosningu í sveitarfélögum þar sem færri en % hlutar íbúa væ ru  búsettir í 
kauptúni, til annars laugardags í júní. Sveitarstjórn þurfti að óska leyfis 
félagsmálaráðimeytisins fyrir slíkum fresti fyrir 1. apríl á kosningarárinu. í  1. mgr. 13. 
gr. laga nr. 8/1968 er áfram ræ tt um  kauptún þó að í 2. mgr. 1; gr. standi að sveitarfélög 
skuli nefnast hreppar, bæir eða kaupstaðir. Skv. bráðabirgðaákvæði í lögunum  frá 
1986 var kosið eftir eldri reglunum  það ár en í stað kjördags síðasta laugardag í júm 
skyldi kosið laugardaginn 14. júní. Með nýjum  lögum  um  kosningar til sveitarstjórna 
í m ars 1998 (lög nr. 5/1998) var komið á einum kjördegi um  allt land. A lm ennar 
sveitarstjórnarkosningar skyldu fara fram  síðasta laugardag í m aím ánuði sem ekki 
bæri upp  á laugardag fyrir hvítasunnu. Ráðuneytið (nú innanríkisráðuneytið) skal 
auglýsa hvenær almennar reglulegar sveitarstjórnarkosningar skulu fara fram. 
Kjörtímabil sveitarstjórnar er fjögur ár. Á vefsíðu innanríkisráðuneytisins— 

kosning.is—eru úrskurðir kjörnefnda, hlutaðeigandi ráðuneyta og dómstóla vegna 
kærum ála er risið hafa vegna alm ennra sveitarstjórnarkosninga á tímabilinu frá árinu 
1982 til 2010 (www.kosning.is/sveitarstjornarkosningar-2014/urskurdir/).

27. janúar 1946 (10 kaupstaðir og 24 hreppar með 3A íbúa í kauptúnum ), 30. jú n í 1946 
(193 aðrir hreppar); í einum kaupstað tókst ekki að m ynda neinn starfshæfan 

m eirihluta eftir kosningarnar í janúar. Nýjar kosningar voru látnar fara fram þar 
sunnudaginn 10. m ars 1946; alls voru 227 sveitarfélög í landinu).

29. janúar 1950 (13 kaupstaðir og 29 hreppar með % íbúa í kauptúnum ), 25. jú n í 1950 

(182 aðrir hreppar og 5 kauptún sem fengu heim ild til frestunar; alls voru 229 

sveitarfélög í landinu).

31. janúar 1954 (13 kaupstaðir og 33 hreppar með % íbúa í kauptúnum ), 14. febrúar 
1954 (í 1 kauptúni var kosningu frestað vegna kæ ru ú t af listabókstöfum flokka,
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Kosningm 14. febrúar var gerð ógild vegna þess að það gat oltið á einu vafaatkvæði 
hvor tiltekinna flokka fengi m ann kjörinn), 16. m aí 1954 (uppkosning í kauptúninu), 
27. jún í 1954 (180 aðrir hreppar), 11. júlí 1954 (1 h reppur sem fékk heim ild til frestunar 

á júm-kosningu, kosningarnar 14. febrúar, 16. maí og 11. júlí voru allar haldnar á 
sunnudegi; alls 228 sveitarfélög í landinu).

26. janúar 1958 (14 kaupstaðir og 32 hreppar með % íbúa í kauptúnum ), 27. janúar 1958 
(í 1 kauptúni var kosningu frestað um  einn dag vegna illviðris), 29. jú n í 1954 (181 aðrir 
hreppar; aíls 228 sveitarfélög í landinu).

27. m aí 1962 (14 kaupstaðir og 35 hreppar með 3/4 íbúa í kauptúnum ), 24. jún í 1962 (178 
aðrir hreppar); í h reppunum  178 var ekki kosið í tveim ur þeirra 24. júni og töldust þeir 
ekki með hvað varðar kosningar, í öðrum  þeirra voru allir brottfiuttir en í hinum  
bjuggu svo fáir að ekki var kosið; alls voru 227 sveitarfélög í landinu).

22. m aí 1966 (14 kaupstaðir og 39 hreppar með SA íbúa í kauptúnum ), 26. jú n í 1966 (174 
aðrir hreppar; alls voru 227 sveitarfélög í landinu).

31. m aí 1970 (14 kaupstaðir og 40 hreppar með íbúa í kauptúnum ), 28. jú n í 1970 (171 
aðrir hreppar); kosning í einum  kaupstað 31. maí var kærð til félagsmálaráðuneytisins 
vegna m eintra formgalla á meðferð nokkurra atkvæða u tan kjörfundar. Ráðuneytið 
tók kæ runa til greina og m ælti fyrir um  endurtekna kosningu. U ppkosning fór fram 
sunnudaginn 9. ágúst 1970; alls voru 225 sveitarféiög í landinu).

26. m aí 1974 (19 kaupstaðir og 35 hreppar með 3á  íbúa í kauptúnum ), 30. jú n í 1974 (170 
aðrir hreppar; alls voru 224 sveitarfélög í landinu),

28. m aí 1978 (22 kaupstaðir og 34 hreppar með % íbúa í kauptúnum ), 25. jú n í 1978 (168 

aðrir hreppar); kosning í einum  hreppi 25. júni var kærð til félagsmálaráðuneytisins 
vegna galla á fram kvæm d og var hún  úrskurðuð ógild í ráðuneytinu 5, september 1978 
(m.a. vegna meðferðar oddvita á pakka frá prentsm iðju með kjörseðlum). Kjörstjórn 
taldi sér ekki skylt að una þessum  úrskurði og efndi ekki til uppkosningar. Ráðuneytið 
fól sýslum anni að auglýsa kosningar til hreppsnefndar. Á ttu þæ r að fara fram  

sunnudaginn 17. desember 1978 en af þeim  varð ekki því að kjörstjórn sagði af sér. 
U ppkosning varð loks sunnudaginn 10. júní 1979; með dómi H æ staréttar 9. febrúar 
1982 (hrd. 1982:192) var úrskurður ráðuneytisins um  ógildi kosningarinnar 1978 
staðfestur (m.a. var pappír í kjörseðlum talinn of þunnur og texti á kjörseðlum óljós en 
m eðferð oddvita á pakka frá prentsm iðju var ekki talin næ g ástæða til ógildingar 
kosningarinnar). M erkur dóm ur fyrir þá sök að afdráttarlaust var talið að það væri 
m eginregla í íslenskum lögum að ágreining um  kosningar m ætti bera undir dóm stóla
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hefði stjórnvald úrskurðað um  hann. Með þessum  dóm i var v irt sú m eginregla að þau 
mál sæti úrlausn dómstóla sem ekki eru undan dóm sögu þeirra tekin, sbr. ákvæði 
stjórnarskrárinnar um  tengslin milli dómstóla og stjórnvalda. Ú rskurður ráðuneytis 

þyrfti því ekki að vera fullnaðarúrslit máls; alls voru 224 sveitarfélög í landinu).

22. m aí 1982 (22 kaupstaðir og 37 hreppar með 3A íbúa í kauptúnum ), 26, jú n í 1982 (165 
aðrir hreppar; alls voru 224 sveitarfélög í landinu).

31. m aí 1986 (23 kaupstaðir og 37 hreppar með 3A íbúa í kauptúnum ), 14. jú n í 1986 (163 

aðrir hreppar); félagsmálaráðuneytið hafði í m arsm ánuði gefið ú t tilkynningu um  að 
kjördagur yrði 31. m aí í 23 kaupstöðum  og 36 kauptúnum  en 14, júní í 164 öðrum  
hreppum . Einn hreppur sem var á m örkum  þess að teljast kauptún samþykkti að þar 

skyldi kosið 31. m aí og var það látið óátalið. í  einum hreppi fór kosning ekki fram þar 
sem enginn hreppsbúa hafði þar lengur búsetu. í  einum  hreppi var kosningin frá 14. 
júní kærð til félagsmálaráðuneytisins og úrskurðuð ógild. U ppkosning var 
laugardaginn 19. júlí 1986; alls voru 223 sveitarfélög í landinu).

26. m aí 1990 (154 sveitarfélög), 9. jú n í 1990 (í 50 sveitarfélögum var kosningunum  

frestað að ósk sveitarstjórna, þar sem færri en 3A  h lutar íbúanna voru búsettur í 
kauptúnum  skv. bréfi félagsmálaráðuneytisins 3. apríl 1990. í  tveim ur hreppum  voru 
kosningarnar frá 9. júní kærðar til félagsmálaráðuneytisins og úrskurðaðar ógildar. 
Uppkosningar fóru fram í júlí og desember; alls voru 204 sveitarfélög í landinu).

28. m aí 1994 (159 sveitarfélög), 11. jú n í 1994 (í 12 sveitarfélögum var kosningunum  

frestað að ósk sveitarstjórna, þar sem færri en 3A  h lu tar íbúanna voru búsettir í 
kauptúnum  skv. bréfi félagsmálaráðuneytisins 22. apríl 1994, einn hreppur að auki 
fékk frestun en þar var eigi að síður kosið 28. maí 1994; í einum  bæ og einum  hreppi 
voru kosningarnar 11. júní kærðar og úrskurðaðar ógildar sökum  þess að kjörskrár 
höfðu ekki verið lagðar fram  á réttum  tíma, þ ar sem félagsmálaráðuneytið hafði 

auglýst um  staðfestingar á sameiningum  þessara sveitarfélaga við önnur sveitarfélög
2. og 16. maí þegar einungis í öðru tilvikinu voru 12 dagar til kosninga; uppkosning 
fór fram  laugardaginn 1. október 1994 í báðum  sveitarfélögunum. Ekki kom til þess að 
kosning væri kærð í öðrum  sveitarfélögum þótt ráðuneytið hefði auglýst um  
sameiningar eftir að framboðslista átti að vera búið að leggja fram; sameining 
bæjarfélagsins við hlutaðeigandi sveitarfélag var síðar afturkölluð af 
félagsmálaráðuneytinu með auglýsingu 18. apríl 1995; alls var 171 sveitarfélag í 

landinu).

23. m aí 1998 (framkvæmd kosningarinnar var kærð í átta sveitarfélögum en hvergi 
kom til þess að hún  yrði ógilt; 1) í úrskurði félagsmálaráðuneytisins 30. jú n í 1998 var
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úrskurður kjörnefndar frá 10. júní 1998 staðfestur um  að ógilda skyldi ákvörðun 
kjörstjórnar um  að atkvæði greitt m anni sem ekki var á kjörskrá skyldi talið atkvæði 
greitt m anni með sama eiginnafni; 2) í úrskurði ráðuneytisins 2. jú lí 1998 var 
úrskurður kjörnefndar frá 9. júní 1998 staðfestur um  að kjörstjórn skyldi telja atkvæði 
að nýju og lýst hverrúg túlka skyldi lögin við þá  athöfn og gefa ú t kjörbréf (til kæranda) 
til samræmis við þá talningu og raða öðrum  að nýju; 3) í úrskurði ráðuneytisins 8. jú lí 
1998 var úrskurður kjörnefndar frá 12. júní 1998 staðfestur um  að aðfinnsluverð væri 

sú fram kvæm d kosningar að kjörstjórn hefði sjálf um sjón með dyravörslu og gæslu 
reglu á kjörstað (átti að hafa valdið kjósendum  ónæði í kjörfundarstofu) og að einn 
sveitarstjórnarm aður tilkynnti ekki fyrr en á kjörfundi að hann gæfi ekki kost á sér 
(fékk engin atkvæði) en að þessir ágallar væ ru ekki slíkir að ætla m ætti að þeir hefðu 
haft áhrif á úrslit kosrdnganna. Þá var talið ósannað að ekki hefði tekist að kom a 
framboðslista til kjörstjórnar; 4) í úrskurði ráðuneytisins 10. jú lí 1998 var niðurstaða 
úrskurðar kjörnefndar frá 11. júní 1998 staðfest um  að þótt sonur form anns 
yfirkjörstjórnar væ ri á framboðslista þá  væri form aðurinn ekki vanhæfur við 

málsmeðferð þar sem allt regluverk um  gildi framboðslista og kjörgengi væri það 
niðurnjörvað að m at yfirkjörstjórnar væri ekkert eða sáralítið og auk þess var ekki 
ágreiningur um  gildi framboðslistans. Þá varðaði það ekki ógildi eða hefði getað haft 
áhrif á úrslit kosninganna að yfirkjörstjórn hafnaði beiðni um  tilnefningu nýrra m anna 
á lista í stað m anna sem hæ ttu  við framboð sitt eftir að fram boðsfrestur var liðinn. Þá 
þótti ósönnuð sú staðhæfing að sonur form anns yfirkjörstjórnar hefði verið viðstaddur 

fundi yfirkjörstjórnar á heimili form anns sem enn frem ur var heimili sonarins; 5) í 
úrskurði ráðuneytisins 22. jú lí 1998 var úrskurður kærunefndar frá 15. júní 1998 
staðfestur um  að ekki skyldi ógilda kosningu í sveitarfélagi, þó tt vinnubrögð kjörstjóra 
við atkvæðagreiðslu u tan  kjörfundar í heim ahúsi og á sjúkrahúsi hefðu verið 
ámælisverð, þá hefði sá háttu r sem hafður var á við atkvæðagreiðsluna verið 
réttlæ tanlegur eins og á stóð og ekki hefði verið sýnt fram  á að ágallarnir hefðu haft 
áhrif á úrslit kosninganna. Þá var ekki talið að sú staðreynd að kjörstjórinn væri 
varaform aður stjórnmálasamtaka í sveitarfélaginu girti fyrir að hann kæm i fram sem 
kjörstjóri, því hann væri ekki í framboði; 6) í úrskurði ráðuneytisins 31. jú lí 1998 var 
úrskurður kæ runefndar frá 11. júní 1998 staðfestur um  að ógilda ekki kosningu í 
sveitarfélagi. Endurtalning var staðfest. Staðfest var ákvörðun kærunefndar um  að 
ekki skyldi telja atkvæði greitt u tan  kjörfundar sem kjörsijóri hafði ekki vottað en aftur 
á m óti lagði ráðuneytið fyrir að atkvæði sem m etin höfðu verið ógild af kjörstjórn og 
kærunefnd, þar sem krossað var u tan  reits skyldu m etin gild7 því augljóst væri hver 

vilji kjósenda hefði verið. Þessi annm arki á talningu atkvæða var ekki talinn hafa haft 
áhrif á úrslit kosningarinnar og varðaði því ekki ógildingu skv. lögunum . Þá var ekki
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talið að hjúskapur formanns kjörstjórnar við einn fram bjóðanda varðaði ógildi 
kosningaiv þar sem ekkert mál er laut að m aka formannsins kom  til úrskurðar 
kjörstjórnar; 7) í úrskurði ráðuneytisins 30. október 1998 var úrskurður kærunefndar 

frá 12. júní 1998 staðfestur; alls voru 124 sveitarfélög í landinu, bundin  hlutfallskosning 
í 66 en óbundin kosning í 58).

25. m aí 2002 (alls voru 105 sveitarfélög í landinu, bundin  hlutfallskosrdng í 66 en 

óbundin kosning í 39).

27. m aí 2006 (sjá úrskurð félagsmálaráðuneytisins uppkveðinn 4, júlí 2006 þar sem 
fallist var á úrskurð kjörnefndar frá 14. júní 2006 um  að atkvæði sem kjörstjórn hafði 
úrskurðað ógild væ ru  gild; enn frem ur úrskurð féiagsmálaráðuneytisins uppkveðinn
4. júií 2006 þar sem úrskurður kjörnefndar frá 15. júní 2006 var staðfestur um  að 
kosningar í sveitarfélagi yrðu ekki ógiltar vegna ákveðins Htar (biár Íitur fæli ekki í sér 
óleyfilegan kosningaáróður eða kosningaspjöll í skilningi kosningaiaga) á tjöldum 
fyrir kjörklefa; að lokum úrskurð félagsmálaráðuney tisins uppkveðinn 21. júlí 2006 þar 
sem úrskurður kjörnefndar frá 13. júní 2006 var staðfestur um  að undirbúningur og 
fram kvæmd atkvæðagreiðslu u tan  kjörfundar á ákveðinni stofnun í sveitarfélagi ylli 
ekki ógildingu kosningarinnar (deilt m.a. um  hvort atkvæðagreiðsla yfir höfuð hefði 
m átt fara fram á stofnuninni, hvort um boðsm enn framboðslista hefðu fengið að vita 
um  atkvæðagreiðsluna nægjanlega flótt (voru viðstaddir), hvort kosningaáróður hefði 
verið viðhafður fyrir (ræða framboðsmanns klukkustund fyrir kjörfund og dreifing 
merkis lista til ákveðinna íbúa sem voru í sjálfstæðri búsetu á staðnum) og á meðan 
atkvæðagreiðsla stóð og hvort kjörstjóra hefði verið skylt að krefja kjósendur um  
skilríki til auðkennis; alls voru 79 sveitarfélög í landinu, bundin  hlutfallskosning í 60 
en óbundin kosning í 19).

29. m aí 2010 (sjá þrjá úrskurði kjörnefnda uppkveðna 11. júní 2010 (kjörstjóra var 
óheimilt að synja kjósanda um  að greiða atkvæði u tan  kjörfundar á grundvelli þess að 
kennitölu vantaði á kennivottorð sem hann framvísaði, 16. júní 2010 (kosningin var 
ógilt þar sem ágalli var á kynningu kjörstjórnar á kosningunum  sem kynni að hafa haft 
áhrif á úrslitin; uppkosning haldin laugardaginn 24. júlí 2010) og 18. júní 2010 
(kjörstjórn áskilið að úthluta fjölda kjörinna fulltrúa í sveitarstjórn á annan há tt en gert 
hafði verið); alls voru 76 sveitarfélög í landinu, bundin  hlutfallskosning í 58 en 

óbundin kosning í 18).

31. m aí 2014 (; alls voru 74 sveitarfélög í landinu, bundin  hlutfallskosning í 56 en 
óbundin kosning í 18).
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Fylgiskjal 5. H vernig ákvæði í kosningalögum  hafa verið um  sehiingu kjörfundar á 
kjörstað.

Frá upphafi kosninga til Alþingis hafa verið ákvæði í tilskipunum  og lögum  um  
hvernig og hvenær setja skuli kjörfund á kjörstað.

f tilskipun Kristjáns VIII. konungs frá 8. m ars 1843 um  stiptun sérlegrar ráðgefandi 
samkomu fyrir fsland, er á að nefnast Alþing segir í 24. gr. að kosningastjórnarinn í 
kosningastjórninni ákveði kosningasamkomu, og augiýsi, að m innsta kosti 14 dögum  
fyrirfram, tíma og stað (á þessum  tím a var ekki ræ tt um  kjördæmi heldur var landinu 
skipt í lögsagnarum dæm i 19 sýslna og kaupstaðarins Reykjavíkur).

f lögum  Friðriks VIL frá 28. september 1849 um  kosningar til þjóðfundar þess á ís land i 
sem heitið var í konungsbréfi 23. september 1848 eru lögsagnarum dæm i orðin að 
kjördæm um  og kosningarstjórnarinn að kjörstjóra. Kjörstjórar voru því bæjarfógetinn 
í Reykjavík og sýslumenn, hver í sinni sýslu, sbr. 2. og 5. gr. laganna, Sam kvæm t 9. gr. 
skyldi hver kjörstjóri auglýsa á vanalegan hátt dag og stað og stundu þá, er kosning 
skyldi fram  fara, að m innsta kosti 8 dögum  á undan. Samkvæmt sömu lagagrein skyldi 
kjördagur vera sama dag, ef verða mætti/ í Öllum kjördæm um  í sama amti.

Með tilskipun Friðriks VII. frá 6. janúar 1857 voru gerðar ýmsar breytingar á 
tilskipuninni frá 1843. Þar er talað um  kjördæm i og kjörstjóra eins og gert var 1849 en 
ákvæði eldri tiiskipunar um  fyrirkom ulag kjÖrfundar voru óbreytt.

/ / / / /I stjornarskrá um  hin  sérstöku málefni Islands frá 1874 var ákvæði um  að um  
alþingiskosningar yrðu settar nákvæm ari reglur í kosningarlögum/ sbr. 2. mgr. 18. gr. 
Frum varp til laga um  kosningar til Aiþingis var lagt fram í júlí árið eftir en fellt 

rúm lega m ánuði síðar. Þar var ákvæði í 30. gr. um  að oddviti kjörstjórnar (kjörstjóm 
var í hverju kjordæmi) skyldi til taka dag og klukkustund er kjörþing skyldi halda og 
skyldi hann með 4 vikna fyrirvara auglýsa það og kjörþingisstaðinn við kirkjufund eða 
á þann hátt/ sem að öðm  leyti var venjulegur um  opinberar auglýsingar þar á staðnum. 

Frum varpið var lagt fram  aftur í júlí 1877 og var ákvæðið lítillega breytt en áfram  var 
það oddviti kjörstjórnar er til taka skyldi dag og klukkustund, er kjörþingið skyldi 
haldið/ og auglýsa með 4 vikna fyrirvara á kirkjufundum / eða á annan venjulegan hátt/ 
kjörþingisstaðinn/ og næ r kjörþingið skyldi haldið, sbr. 30. gr. Frum varpið var 
sam þykkt í septem ber sem fyrstu lög um  kosningar til Alþingis nr. 16/1877. Þá féllu ú r 
gildi konungstilskipanirnar frá 1843 og 1857.
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Á Alþingi árið 1901 var lagt fram  þingm annafrum varp til breytingar á 
kosningalögunum  frá 1877, þar sem m.a. var gert ráð fyrir leynilegum kosningum  eins 
og Danir höfðu sam þykkt hjá sér það ár. Enn frem ur var lagt til að kjörstöðum yrði 
fjölgað þannig að kosið yrði í hverju sveitarfélagi (hreppi eða kaupstað) í kjördæm inu 
en ekki á einum  stað í kjördæm inu (sýslunni). Fjölgun kjörstaða hafði verið áður fyrir 
þinginu árin 1889 og 1891 en ekki fengið framgang, sérstaklega vegna þess að m enn 
gátu ekki komið sér saman um, hvernig fjölgun kjörstaða skyldi fyrir komið. í  
frum varpinu 1901 var og ákvæði um  að kjördagur við alm ennar kosningar skyldi vera 
hinn sami um  land allt og í 29. gr. var í fyrsta skipti í kosningalöggjöf tilgreint 
nákvæm lega hvenær kjörfund skyldi setja, þ.e. á hádegi.

Frumvarpið var samþykkt á Alþingi en fékk ekki staðfestingu konungs, sbr. bréf 
ráðgjafans fyrir ísland til landshöfðingja í nóvem ber 1902. í  bréfinu var synjunin m.a. 
rökstudd svo að ýmis fyrirmæli í lögunum  kæ m u í bága við ákvæði í stjómarskrártni 
frá 1874 en í lok bréfsins var tekið fram að samþykkis konungs yrði leitað til að leggja 
fyrir næsta Alþingi frum varp sama efnis og það sem sam þykkt hafði verið, sem yrði 
þá í samræmi við stjórnarskrána og bæ tt hvað varðar ým sa galla sem verið höfðu á 

þingm annafrum varpinu.

Á Alþingi árið 1903 var lagt fram frum varp til laga um  kosningar til Alþingis sem 
stjórnarráðið danska hafði samið. Frum varpið var alveg í samhljóman við frum varp 
Alþingis, nem a hvað þeim ákvæðum  var sleppt ú r því sem stjórnin taldx að kæ m u í 
bága við stjórnarskrána og svo gerðar nokkrar lítilvægar breytingar og viðaukar. 
Áfram stóð í frum varpinu að á hádegi skyldi kjörfund setja, sbr. 29. gr. þess, 
Frum varpið var samþykkt sem lög um  kosningar til alþingis, nr. 18/1903.

Árin 1909 og 1913 voru gerðar breytingar á kosningalögunum  frá 1903 án þess að 
breyting yrði á upphafsstund kjÖrfundar. Með nýjum  lögum  um  kosningar til Alþingis 

nr. 28/1915 var enn ákvæði um  að á hádegi skyldi kjörfund setja, sbr. 27. gr. laganna. 
Þannig hélst ákvæðið þar til ný heildarlög voru sett um  kosningar til Alþingis nr. 
18/1934.

Með lögunum  frá 1934 var horfið frá þeirri skyldu að upphaf kjörfundar væri á hádegi 

alls staðar á landinu. N ú skyldi setja kjÖrfund í kaupstöðum  kl. 10 árdegis en á öðrum  
stöðum  heimilað að setja kjörfund á kjörstað eigi síðar en kl. 12 á hádegi. Væri þeirri 
heim ild beitt skyldi það auglýst með fjórtán daga fyrirvara og á þann hátt á hverjum  
stað, sem venja var þar að birta opinberar auglýsingar, sbr. 76. og 2. mgr. 19. gr, laga 
nr. 18/1934.
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Ákvæðin um  upphaf kjörfundar og auglýsingar héldust óbreytt átta árum  síðar með 
nýjum Íögum um  kosningar til Alþingis, sbr. 76. og 2. mgr. 19. gr. Íaga nr. 80/1942,

Sama er uppi á teningnum  með nýjum  kosningalögum  árið 1959 en þó orðin sú 
breyting á að yfirkjörstjórnir í kaupstöðum  gátu ákveðið að kjörfundur skyldi hefjast 
kl. 9 árdegis. Sú breyting varð í m eðförum  þingsins á stjórnarfrum varpi til breytingar 
á kosningalögunum  árið 1957, sbr. 2. gr. Íaga nr. 91/1957, í  meirihlutaáliti 
allsherjarnefndar var bent á að í öðrum  norræ num  löndum  hæfist kjörfundur í fyrsta 
lagi kl. 9 að m orgni eins og gert var ráð fyrir með breytingunni. Hvernig staðið var að 
auglýsingum  um  upphaf kjörfundar var óbreytt frá 1934, sbr. 73. og 2. mgr. 19. gr. laga 
nr. 52/1959.

X

Arið 1966 voru gerðar fyrstu breytingar á kosningaiögunum  frá 1959 og hélt svo fram 
nokkrum  sinnum  þar til þingið ákvað árið 1987 að fella meginmál allra breytinganna 
inn í ný  heildarlög og gefa þau  þannig út, sbr. lög um  kosningar til Alþingis, nr. 
80/1987. f október 1979 voru sett bráðabirgðalög um  viðauka við kosningalögin frá 
1959 sem voru tiltekin afbrigði frá lögunum . Kosningar skyldu fara fram tvo daga í 
röð í byrjun desem ber 1979 og hinn fyrri kjördag skyldi setja kjörfund eigi síðar en kl. 
10 árdegis og hinn síðari kjÖrdag eigi síðar en kl. 12 á hádegi. Um  auglýsingar var ekki 

getið í þessum  lögum  og hefur því farið um  þæ r eftir aim ennum  ákvæðum  
kosningalaganna. í bráðabirgalögunum  var og ákvæði um  að ef veður hamlaði 
kjörsókn á hinum  tveim ur kjördögum, þá  gæti kjÖrstjórn ákveðið áður en kosningu 

lyki h inn síðari kjördag, 'að kosningu yrði fram  haldið á kjörfundi, er setja skyldi eigi 
síðar en kl. 12 á hádegi þann dag. Nægði þá  að birta auglýsingu þar um  í útvarpi., sbr.
3. mgr. 5. gr. og 6. gr. laga nr. 89/1979. Hvergi kom til að halda þyrfti kjörfund þriðja 
daginn.

í  heildarlögunum  frá 1987 voru ákvæði um  upphaf kjörfundar og hvernig staðið skyldi 
að auglýsingum  óbreytt frá 1934 og 1957. Kjörfund skyldi setja á kjörstað eigi síðar en 
kl. 12 á hádegi, en í kaupstöðum  kl. 10 árdegis. Yfirkjörstjórn í kaupstöðum  gat þó 
ákveðið, að kjörfundur skyldi hefjast kl. 9 árdegiS/ sbr. 73. gr. og áfram vísað í 2. mgr. 

19. gr. laganna um  fjórtán daga auglýsingarfrest. Árið 1991 var 19. gr. kosningalaganna 
breytt þannig að ekki var lengur hæ gt að vísa til hennar um  auglýsingar um  upphaf 
kjörfundar. Þessi breyting leiddi til breytingar á 73. gr. og var þá  2. mgr. þeirrar greinar 
orðuð svo að væri kjörfundur settur fyrr en kl. 12 á hádegi skyldi það auglýst með 
þeim  fyrirvara og á þann há tt á hverjum  stað sem venja var þar að birta opinberar 
auglýsingar/ sbr. 27. gr. laga nr. 10/1991.
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H inn 25. febrúar 1995 sam þykkti Alþingi breytingar á stjórnarskránni og sama dag var 
þingið rofið og boðað til kosninga miðað við kjördag 8. apríl 1995. Jafnframt var 
nokkrum  greinum kosningalaganna frá 1987 breytt 27. febrúar 1995 og m.a. sett 
bráðabirgðaákvæði um  heim ild dóm sm álaráðherra til að ákveða að kosning gæti 
staðið í tvo daga, sbr. iög nr. 9/1995. Á kvörðun þess efnis skyldi ráðherra birta í 
Ríkisútvarpi (hijóðvarpi og sjónvarpi) í síðasta lagi teim ur dögum  fyrir kjördag. Rökin 
fyrir þessu ákvæði voru að á þessum  tíma árs kynnu sam göngur að bregðast og 
tíðarfar að spillast. Ekki þótti þó ástæða til að lögbjóða tvo kjördaga heidur ákvörðunin 
lögð í hendur ráðherra. í  5. mgr. bráðbirgðaákvæðisins var lögbundið að fyrri kjördag 
skyidi hvarvetna setja eigi síðar en ki. 10 árdegis og hinn síðari kjördag eigi síðar en ki. 
12 á hádegi. Þá var heimild í 6. mgr. ákvæðisins fyrir kjörstjórn að ákveða kjörfund 
þriðja daginn ef veður ham laði kjörsókn á hinum  tveim ur kjördögum  og skyldi þá 

setja þann kjörfund eigi síðar en ki. 12 á hádegi. Þá nægði að birta augiýsingu þar um  
í útvarpi. Ekki reyndi á þetta bráðabirgðaákvæði því kjörfundi lauk alls staðar á 
tilskildum tíma 8, apríi 1995. Stjórnarskrárbreytingin var svo sam þykkt á nýju þingi
15. júní 1995.

Kosningalögin frá 1987, með breytingum  árin 1991 og 1995, féilu úr gildi með 
núgildandi heildarlögum  um  kosningar til Alþingis nr. 24/2000. Ákvæðið um  upphaf 
kjörfundar samsvarar að m örgu leyti því sem var áður. N ú var upphaf kjörfundar 

orðað svo að kjörfund skyldi setja á kjörstað kl. 9 árdegis, en kjörstjóm gæti þó ákveðið 
að kjörfundur skyldi hefjast síðar, þó eigi síðar en kl. 12 á hádegi, sbr. 1. mgr. 70. gr. 
laganna. Breytingarnar fólust í því að nú  var aim enn heimild til að ákveða setningu 
kjörfundar hjá kjörstjórn en ekki yfirkjorstjórn og hæ tt að greina á milli þess hvort 
sveitarféiag teldist vera hreppur eða kaupstaður. Þá var það orðin m eginregla að 
kjörfundur hæfist kl. 9 árdegis og var það til samræmis við hliðstæ tt ákvæði í lögum 
um  sveitarstjórnarkosningar.

Þá varð ákvæði um  hvernig auglýsa skyldi setningu kjörfundar enn frem ur breytt, sbr.
2. mgr. 70. gr. laganna. U pphaf kjörfundar skyldi auglýsa með hæfiiegum  fyrirvara og 
á þann hátt á hverjum stað sem venja var þar að birta opinberar auglýsingar. Þetta 
þýddi að upphaf kjörfundar skyldi alltaf auglýsa, enda yrði að gera ráð fyrir að 
kjörfundur væri auglýstur á hveijum  stað. Slík auglýsing gæti þá  fallið sam an við 
auglýsingu tii aimennings um  hvar kjörstaður yrði, sbr. 2. mgr. 68. gr. Íaganna.

Ákvæðum  um  upphaf kjörfundar og auglýsingar þar um  hefur ekki verið breytt frá 

setningu núgildandi kosningalaga frá árinu 2000.
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Fylgiskjal 6. Minnisblað til ÖSE/ODIHR um  endurskoðun kosrdngalaga með hliðsjón 
af athugasem dum  og ábendingum  ÖSE.

M innisblað

[Til undirbúnings fundar 20. febrúar 2011]

Til Öryggis- og samvinnustofmmar Evrópu (OSCE) / iýðræðis- og mannréttindastofnuriar 
ÖSE um kosningaeftirlit (ODHIR)
Frá vinnuhópi um endurskoðun kosningalaga

Efni: Endurskoðun kosningalaga með hliðsjón af athugasemdtun og ábendingum ÖSE.

I. Hlutverk vinnuhópsins og erindisbréf.
í erindisbréfi vinnuhópsins er markmiðum og umfangi endurskoðunarinnar nánar lýst. Rétt 
er að taka fram að endurskoðuninni er hvorki ætlað að taka til atriða sem bundin eru í 
stjómarskrá né annarra atriða sem ástæða er til að ætla að séu vandmeðfarin í stjómmálalegu 
tilliti.

Við samrdngu erindisbréfsins var m.a. tekið mið af athugasemdum og ábendingum 
ÖSE í skýrslum stofnunarinnar 2009 og 2013. Er í erindisbréfinu m.a. gert ráð fyrir þvx að 
vinnuhópurinn kynni sér sérstaklega þessi atriði úi' skýrslum ÖSE og geri tillögur um hvemig 
verði brugðist við athugasemdunum og ábendingunum.

II. Vinna vinnuhópsins.
Vinnuhópurinn var skipaður í júní á síðasta ári. Hann skipa Þórir Haraldsson, lögfræðingirr 
og formaður, Margrét Hauksdóttir, iögfræðingur og forstjóri Þjóðskrár íslands, Hermann 
Sæmxmdsson, stjómmálafræðingur og skrifstofustjóri í innanríkisráðxmeyti, og Magnús Karel 
Harmesson, kennari og sviðsstjóri hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Með vinnuhópnum 
hafa starfað sérfræðingar í inxxanríkisráðxmeytinu, Þjóðskrá íslands og á skrifstofu Alþingis.

Vinnuhópurirm hélt sixm fyrsta fund 10. júlí á síðasta ári og hefur frá 3. september 
fundað reglulega. Hann hefur jafnframt ftmdað með hagsmunaaðilum um meginefni 
endurskoðtmarirmar og með fulltrúxxm þingflokka sem eiga sæti á Alþingi.

Virmuhópurrnn hefur nýlokið yfirferð sinni yfir þau efnisatriði sem endurskoðunin á 
að taka til. Fram að ftmdi með fulltmum ÖSE19. febrúar nk. mxm vinnuhópiuixm virrna frekar 
í tiHögum sínum og framsetningu þeirra,

III. Viðbrögð við athugasemdum og ábendingum ÖSE.
ÖSE hefur í tveimur skýrslum 2009 og 2013 m.a. fjaUað um undirbúning ogframkvæmd laga um 
kosningar til Alþingis. Hér er ekki fjaHað um aðrar athugasemdir og ábendingar ÖSE í nefndum 
skýrslum. í umfjölluninni hér á eftir er við upphaf hvers töluHðar gerð grein fyrir
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athugasemdum og ábendingum ÖSE og undir honum fjallað um viðbrogð við þeim, Hér á 
eftir eru athugasemdir ÖSE taldar (undirstrikaðar) og viðbrögðum vinnuhópsins lýst í 
meginatriðum,

A. Skýrsla ÖSE 2009.
1) Tímabært sé að huga að endurskoðun lagaákvæða um vægi atkvæða.

Um vægi atkvæða er fjallað í 31. gr. stjórnarskrárinnar og lögum um kosningar til Alþingis. 
Breytingar á þeim ákvæðum kosningalaganna krefjast aukins meiri hluta þingmanna. 
Umfjölltm um slík atriði varða stjómarskrá og em viðkvæm í stjómmálalega tilliti og falla 
því utan umboðs nefndarinnar, Hægt er að bregðast við ábendingum ÖSE með eftirfarandi 
hætti:

a. Að störfum er nefnd um endurskoðun stjórnarskrárinnar. Tekur umboð hennar 
m.a. til 31. gr. stjórnarskrárirtnar. Ekki iiggur fyrir hverjar tillögur nefndarinnar 
verða. Ábendingum ÖSE hefur verið komið á framfæri við forsætisráðuneytið.

b. Vinnuhópurinn geri sérstaklega grein fyrir athugasemdum og ábendingum ÖSE 
og komi þeim á framfæri við forseta Alþingis.

Hvernig megi mögulega vinna áfram með þessa ábendingu ÖSE? Ákveðin rök mæla með 
því að halda umfjöllun um vægi atkvæða utan við endurskoðunina enda fyrirsjáanlegt að 
það mál geti takmarkað möguleika á því að ná fram nauðsynlegum lagfæringum á 
kosningalögum.

2) í  kosningalÖgum séu ákvæði um að heimila óháðum eftirlitsaðilum að fvlgjast með 
framkvæmd kosninga.
Vinnuhópurinn hefur í þessu sambandi kannað m.a. löggjöf í öðrum norrænum löndum 
og Ieggur til að tekið verði upp sambærilegt ákvæði og er í norskum kosningalögum sem 
heimilar eftirlitsmönmun að vera viðstaddir kosningar og tmdirbúning þeirra.

3) Stvrkja hlutverk landskjörstjómar í því skvni að bæta kosningaframkvæmd,
í umfjöllun sinni um þetta atriði hefur vinnuhópurinn lagt áherslu á að tryggja samræmi í 
framkvæmd. Til þess verði einum aðila „landskjörstjóm" eða sambærilegum aðila fengin 
yfirumsjón með framkvæmd kosninga. Þar sem slíkur aðili myndi einnig koma að 
undirbúningi annarra kosninga þarf að huga sérstaklega að skipun hennar og hæfi. 
Landskjörstjóm taki þannig við verkefnum frá innanríkisráðuneyti; hafi heimild til þess að 
gefa út almenn fyrirmæli og leiðbeiningar og stuðla að samræmi. Innanríkisráðuneytið 
útvegi nauðsynlegt starfslið og aðstoð (secretariat).

Landskjörstjórn hafi sama hlutverk í kosningu til sveitarstjóma og við 
þjóðaratkvæðagreiðslur og taki enn fremur að sér hlutverk innanríkiráðimeytisins við 
undirbúning kjörs forseta íslands. Fari ekki með endanlegt úrskurðarvald,

4) Gera ákvæði um skráningu framboðslista traustari.
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Lögð er áhersla á að þeir sem standa að framboði beri ábyrgð á því. Tekur það til 
upplýsinga um frambjóðendur og kjörgengi þeirra og upplýsinga um meðmælendur og 
kosningarbæmi þeirra. Þjóðskrá íslands útvegi nauðsynleg tól fyrir skráningu 
frambjóðenda á framboðslista og söfnun meðmælenda.

5) Endurskoðun ákvæða um kosningu utan kjÖrfundar. Slík atkvæðagreiðsla ætti ekki að 
hefjast fvrr en öll framboð hefðu verið staðfest af landskjörstjóm.
Kosningar til Alþingis gera ráð fyrir sérstakri tímalínu þar sem í síðasta lagi 10 dögum fyrir 
kjördag liggi fyrir hvaða listar verði í framboði. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hefst 
hins vegar 8 vikum fyrir kjördag. Vinnuhópurinn hefur velt fyrir sér möguleikum á að 
stytta utankjörfundartímann og um leið að lengja framboðsfrestinn, þ.e. færa frest til þess 
að skila inn framboði nær upphafsdegi atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. Greina má ólík 
viðhorf meðal þingmanna. Annars vegar þeirra sem benda á að veita eigi sem flestum færi 
á að bjóða sig fram og hins vegar þeirra sem taka undir þau sjónarmið að Ijóst eigi að vera 
við upphaf atkvæðagreiðslu utan kjörfundar hvaða listar verða í framboði og að 
atkvæðagreiðslan hefjist of snemma.

Vinnuhópurinn hefur jafnframt velt fyrir sér hvort einfalda megi framkvæmd 
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar, t.a,m. með þvx að einfalda kjorgögn með útprentun 
þeirra hjá kjörstjóra. Enn fremur með þvx að heimila rafræna kjörskrá sem myndi 
sérstaklega auðvelda vinnu við uppgjör kosninga.

Tölur xxm kosningaþátttöku sýna að dregið hefur úr kosningaþátttöku. Ungt fólk sýnist 
hafa minni áhuga á kosningum. Miða verður við að kosningalög séu þannig að þau veiti 
kjósendum sem besta möguleika til þess að neyta kosningarréttar síns. Sérstaklega hefur 
verið rætt hvort nýta megi atkvæðagreiðslu utan kjörftmdar til þess að auka 
kosningaþátttöku, einkxim meðal xmgs fólks.

6) Gera lagaákvæði um xmdirbúning talningar skýrari.
Vinnuhópxxrinn leggur til að tekin verði upp heimild í kosningalög til þess að hefja megi 
flokkun og xmdirbxxning talningu atkvæða á meðan á kjörfundx stendur, enda gerist það 
fyrir lxxktum dyrum. Er það í samræmi við núverandi framkvæmd.

7) Athuga hvort ekkx sé rétt að setja sérstök tímamörk um framlagningu á kærum og 
afgreiðslu þeirra, sbr. gr. 5.10 í Kaupmannahafnarskjalinu frá 1990.
Virmuhópurxnn leggxxr til að málsmeðferð í ágrexningsmálum út af undirbúningi og 
framkvæmd kosninga verði gerð skýrari, þ.m.t. verði kveðið á xxm tímafresti, gildissvið 
gagnvart stjómsýslulögum og lögxxm um xxmboðsmann Alþingis og eftir atvikum 
upplýsingalögum og lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga.

8) Endurskoða mætti lagaákvæði um kosningakærur og meðferð þeirra.

294



Viriniihópurmn leggur til að órlausn kærumála um undirbúning og framkvæmd kosninga 
til Alþingis, sveitarstjóma/ um kjör forseta íslands og um þjóðaratkvæðagreiðslur verði 
einfölduð. Komið verði á fót sjálfstæðri úrskurðamefnd/ skipaðri þremur mönnum. Gert 
er ráð fyrir að Hæstiréttur íslands komi að skipun nefndarinnar og Alþingi. f lÖgum verði 
kveðið nánar á um almenn hæfisskilyrði/ þekkingu og reynslu,

í lögum verði nánar tilgreint hvaða ákvarðanir séu kæranlegar til 
úrskurðarnefndarinnar/ t.a.m. um framboð og úthlutun listabókstafa stjómmálaflokka/ um 
kjörskrá o.fl. Að óbreyttri stjórnarskrá er ekki gert ráð fyrir því að nefndin úrskurði um 
gildi kosninga til Alþingis. Að því gættu verður almennt að miða við að úrskurðir um gildi 
kosninga verði bornir undir almenna dómstóla.

B. Skýrsla ÖSE 2013.
I skýrslu ÖSE um framkvæmd alþingiskosninganna 2013 var einnig vikið að hliðstæðum 
atriðum og nefndin fjallaði um í skýrslu sinni 2009. í skýrslu nefndarinnar er m.a. að finna 
eftirfarandi ábendingar og athugasemdir (rmdirstrikaðar)/ sem lúta að löggjöf um kosningar 
til Alþingis:

1) Huga þurfi að frekari endurskoðun lagaákvæða um vægi atkvæða.
Þessi liður er samhljóða 1. lið í A hér á undan,

2) Huga þurfi að sérstökum ákvæðum í kosningalöggjöf sem heimili óháðum eftirlitsaðilum 
að fvlgjast með framkvæmd alþingiskosninga.
Þessi liður er samhljóða 2. lið í A hér á undan,

3) Enn fremur þvrfti að huga að því að stvrkja lagaákvæði um hlutverk landskjörstjómar 
gagnvart xmdir- og vfirkiörstjómum.
Þessi liður er samhljóða 3, lið í A hér á undan.

4) Hvort ekki eigi að endtuskoða löggjöf fstjómarskrána og kosningalögi til að trvggja 
sérstaklega réttinn til að skjóta ákvörðunum er tengjast kosningum til dómstóla sem 
endanlegs valds.
Um viðbrögð við þessum lið er vísað til þess sem fram kemur í 7. og 8, lið A hér á undan. 
Leggja verðiu áherslu á að samkvæmt 46. gr. íslensku stjómarskrárinnar/ sker Alþingi 
sjálft úr um gildi kosninga og hvort þingmaður hafi misst kjörgengi sitt, Taka því tillögur 
vinnuhópsins mið af þessu.

IV. Önnur atriði sem vinnuhópurinn hefur haft til athugunar:
1) Kjörskrárgerð verði færð til Þjóðskrár ísiands, Sveitarfélög leggi hana fram og komi á 

framfæri athugasemdum um leiðréttingar til Þjóðskrár íslands. Ágreiningi út af 
ákvörðunum Þjóðskrár íslands um kjörskrá verður skotið til sérstakrar 
úrskurðarnefndar/ sbr. lið III.A.8. hér á undan.

295



2) Raftæn kjörskrá,
Vinnuhópurinn hefur velt sérstaklega fyrir sér möguleikum á að taka upp rafræna kjörskrá 
við kosningar. Sjá má ýmsa mikilvæga kosti við slíkt fyrirkomulag til þæginda fyrir 
kjósendur og framkvæmd kosninga og við talningu atkvæða. Jafnframt verður að huga að 
öryggi og tryggja skýran lagagnmdvöll er uppfylli kröfur Iaga þar um.

3) Umboðsmenn stjómmálaflokka.
Ákvæði um umboðsmenn verði sett í einn kafla og þar með dregið betur fram hlutverk 
þeirra sem fulltnía tiltekinna stjómmálasamtaka og við að tryggja lýðræðislega 
framkvæmd kosninga,

4) Kosningarréttur til sveitarstjóma.
Vinnuhópurinn hefur yfirfarið 2. gr. laga tun kosningarrétt við kosningar til sveitarstjómar 
með það fyrir augum að tryggja betur samræmi við löggjöf annarra norrænna landa. Enn 
fremxrr að kosningaaldur miðist við almanaksárið þegar kjósandi verður 18 ára en ekki 
afmælisdaginn,

5) Heimildir til þess að afhenda gögn.
f framkvæmd hafa komið upp álitamál um aðgang annarra að upplýsingum, þ.m.t. 
stjómmálasamtaka um meðmælendur framboðslista. Lagt er til að reglur um þessi atriði 
séu skýrar og valdi ekki ágreiningi.

6) Kjörfundur ( mat á gildi atkvæðaseðla) og aðgengi fatlaðs fólks.
Til umfjöllunar hefur verið hvemig megi bæta betur aðgengi fatlaðs fólks á kjörfundi, sem 
t.a.m. þarf að tjá sig við aðstoðarmann um  kosningarathöfnina.

Undir þessum lið (kjorfundur) hefur vinnuhópurinn rætt um mikilvægi þess að samræmi 
væri við mat á gildi atkvæðaseðla. Gera þurfi greinarmun á því hvaða breytingar mætti 
gera á kjörseðili, t.a.m. yfirstrikanir og þess háttar og hins vegar merkingar á kjörseðilinn 
sem valdið geti ógildi hans. Meginatriðið væri að tryggja samræmi í framkvæmd. 
Vinnuhópurirtn hefur horft til þess að landskjörstjóm fengi slíkt hlutverk. Loks eiga undir 
þessum lið heimildir til þess að breyta upphafi og lok kjörfundar.

7) Almenn heimild til þess að nota nýja tækni og rafræna miðla.
Vinnuhópurinn hefur rætt sérstaklega moguleika á meiri nýtingu á kosningavef 
innanríkisráðuneytisins, kosning.is, rafræn eyðublöð og ýmiss konar form. Hér xmdir 
fellur heimild til þess að taka upp rafræna kjörskrá. Enn fremur sjónarmið sveitarfélaga 
um að áfram verði skoðaðir kostir rafrænna kosninga.
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8) Samræmd löggjöf um mismxmandi kosingar.
Að löggjöf um kosningar til Alþingis, til sveitarstjórna, um kjör forseta íslands og um 
þjóðaratkvæðagreiðslur verði samræmd. Þetta á t.a.m. við um heimildir kjósenda í 
alþingiskosningum og í sveitarstjórnarkosningarum til þess að breyta röð frambjóðenda.

V. Upplýsingar um atriði er lúta að framkvæmd kosninga.
í þeim tilgangi að skapa sem bestan grundvöll fyrir störf vinnuhópsins er eftirfarandi 
spurning sett fram;

Hefur ÖSE upplýsingar eða samantektir um framkvæmd kosninga með rafrænni kjörskrá 
eftir löndum, þ.m.t. um undirbúning og gerð slíkrar kjörskrár, um öryggismál, varðveislu og 
eyðingu gagna eftir ákveðinn tíma að loknum kosningum og um aðgang að slíkri skrá þ.m.t. 
til hagskýrslugerðar.
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Fylgiskjnl 7. Sveitarstjórnarkosningar í Noregi 2015, greinargerð um  kvnnisferð
október 2015.
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Greinargerð um kynnisferð
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INNGANGUR
Mánudaginn 14. september 2015 fóru fram sveitarstjórnar- og fylkisstjórnarkosningar í Noregi.
Fjórir fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga, innanríkisráðuneytisins og Þjóðskrár fslands áttu 
þess kost að fylgjast með framkvæmd kosninganna og kynna sér umgjörð þeirra.

í kynnisferðina fóru:

• Óíafur Hjörleifsson, lögfræðingur f innanríkisráðuneytinu;

• Ástríður Jóhannesdóttir, iögfræðingur og sviðsstjóri stjórnsýslusviðs Þjóðskrár fslands;

• Vaiur Rafn Halldórsson, stjórnmála- og stjórnsýslufræðingur á hag- og upplýsingasviðí sambandsins;

• Magnús Karei Hannesson, sviðsstjóri rekstrar- og útgáfusviðs sambandsins.

Undirbúningur ferðarinnar var á höndum Hermanns Sæmundssonar, skrifstofustjóra í 
innanríkisráðuneytinu, en Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) f Noregi sá um 
skipulag heimsóknarinnar og móttöku sendinefndarinnar. Af hálfu norska ráðuneytisins var það 
Sissel Lian, sérfræðingur á skrifstofu lýðræðis og kosninga, sem annaðist undirbúning 
heimsóknarinnar og sá um móttöku hópsins. Allur undirbúningur var með miklum ágætum og aliar 
óskir um uppiýsingar oggögn voru uppfylltar. Öll samskipti gengu vel og starfsmenn ráðuneytisins 
og Oslóborgar voru auðfúsir tii þess að svara spurningum og veita uppiýsingar, þrátt fyrir mikið 
annrfki og álag sem hvíldi á herðum þeirra þá daga sem heimsóknin stóð yfir.

fslensks sendinefndin átti greiðan aðgang að kjörstöðum og talníngarrýmum f Osló. Ekki gafst færi 
á þvf að heimsækja önnur sveitarféfög. AIIs voru um 60 manns frá níu þjóðríkjum, auk Noregs, sem 
voru að kynna sér kosningaföggjöfina og framkvæmd kosninga f Noregi á sama tíma.

Kynnisferðin stóð frá 11. til 15. september og var dagskrá hennar í megindráttum þessi:

11. september Heimsókn í KS -  norska sveitarfélagasambandið þar sem rætt var m.a. um
helstu áhersluþætti f kosningabaráttunni o.fl. sem tengdist sveitarfélögunum.
Fylgst með utankjörfundaratkvæðagreiðslu f Osló ~ annars vegar í 
utankjörfundarstöð, sem sett hafði verið upp á Egertorget, og hins vegar í 
ráðhúsinu í Osió.

12. september Upplýsingafundur í KMD um rafrænt kosningaumsýsiukerfi -  EVA.

Farið í heimsóknir í kosningakofa stjórnmálaflokkanna á Karl Johan.
13. september Upplýsingafundur fyrir kosningaeftirlitsmenn í KMÐ.

Fundur með framkvæmdastjóra Valgdirektoratet f Noregt.
14. september Farið á kjörstaði f Osló.

Upplýsingafundur í ráðhúsinu f Osló.

Fundur með sendiherra fsiands f Noregí.

Fylgst með talningu atkvæða f ráðhúsinu f Osló.

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu atriðum f undirbúningi og framkvæmd 
sveitarstjórnarkosninga f Noregi, sem sendinefndin kynnti sér og fékk upplýsingar um.

Ölíum þeim sem veittu sendinefndinni aðstoð eða tóku á móti henni eru færðar þakkir.
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1 Vaíur Rafrt Hatídórsson, óíafur Hjörleífsson og Magnós Karel Hannesson, 
ásamt Sisset Uan, starfsmanni KMD, sem var fylgdarmaður sendtnefndarinnar.

Ástríður Jðhannesdótttr tók myndinafyrirframan ráðuneytið.

Yfirstjórn kosningamála
Ráðuneyti sveitarstjórnarmála og nútímavæðingar -  Kommunal- og moderniserings- 
departementet KMD -  hefur haft á sinni hendi yfirumsjón með framkvæmd kosninga í Noregi. En 
nú standa fyrir dyrum breytingar. Ný stofnun -  Kosningastofnun ríkisins -  mun taka við flestum 
framkvæmdarlegum atriðum, sem ráðuneytið hefur haft á sinni könnu fram að þessu.

Sveítarféiogin annast alla framkvæmd kosninga. Ráðuneytið ber ábyrgð á að fyigt sé iögum og 
regiugerðum og býður sveitarféiögunum margvíslegan stuðning við framkvæmd kosninga. Milli 
ráðuneytisins og sveitarféiaganna er víðtæk samvinna, samskipti, uppiýsingagjöf, þjálfun og 
stuðningur.

Meðal meginverkefna KMD við kosningar hafa verið:

• Umsjón með kosningalögum og reglugerðum þeim tengdum.

• Standa fyrir tilraunaverkefnum og stunda rannsóknir á sviði kosningamála.

• Ákveða kjördag innan ramma laganna.

• Gefa kjósendum hagnýtar upplýsingar og upplýsa um regiuverkið.

• Að auðveida atkvæðagreiðslu erlendis.

• Afla og dreifa ýmsu efni til sveitarfélaga.

• Að vera skrifstofa landskjörstjórnar við þingkosningar.

• Úrskurðaraðiii vegna sveitarstjórnarkosninga.

• Eiga, þróa, reka og stjórna kosningakerfinu EVA {rafrænt umsýslukerfi}.

• Veita þjálfun, leiðsögn og stuðning við notendur kosningakerfisins EVA.

Skrifstofa kosningamála og staðbundins lýðræðis í KMD hefur sinnt framangreindum verkefnum. 
Á skrifstofunni hafa verið um 18 stöðugildi, auk tímabundinna ráðgjafa sem fyrst og fremst hafa 
sinnt þróun á EVA-kerfinu. Starfsmenn skrifstofunnar hafa verið lögfræðingar, 
stjórnmálafræðingar og tæknimenn.
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Norska ríkisstjórnin ákvað á árinu 2014 að flytja flest framkvæmdarleg verkefni kosningamála frá 
KMD til nýrrar, miðlægrar stofnunar-Vaigdirektoratet {Kosningastofnun ríkisins). Hin nýja stofnun 
tók formlega til starfa að loknum sveitarstjórnar- og fylkisstjórnarkosningunum í september 2015. 
EVA-kerfið mun fiytjast tii þessarar nýju stofnunar.

Valgdirektoratet mun, undir yfirumsjón KMD, bera ábyrgð á framkvæmd aiira kosninga í Noregi, 
undirbúningi og uppiýsingum um kosningar og fræðsiu til starfsmanna sveítarfélaga og fylkja. 
Stofnunin mun einnig sjá um rekstur og þróun á rafræna kosningaumsjónarkerfinu EVA og leggja 
mat á framkvæmd kosninga. Engin breyting verður á hlutverki svettarfélaga við framkvæmd 
kosninga við þessar breytingar.

Framkvæmdastjóri stofnunarinnar hefur verið ráðinn, Bjprn Berg, en hann hefur langa 
stjórnunarreynslu frá óiíkum fyrírtækjum og stofnunum, bæði á vegum hins opinbera og hjá 
einkafyrirtækjum.

Stofnunin verður staðsett í bænum Tpnsberg fyrir sunnan Osló við vestanverðan Oslóar-fjörðinn. 
Áætiað er að við stofnunina veröi um 30-35 ársverk sem sinnt verði af 20 föstum starfsmönnum 
og tímabundnum ráðningum.

Markmiðið með því að færa verkefnin frá ráðuneytinu til hinnar nýju stofnunar er að skapa fjariægð 
frá hinu pólitiska vaidi í ráðuneytinu við alla umsýsiu kosningarmáia og auka traust almennings.

Norska kosningakerfið
í Noregi er einn og sami iagabálkur um kosningar tíl þings, fylkisstjórna og sveitarstjórna, en 
útfærslan er mismunandi. Kosningar eru á tveggja ár fresti, þingkosningar eitt árið og tveimur árum 
seinna eru fyikisstjórnar-ogsveitarstjórnarkosningar. Kosningarfara alltaffram á mánudegi ífyrstu 
tveimurvikunum af september.

í Noregi, ólíkt því sem þekkist hér á landi, þá rennur framboðsfrestur út í lok mars en kosningar 
fara svo fram í september. Það er því nægur tími fyrir kjörstjórnir ti! þess að staðfesta framboðsiista 
og þeir iiggja allir fyrir mánuði áður en utankjörfundaratkvæðagreiðsla hefst erlendis þann 1. júlí. 
Þetta á við um kosningar til þings, sveitarstjórna og fyikisstjórna.

f Noregi eru bundnar hlutfallskosningar til sveitarstjórna og fylkisstjórna og til viðbótar hafa 
kjósendur það val að merkja við einstaka frambjóðendur, einn eða fieiri, og vetta þeim þannig 
persónuatkvæðí. ífyikisstjórnarkosningum þarf frambjóðandi aðfá a.m.k. 8% af atkvæðum listans 
tii þess að persónuatkvæðin hafi áhrif. í sveitarstjórnarkosningum er enginn slíkur þröskuldur. f 
þingkosningum er leyfð endurröðun og útstrikanir, eins og tíðkast hér á landi, en útstrikanir eru 
ekki leyfðar í fylkisstjórnar- og sveitarstjórnarkosningum. Nú iiggja fyrir tillögur um að auka 
möguleika kjósenda að veita persónuatkvæðt við þingkosningar, sem ganga út á svipað kerfi og við 
fýlkisstjórnarkosningar, þ.e. að frambjóðandi verði að ná þröskuldi upp á 8%.

f sveitarstjórnarkosningum geta flokkar og framboðsaðiiar þó veitt efstu frambjóðendum sínum 
ákveðið atkvæðaálag, sem getur numið 25% af atkvæðum viðkomandi lista. Þanniggeta fiokkarnir 
nánasttryggt sína efstu frambjóðendur. Fjöldi frambjóðenda sem geta fengið atkvæðaáiag fer eftir 
fjöida fuiltrúa í sveitarstjórn. Listar geta þó einnig boðið fram óraðaða lísta og þá er það í höndum 
kjósanda að raða á listann með sínum persónuatkvæðum, en um 40% kjósenda nýta 
persónuatkvæði þegar þeir kjósa.
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Kjósendur sem kjósa ákveðínn iista geta veitt frambjóðendum á öðrum lístum persónuatkvæði. 
Það fer eftir stærð hverrar sveitarstjórnar hve mörgum kjósandi má veita slík persónuatkvæði, t.d. 
má veita 14 frambjóðendum f Osióaf öðrum listum persónuatkvæði, 9 í Bod0 og 6 ísveitarfélaginu 
Tinn. Ef kjósandi ákveður að veita frambjóðanda á öðrum iista persónuatkvæði þá dregur það úr 
vægi atkvæðis viðkomandi tíl þess flokks sem hann kaus. Atkvæði skerðast því m.v. 
persónuatkvæðin sem kjósandinn veitir frambjóðendum á Öðrum framboðslistum.

2 Kosnlngafundur f mfðborg Osíóar faugardaglnn 12. sepíember2015.

Það vakti sértaka athygli að kjörseðill við kosningar í Noregi er ekki sameiginlegur fyrir aila lista sem 
f boði eru í fylki eða sveitarfélagi. Hver listi hefur sínn kjörseðil sem kjósandi tekur úr hóifi listans í 
kjörkfefanum eðafærannarsstaðar og ligguryfir heima; kjósandi þarfsamtalitafað hafaviðkomu 
í kjörkiefanum, m.a. tii þess að vinna gegn því að atkvæðí séu seid. Kjósandinn gerir breytingar á 
listanum (persónuatkvæði), ef hann kýs svo, og brýtur saman og iætur stimpla hjá starfsmönnum 
kjörstjórnar um íeið og hann sannar á sér deili.

3 í Osló og stærrf sveitarféfögum er kjörseðiliínn tvEbrotinn,
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4 Úr kjörklefa f Osló. Hér sjást vel hóKín fyrir kjðrseðfa hvers lísta og neðst fyrir míðju er ayður seðiil.

Flokkar og framboðsaðilar geta fengið ótiltekið magn af kjörseðlum sfns lista gegn greiðslu 
kostnaðar við prentun, sem þeir geta svo dreift til kjósenda fyrir og á kjördag.

Við útdeilingu sæta til framboðiista er notast við afbrigði af St. Lague-regiunni, þ.e. deilt er með 
1,4 -  3 -  5 -  7 o.s.frv. í atkvæðatölur framboðslistanna þegar búið er að taka tillit til 
persónuatkvæðanna frá öðrum listum.

f Noregi miðast kjörgengi og kosningarréttur við fæðingarár en ekki fæðingardag og norrænir 
einstaklingar sem hafa búið f Noregi f þrjú ár hafa kosningarétt.

Sveitarféiög bera kostnað af kosningum en fá tiltekinn styrk frá ríkinu. í hverri kjördeiíd þurfa að 
vera að iágmarki tveir starfsmenn en kjördeildir eru mjög misjafnar að stærð í Noregí.

Mikill fjöldi starfar f kringum kosningarnar og sem dæmi þá störfuðu um 2.000 einstaklingar við 
kosningarnaríOsló.

EVA -  rafrænt umsýslukerfi
EVA {Elektronisk valgadministrasjonssystem) er rafrænt umsýslukerfi sem notað er við kosnrngar í 
Noregi, Kerfið var upphaflega hannað og forritað til að halda rafrænar kosningar en þróaðist svo 
yfir f það að vera alhiiða umsýslukerfi fyrir kosningar í Noregi.

EVA-kerfið samanstendur af tveimur hlutum -  EVA Admin fyrir alla umsýsiu og EVA Skanning fyrir 
rafræna talningu í skönnum. EVA styður við alla framkvæmd kosninga, t.d. kjörskrárgerð og 
merkingar f kjörskrá, ef notuð er rafræn kjörskrá á kjörstað, móttöku og mat á framboðsiistum, 
skráningu utankjörfundaratkvæða, talningu atkvæða og úthlutun sæta á þingi, f fyikisstjórnum og 
í sveitarstjórnum.

Kerfið var fyrst prófað við sveitarstjórnar- og fylkisstjórnarkosningarnar árið 2011 f 10 
sveitarfélögum og tengdist þá tilraunaverkefni um rafræna kjörskrá og rafræna 
utankjörfundaratkvæðagreiðsiu f þessum 10 sveitarfélögum. Kerfið var svo notað af öilum 
sveitarféiögum við þingskosningarnar 2013. Við sveitarstjórnar- og fyikisstjórnarkosningarnar að
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þessu sinni var kerfið notað í ölium sveitarfélögunum 428, þó var talningarhlutinn aðeins notaður 
í 220 sveitarfélögum. Þau sem út af stóðu eru flest fámenn sveitarfélög þar sem enn er talið með 
gamia laginu. Merkt var rafrænt í kjörskrá f 27 tilraunarsveitarfélögum.

5 Upphafsvalmynd EVA-kerfisins.

Ríkið á kerfið, rekur það og þróar og veitir þjónustu, en kerfið er á 50 serverum, en ábending kom 
fram frá starfsmanni Oslóarborgar að það væri ekki nægjanlegt -  álagiö á kerfið væri mikið.

Kerfið inniheldur:

• Gerð kjörskrár -  kjósendum raðað í stafrófsröð {eftirnafn).
• Röðun og skiptingu í kjörstaði/ kjördeiídir.
• Umsóknir erlendis búsettra. Sveitarfélögin afgreiða umsóknir og bæta kjósendum á 

kjörskrá efvið á.
• Framboðslista.
• Kjörseðla.
• Merkingu í kjörskrá þar sem rafræn kjörskrá er notuð á kjörstað (tilraunaverkefni).
• Talningu.
• Öil skráð atkvæði.
• Skiptingu sæta.
• Gögnum eytt eftir tiltekinn tíma. Ekki eytt af database. Það eru ákvæði í lögum um þetta, 

sveitarfélög þurfa aðgang að gögnunum í tiltekinn tíma.

Sveitarfélögin byrja að nota kerfið 1. janúar það ár sem kosningar eru, þegar þjóðskráin er afhent 
frá Skattetaten, þ.e. folkeregisteringen (þjóðskrá). Frestur tii að skila inn framboðslistum er 1. apríl 
og þarf að vera búið að yfirfara þá fyrir 1. júní. Kosningarnar fara svo fram í september.

Sveitarféiögin þurfa ekki að borga fýrir að nota EVA en öll sveitarfélögin nota kerfið þó svo að það 
sé ekki lagaleg skylda. Áður notuðu sum sveitarfélög aðrar rafrænar lausnir.

f kosningalögum eru aimennar heimiidir til að nota kerfið ogtil þess að gera tiiraunír við rafrænar 
lausnir, t.d. fyrir kjörskrá, skönnun við talningu o.fl. Aimenn kosningalög gilda en til viðbótar er 
reglugerð sem gefin er út af ráðuneytinu.
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Kostirnir við að nota EVA-kerfið eru margir, en fyrst og fremst þá verður öll framkvæmd hraðari og 
Öruggari og taining atkvæða gengur hraðar fyrir sig. f kerfinu er einnig möguleiki fyrir rafræna 
merkingu f kjörskrá á kjörstað, en sá hluti var aðeins notaður í 27 sveitarfélögum sem tóku þátt í 
tilraunarverkefni þar að lútandi. f þeim sveitarféiögum var hægt að greiða atkvæði á hvaða kjörstað 
sem var innan sveitarfélagsins.

Áður en kom til formlegra kosninga í ár fóru fram tilraunakosningar í ráðuneytinu, þ.e. ráðuneytið 
hélt æfingakosningu fyrir sitt starfsfólk en einnig fyrir starfsfólk sveitarfélaga. Seinni kosningin var 
aðailega til að prófaskönnun við tainingu atkvæða. Sifktverkefni athugar helstu framkvæmdaþætti 
og er ifka gagnlegt til að þróa verklag og að finna villur í kerfinu.

f kosningum þarf margt starfsfóik og nauðsynlegt er að þjálfa það fyrir kosningar. Sveitarféiögin sjá 
um ráðningar og þjálfun starfsfólksins en ráðuneytið leggur til þjálfunarnámskeið. Síðan er ftarleg 
kosningahandbók á heimasfðu ráðuneytisins1 og einnig er vefgátt á netinu með handbók fyrir EVA- 
kerfið2.

Starfsfóik sem vinnur við framkvæmd kosninga skráir sig inn í EVA með rafrænu auðkenni. Sfðan 
þarf að stofna „skírteini" fyrir hvert sveitarfélag og er það sett upp á allar þær töivur sem munu 
notast við EVA kerfið. Kerfið er vefí<erfí þannig að það þarf ekki að niðurhala því í ailar tölvurnar en 
það er samt ekki opið ölium.

Kerfíð er þannig uppbyggt að sveitarféiag velur þá aðgerð sem það ætiar að vinna við. Það er hægt 
að stjórna aðgengi niður á starfsmann og innbyggt er f kerfið að vissar aðgerðir eru ekki ieyfðar, 
t.d. er ekki hægt að breyta kjördeild eða kjörstað, ekki hægt að telja áður en kosningu er lokið. 
Öryggisinnskráning á ýmsum aðgerðum og stjórnandi EVA getur haft samband við sveitarfélag og 
bent á gaila á verklagi. Ráðuneytið hefur aðgang að kerfinu og getur fylgst með gangi mála

Kjörskráin er í kerfinu og vaiið er sveitarfélag tii að vinna með. Elett er eftír kennitölu eða nafni. 
Sama verklag er viðhaft á kjördag.

Ef EVA hrynur þá er vara planið að notast við appelsínugul neyðarumslög og þurfa sveitarfélögin 
því að vera með þau tilbúin þegar kosið er. Öli atkvæði eru þá sett í umslög og gengið frá þeim eins 
og um utankjörfundaratkvæðagreiðslu væri að ræða.

Aimennt virðist almenningur treysta kerfinu og að sögn ráðuneytisstarfsmanna hafa ekki komið 
upp efasemdir um öryggi. Ef einstakíingar hafa kosið utankjörfundar gildir það atkvæði, það er ekkí 
mögulegt að kjósa aftur ólfkt því sem þekkist hér á iandi.

Við utankjörfundarkosningu eru öll atkvæði skráð f kerfið, þ.e. öil sveitarféiög nota EVA við 
utankjörfundarkosningar, Kjósendur geta kosið hvar sem er f Noregi og sveitarfélögin yfirfara svo 
kjörskrána á iaugardegi eða sunnudegi fyrir kosningar og sjá svo sjáif um að prenta hana út, þar 
sem enn er merkt við kjósendur með handvirkum hætti á pappfr.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsia
Sveitarfélögin sjá alfarið um utankjörfundaratkvæðagreiðsiuna innanlands. Mjög gott aðgengi er 
að utankjörfundaratkvæðagreiðsiu f Noregi, en hægt er að kjósa frá 1. júií til 7. ágúst í svokallaðri

1 https://valgmedarbeiderDortaien.vaig.no/
2 httDs://valgmedarbeiderportalen.vaíg.no/ veiledning/defauit.aspx
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frumutankjörfundaratkvæðagreiðslu (tidligstemmegivning) og fer hún eingöngu fram á 
skrifstofum sveitarfélaga og verða þeir sem ætla að greiða atkvæði á þessum tíma að semja um 
hvenær þeir koma til þess að greiða atkvæði.

Eiginleg utankjörfundaratkvæðagreiðsia hefst svo þann 10. ágúst og stendur fram á föstudag fyrir 
kosningar. í stærri borgum og bæjum eru vi'ða settir upp kjörstaðir á fjölförnum stöðum -  
götuhornum eða torgum -  en annars fer utankjörfundaratkvæðagreiðslan fram á sveitarstjórnar- 
skrifstofum, ráðhúsum, bókasöfnum og/eða á öðrum opinberum stöðum.

Á myndunum hér að framan má sjá kjörstað þar sem fóík var að kjósa utankjörfundar. Þessi 
kjörstaður var staðsettur í miðbænum í Osló, við Egertorget, og var útbúinn úr einhvers konar 
gámum. Margir einstaklingar nýta sér það að kjósa utankjörfundar og bjóða norsk stjórnvöld upp 
á að aðstoða fólk við að kjósa, ef það á ekki heimangengt. Sem dæmi þá er farið á allar 
heilbrigðisstofnanir og einnig getur fólk haft samband ef það vill láta koma heim til sín. En það þarf 
að gerast í seinasta lagi á miðvikudeginum fyrir kjördag.

Þeir kjósendur sem kjósa utankjörfundar og eru staddir erlendis þurfa að kjósa i sendiráðum og 
geta þeir gert það ffá 1. júlí. Sendiráðin fá kjörseðla til sín en sendiráðin hafa ekki aðgang að
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kjörskrá eða EVA-kerfinu. Starfsmenn viðkomandi sendiráðs athuga einungis auðkenningu 
kjósanda, þ.e. skiiríki. Sveitarfélagið tekur ákvörðun og merkir á kjörskrá. Tilgangur stimpils á 
atkvæði og umslagi frá sendíráði er one vote per voter.

Einnig er í boði að hafa póstkosningu. Þá fær kjósandi atkvæðaseðil og umslög send til sín sem 
hann sendir svo viðkomandi sveitarfélagi þar sem hann er á kjörskrá. Þá þarf atkvæði að vera 
póststimpiað eríendis. Þetta er einnig mögulegt innan lands. Kjósandi getur haft samband við sitt 
heimasveitarfélag og fengið atkvæðaseöla senda með umslögum sem hann sendir svo til baka.

Kjósandí getur líka skilað atkvæði á hvítu blaði sem hann brýtur saman í A5 stærð, setur f ómerkt 
umslagi og það síðan íannað umslag sem hann merkir með nafni og fæðingarnúmeri ásamt undir- 
skrift og að lokum er þriðja umslagið með nafni og heimilisfangi sveitarfélagsins sem er póstlagt. 
Póststimpill verður að vera erfendur. Það er svo sveítarfélagsins að meta hvort atkvæðið verði talið.

Utankjörfundaratkvæðin eru ekki opnuð fyrr en á mánudeginum. Það er gert tii að ekki sé hægt að 
greina hver kaus hvað, ef það kemur bara eitt umsiag á mánudeginum. Þess vegna er það allt talið 
í einu.

Kjósandi sem kýs utankjörfundar getur ekki kosið aftur, annað hvort kjósa menn utankjörfundar 
eða á kjörstað.

Frekar hátt hlutfall kjósenda nýtir sér það að kjósa utankjörfundar f Noregi. Árið 2011 kusu 85.120 
einstaklingar utankjörfundar eða 22,2% og á kjördag kusu 228.505. Dæmi eru um það í eínstökum 
sveitarféiögum að utankjörfundaratkvæði hafi verið um 40% af greiddum atkvæðum.

Kjörfundur
Kjördagur er alltaf á mánudegi f fyrstu tveimur vikunum f september og kjörfundur má ekki vera 
opinn lengur en til kí. 21:00. Kjördagurgetur þóverið á tveimurdögum, ef sveitarfélög ákveða það 
og eru kjörstaðir þá opnir einnig sunnudaginn fyrir kjördag. í ár voru það 192 sveitarfélög sem 
höfðu kjörstaði opna tvo daga.

S Kjðrstaðurlnn Gamfebyen Skole í suðausturhluta Oslóar. Þarvarkosið fgamla lelkflmisainum t.v. á myrtdfnnf. 
Hér vargengið um þrðnga stígaganga að kjörstaðnum og upp komu spumingar um aðgengiskröfur.
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Á kjördag geta kjósersdur greitt atkvæði í annarri kjördeiid/kjörstað en sinni innan sama sveitar- 
féiags. Þó er atkvæðið sett í sérstakt umsiag og sent áfram á kjördeiidina þar sem kjósandinn átti 
að kjósa.

Sveitarfélögin sjáif ákveða opnunartíma kjörstaða og ákveða einnig opnunartíma í utankjör- 
fundarkosningu. Það er ekki endilega samræmi þar á milii. Aðeins á laugardegi fyrir kjördag er 
hvergi hægt að kjósa.

Reynsla Norðmanna er að kosningarnar gangi hraðar fyrir sig þegar rafræn kjörskrá er notuð á 
kjörstað. Þá þarf aðeins að slá inn kennitölu eða skanna kjörkort til að merkja við kjósanda. 
Kjósandinn þarf samt ailtaf einnig að sýna skilríki.

Flokkarnir eða framboðsaðilar hafa ekki fuiltrúa á kjörstað og ekkí við talningu -þeír treysta kerfinu 
og starfsmönnum sveitarfélaganna við framkvæmd kosninga. Aftur á móti hafa sumir fiokkar 
fulltrúa sína utan við kjörstaðí og þá fyrst og fremst tii þess að deiia út kjörseðlum tii kjósenda og 
vekja athygli á sínum flokki. Þetta er feyfilegt og kom spánskt fyrir sjónír fsiendínga, sem þekkja 
ekki annað en að allur póiitískur áróður sá bannaður á og við kjörstaði.

7 Fíokkafulltrúar fyrir frama kjörstað f Osló heldur giaðbeittir á svipinn.

Á hverjum kjörstað er undirkjörstjórn (stemmestyre) þriggja manna sem sveitarstjórn velur og 
hefur formaður hennar á hendi verkstjórn alla á kjörstaðnum. Hann stjórnar öllum starfsmönnum 
sem starfa við kosninguna. Þeir geta verið dyraverðir, starfsmenn sem vísa kjósendum á iausa 
kjörkiefa og eru kjósendum tii aðstoðar og síðan starfsmenn á kjörborðum tveir og tveir saman 
sem kanna skilríki, merkja f kjörskrá, hvort heldur sem það er með rafrænum hætti eða handvirkum 
með blyanti á pappír, stimpia kjörseðlana og sjá tii þess að kjósendur setji kjörseðla í kjörkassa.

f heimsóknum á kjörstaði í Osló var ekki annað að sjá en að 
framkvæmdin gengi vel fyrir sig. Á einum stað var kvartað yfir því 
að það vantaði merkingar úti á götu hvar kjörstaðinn væri að 
finna, en á öðrum kjörstöðum voru merkingar góðar.

Fjöidi starfsmanna var á hverjum kjörstað og leystu þeir vel úr 
ölium vanda kjósenda.
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Hvernig kýs fólk?

1. Kjósendur koma á kjörstað og þá geta þeir þess 
vegna verið búnir að fylla út seðilinn þar sem 
kjörseðium er dreift út um öll sveitarfélögin. 
Flokkarnir eru að dreifa þeim útí á götu og einnig 
standa fulltrúar fiokkanna fyrir utan kjörstaðina 
að afhenda kjörseðia. Á kjörstaðnum tekur 
starfsmaður á móti kjósanda og leiðir hann að 
lausum kjörklefa.

2. Þegar inn er komið þá þurfa kjósendur að fara inn 
í kjörkiefann og loka að sér. Þetta þarf að gera 
jafnvel þó þeir séu búnir að fýlia seðiiinn út. Þeir 
sem þurfa hjálp eða útskýringar þegar þeir kjósa 
geta fengið þær án vandræða og einnig þeir sem 
þurfa hjálp við að kjósa, en um það gilda sérstakar 
reglur. Starfsfóik á kjörstöðum nýtur ákveðins 
traust meðal kjósenda virtist vera. Þegar kjósandi 
er búinn að fyila út seðilinn brýtur hann seðilinn 
saman.

3. Þegar kjósandi kemur út úr kjörklefanum fer hann 
að borði þar sem hann sýnir skiiríki og kjörkort. 
Kjörkortið var skannað f þeim sveítarféiögum sem 
þátt tóku f tiiraunaverkefninu um rafræna 
merkingu í kjörskrá, en öll kjörkortin eru með 
strikamerki. Þegar kjörkortið er skannað koma 
upp upplýsingar um viðkomandi og einnig kemur 
upp hvort hann sé búínn að kjósa eða ekki. Þetta 
fer ailt fram í EVA-kerfinu.

4. Þegar búið er að ganga úr skugga um að 
viðkomandi einstaklingur hafi kosningarétt, að 
hann sé sá sem hann segist vera og að hann sé ekki 
búinn að kjósa er kjörseðiilinn stimplaður.

5. Þegar stimpillinn er kominn á kjörseðilinn er hann 
orðinn gildur og kjósandinn iætur svo kjörseðilínn 
ofan f kjörkassann.

Kjörskrá
Kjörskráin liggur miðlægt f EVA-kerfinu og byggir á þjóðskrá. Sveitarfélög fá aðgang að 
kjörskrárstofni strax í janúar. Viðmiðunardagur kjörskrár er 30. júní á kosningarári, og í byrjun júlf 
er kjörskráin iögð fram til skoðunar fýrir almenning. Ekki er heimilt að gefa kjörskrána út á netinu. 
Kjörskráin er sfðan uppfærð af Skattedirektoratet daglega fram til laugardagsins fyrir kjördag. 
SveítarfélÖgin geta gert ákveðnar breytingar á kjörskránni til leiðréttingar fram að kjördegi.
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Hvert sveitarfélag, þar sem ekki er um rafræna merkingu í kjörskrá að ræða, prentar út kjörskrá 
fyrír kjörstaðina innan sveitarféiagsins. Þær upplýsingar sem koma fram í kjörskrá eru:

• Nafn.
• Heimilisfang.
• Fæðingardagur.
• Kyn.
• Reitir til að merkja hvort kosið er utankjörfundar, annars staðar eða á kjördegi. Ef kosið er 

utankjörfundar verða aðrir reitir svartir, sbr. mynd hér að neðan.
• Kjörskrárnúmer kjósanda (stemme nr.) -  er birt á kjörkorti.

OPPL K KommLtnesfyre- 09 fylkeslbgsvaígej 2015

Avkryssíngsmsnntatl
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Á föstudegi fýrir kjördag er kjörskráin keyrð saman við þjóðskrá og þá er strikað yfir látna. Þeir sem 
bætast á kjörskrá eru settir neðst og einnig nýir ríkisborgarar, Sveitarfélögín taka við umsóknum 
um upptöku á kjörskrá frá þeim sem búa erlendis.

Sveitarfélögtn ákveða svo skiptingu sveitarfélagsins í kjörhverfi (stemmekrets) og þar með fjölda 
kjörstaða. Ekki er heimilt að hafa nema einn kjörstað í hverju kjörhverfi og ekkert kjörhverfi getur 
verið án kjörstaðar. Eigi að fjölga eða fækka kjörhverfum frá síðustu kosningum þarf að gera það 
fýrir 31. mars á kosningarári.

Sveitarfélögin prenta etnnig út kjörskráreintök fýrir þá flokka og framboðslista sem þess óska.

Hver kjósandi fær sérstakt númer, kjörskrárnúmer (einkvæmt innan sveitarfélags) og á valkortið er 
númeríð prentað, ásamt upplýsingum um á hvaða bis. og íhvaða línu nafn kjósanda er t kjörskránni.

Valgkort Kommunestyre- og fyikestingsvalget 2015
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13.90 Votei

Apflingttldír
14.00.201$ 09:00-21:00

Oato Stémmðffiottakcrs stgtwtm
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Áður en sveitarfélag byrjar að vinna með EVA-kerfið þarf að færa uppiýsingar inn í það. Sem dæmi 
um upplýsingar sem þarf aö færa inn í kerfið er hvaða einstaklingar eru með kosningarétt, hve 
margir kjörstaðir eru í sveitarfélaginu og svo er kjósendum skipt niður í kjördeildir á hverjum 
kjörstað. Einnig þarf að skrá inn hvort talning muni fara fram rafrænt eða ekki.

Á kjördag var f flestum sveitarféiögunum notuð kjörskrá á pappír til þess að merkja við kjósendur 
sem neyttu atkvæðisréttar síns -  aðeins í þeim 27 sem tóku þátt í tiíraunaverkefni um rafræna 
merkingu íkjörskrá þurfti ekki að prenta kjörskrána út.

Kjörskráin er prentuð út úr EVA-kerfÍnu íhverju sveitarfélagi fyrir sigá iaugardeginum fyrir kjördag. 
Kjörskráin prentast út í hiutum eftir kjörstöðum (stemmekrets) í sveitarféiaginu.

Rafræn merking í kjörskrá
Kommunal- og moderniseringsdepartementet stóð fyrir tiiraunaverkefni í 27 sveitarféiögum þar 
sem merkt var með rafrænum hætti í rafræna kjörskrá við kjósanda sem greiddi atkvæði. 
Kjósendur í þeim sveitarféiögum, sem þátt tóku í tilrauninni, gátu farið á hvaða kjörstað sem var í 
viðkomandi sveitarfélagi -  kjörskráin var miðlæg og þvf ekki möguleiki á þvf fyrir kjósandann að 
kjósa oftar en einu sinni, þ.e. að fara á milli kjörstaða.

Kjósandínn varð einnig að kjósa samtfmis í sveitarstjórnarkosningunum og fyikisstjórnar- 
kosningunum, hann gat ekki komið á sitt hvorum tíma til þess að greiða atkvæði f hvorri 
kosningunni fyrir sig. Á kjördag var einnig búið að merkja við alla sem greitt höfðu atkvæði utan 
kjörfundar. Kjördeiidarstarfsmenn fengu strax uppiýsingar f EVA kjörskrárvalmyndinni um að 
viðkomandi kjósandi hafi þegar greitt atkvæði utan kjörfundar eða f annarri kjördeild, ef kjósandi 
reyndi að greiða atkvæði oftar en einu sinni.

Sams konar tilraunir voru gerðar við kosningarnar 2011 og 2013 og var niðurstaða þeirra 
sveitarfélaga sem þá tóku þátt, að merking með rafrænum hætti í rafræna kjörskrá einfaldaði alla 
framkvæmdkosninganna, bæðifýrirkjósandannogstarfsmenninaá kjörstað. Um helmingurþeirra 
sveitarfélaga sem nú tóku þátt f tilraunaverkefninu tóku einnig þátt í sams konar tiiraunaverkefni 
við þingkosningarnar 2013,

Ráðuneytið mun meta tilraunaverkefnið og ieggja fram skýrslu um hvernig til tókst eins fijótt og 
verða má. Þau sveitarfélög sem tóku f fyrsta skipti þátt í tilrauninni með rafræna merkingu í kjörskrá 
árið 2013 segja að undirbúningur verkefnisíns hafi verið tíma- og mannaflsfrekur. Mestur tími fór f 
að tryggja netsamband á kjörstöðum, útvegun tækja og það að koma þeim fyrir á kjörstöðunum. 
Fræðsla starfsmanna á kjörstöðum var mikil ogtók sínn tfma. Einnig urðu starfsmennirnir að hafa
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lágmarks tölvuþekkingu, sem var breyting frá fyrri kosningum þar sem merk var í kjörskrá með 
gamla laginu -  merkt við með biýanti í kjörskrá á pappír. Kostnaður við innleiðinguna var misjafn 
eftir sveitarfélögum. Ölí sveitarfélögin sem þátt tóku 2013 voru sammála um að tilraunin hafi verið 
kostnaðarins og erfiðisins virði, þar sem framkvæmdin á kjördag var skilvirkari og úrslit 
kosninganna lágu fyrr fyrir en áður.

Á kjörstöðunum þarf að vera góð og stöðug internettenging og heist tveir möguleikar á tengingu 
við netið. Það verður að vera föst tenging og tölvur tengdar með þræði, ekki sé eingöngu treyst á 
þráðlaust net (WiFi). Koma varð upp slíkum beintengingum þar þær voru ekki fyrir hendi. 
Sveitarfélögin gátu metið það sjálf hvort ein internetlína væri nægjaníeg eða ekki.

Sveitarfélögin urðu að sjá til þess að á hverrjum kjörstað væru til staðar PC tölvur eða fartöivur 
jafnmargar og kjörborð á kjörstaðnum, samkvæmt nánari fyrirmæium ráðuneytisins um tæknilegar 
lágmarkskröfur; strikamerkjaskanni fyrir hvert kjörborð og a.m.k. einn prentari á hverjum kjörstað.

8 Á kjörstað í ráðítúsinu í Osfó. Aiit er tlíbúlð tií þess að taka á móti fyrstu kjósendum dagstns. 
Tölva, skjár, skanni og prentarl á borði starfsmanns.

Talning atkvæða
Þegar kjörstöðum hefur verið lokað hefst svokölluð frumtalning atkvæða á hverjum kjörstað fýrír 
sig. Reglan er þó sú að ekki er talið sérstaklega á kjörstað innan sveitarfélags sem er með færri en 
100 kjósendur á kjörskrá.

f Osló voru 104 kjörstaðir opnir að þessu sinni og var frumtalið á hverjum þeirra og úrslit voru birt 
fyrir hvern kjörstað. Engar fylkisstjórnarkosningar fóru fram í Osló, þar sem borgin sinnir jafnframt 
verkefnum fylkis. Aftur á móti fóru fram hverfisstjórnarkosningar t 15 hverfum Oslóar (bydele) 
samhiiða borgarstjórnarkosningunum. Hér á eftir verður iýst hvernig talning fór fram í ráðhúsinu í 
Osló. Þar voru 990 manns á kjörskrá en 3.235 atkvæði talin, sem helgast af því, að Oslóarborg tók 
þátt f tiiraunaverkefninu um rafræna merkingu í  kjörskrá. Kjósendur gátu því valið hvaða kjörstað 
sem þeim hentaði af þeim 104 kjörstöðum sem opnir voru. Kjörstaðurinn í ráðhúsinu hefur því 
væntaniega hentað mörgum sem starfa í miðbænum eða áttu þar leið um á kjördag.

Byrjað var á því að kanna hvort seðlar voru með stimpla, ef stimpii vantar er kjörseðiliinn ógildur. 
Síðan voru seðlar flokkaðir eftir listum. Þessi flokkun var yfirfarin tvisvar og gengu bunkar á miili
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starfsmanna til yfirferðar. Fjöidi seðla er stemmdur af víð merkingar f kjörskrá og gefnar skýringar 
á því ef það stemmdi ekki -  mismunur gat falist í því að sumir kjósendur tóku aðeins þátt í annari 
kosningunni, þ.e. annað hvort til borgarstjórnar eða hverfastjórnar.

9 Frá frumtalningu atkvæða í ráðhusinu I Osló.
Maðurinn sem stendur er formaður undirkjörstjórnar, sem stýrír kjörfundi og síðan talningu atkvæða.

Á borðinu tíl vinstri er verið að flokka atkvæðaseðla I hverfisstjómarkosningunum 
og til hægri eru tailn atkvæði I borgarstjórnarkosnfngunum.

Öll vafaatkvæði eru send áfram tif lokatalningar hjá yfirkjörstjórn. Eins og áður hefur komið fram 
voru engir fuíltrúar framboðslistanna viðstaddir talningu né úrskurð á vafaatkvæðum.

Atkvæði er ekki ógilt ef t.d. krotað er á seðiíinn eða ijóð skrifað til hliðar. Hvert og eitt vafaatkvæði 
er skoðað og ef menn telja augljóst hvað viðkomandi ætlaði að kjósa þá er atkvæðið talið með. 
Aigengustu galiar ó atkvæðum eru:

• vantar stimpil á framhlið,

• atkvæði í röngu sveitarfélagi,

• ekki hægt að sjá af seðlí hvað kjósandi ætlaði sér,

• ekki Ijóst íhvaða kosningu víðkomandi ætlaði að greiða atkvæði.

Aðalatríðí er að atkvæði svní vilia kíósanda.

Þegar frumtalningu og afstemmingum lauk var gengið frá niðurstöðum í EVA-kerfinu og þær sendar 
ínn i miðlægan grunn hjá KMD, sem birti þær síðan á vef sínum3. Talning á persónuatkvæðum fór 
ekki fram á kjörstaðnum, heldur beið hun þar til endurtalið var með rafrænum hættl hjá 
yfirkjörstjórn (valgstyre) í skönnum. Gengið var frá öllum kjörseðlum í innsiglaða pappakassa og 
þeir síðan sendir í aðaltalningarmiðstöðina í ráðhúsinu.

3 www.vaigresultat.no
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lOGögn frá kjörstöðununi 104 streyma inn í tainlngarmiðstöðína f ráðhúsinu 
tií skönnunar og rafrænnar endurtafningar.

Frá hverjum hinna 104 kjörstaða í Osió komu tveir fuiltrúar frá hverri hverfiskjörstjórn (stemme- 
styre) í ieigubifreið með öll kjörfundargögnin og afhentu þau til endurtalníngar og talningar á 
persónuatkvæðum. Fulítrúar hverfiskjörstjórnargátu ekki yfirgefið ráðhúsið fyrr en búið var að fara 
yfir fundargerð og uppgjör hennar Frá móttökustöðinni í hátíðarsal ráðhússins voru kjörseðlar 
síðan sendir í  talningarherbergi á næstu hæð fyrir ofan, þar sem kjörseðlarnir voru settir í skanna 
og taldir rafrænt.

l i  í skönnunarherberginu voru margirskannar, sem afgreiddu báðar hliðar kjörseðtísms með hraði.
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Hver kassi sem barst frá kjörstöðunum 104 var númeraður og strikamerktur. Bunki sem settur var 
í skanna var því merktur í EVA-kerfinu kassanum sem bunkinn kom úr og þar með hægt að rekja 
hvern seðiltil upprunakjörstaðar. Skannarnirvoru mjöghraðvirkirogskönnuðu kjörseðilinn beggja 
megin í einu. EVA-kerfíð sá svo um að kanna hvort hver kjörseðill væri stimplaður, las úr listaheiti 
og persónukjöri. Allir seðlar sem kerfið var í vafa með voru sendir í séstaka skoðun hjá teymi sem 
mat seðlana og greindi persónuatkvæði sem tölvubúnaðurinn gat ekki lesið úr.

Þegar kjörstöðum hefur verið lokað birtir ráðuneytíð fyrstu útgönguspá og hægt er að fylgjast með 
talningu og niðurstöðum kosninga á vef ráðuneytisins4.

Tilraun meðal 1 6  og 1 7  ára ungmenna
í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar var gerð tilraun með að færa kosningarrétt niður 1 16 
ára aldur ístað lBára Í20sveitarféiögum. Miðaðvarviðað fþessumsveitarfélögumættu allirþeir, 
sem hefðu náð eða næðu 16 ára aidri á kosningarári, kosningarrétt við sveitarstjórnarkosningar 14.

september. Sams konar tilraun var einnig gerð við 
, sveitarstjórnarkosningarnar 2011 og voru 10 af þeim 

sveitarfélögum sem þá tóku þátt einnig þátttakendur 
T Á  M A M P I ítilrauninni nú 2015.

■
 tilraunaverkefni árið 2011 var að við kosningarnar 

2007 tók aðeins þriðjungur þeirra kjósenda sem þá 
voru með kosningarrétt í fyrsta sinn þátt í 
kosningunum í landinu Öllu. Markmiðið var að kanna 
hvort það mætti auka áhuga yngstu kjósendanna á 
staðbundnum stjórnmálum með því að veita þeim 
rétt til þess að kjósa í sveitarstjórnarkosningum. 
Tæpur helmingur kjósenda með kosningarréttífyrsta 
sinn nýtti sér rétt sinn í kosningunum 2011. Rétt er 
að taka fram að 16 og 17 ára íbúar fengu aðeins 
kosningarrétt, en voru ekki kjörgengir tii 
sveitarstjórnar í þessum 20 sveitarféiögum.

Árið 2011 nýttu um 58% 16 og 17 ára íbúa í tiirauna- 
sveitarfélögunum 20 kosningarrétt sinn, en híutfallið 
dalaði f 57% haustið 2015. f þessu samhengi er rétt 
að ítreka að helmingur sveitarféiaganna í

12 Ungur stuðningsmaður SV á útifundí f Osfó.
tilraunaverkefninu var sa sami og arið 2011. 

Fræðimenn telja að hryðjuverkin í Osló og Útey 22. júlí 2011 hafi meðal annars átt sinn þátt í þessari 
aukningu á þátttöku fyrstaskiptiskjósenda milli kosninganna 2007 og 2011.

Kosningaþátttaka f landinu öilu féll úr 64,5% árið 2011 niður í 59,9% árið 2015. Þátttaka þessara 16 
og 17 ára kjósenda samtals í sveitarféiögunum 20 er því aðeins undir fandshiutfailinu bæði árin.
4 http://valRresuitat.no
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Hvert og eitt sveitarfélag ítilraunaverkefninu hefur með sínum hætti sett upp herferðir ogverkefni 
sem beinst hafa að 16 og 17 ára kjósendum sérstakiega, en einnig að Öðrum fyrstaskiptis- 
kjósendum, til þess að virkja þá tii þátttöku í kosningunum.

Gefin verður út skýrsla um mat á tiiraunaverkefninu 2015 og mun hún koma út árið 2016. 

Tofla: Kosningaþátttaka 16 og 17 ára.
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59,8 %

52,7 %

59,3%
61,5%

62,2 % 
82,2 %

77,3% 
64,1 %

59,1%

57,8%

Kjörsókn
Kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum í Noregi 2015 var 59,9% og hafði minnkað frá 
kosningunum 2011, þegar þátttakan var 64,5%. Þá var talið að hryðjuverkin í Osló og Útey fyrr á 
árinu hafi haft þau áhríf að fýrst og fremst yngra fólk ákvað að taka þátt í kosningunum og sýna 
þannig stuðning sinn við iýðræðið í verki.
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Norðmenn hafa míklar áhyggjur af þessari þróun og við kosningarnar að þessu sinni gerði 
ráðuneytið KMD tilraunir með aðferðir ti! að auka kjörsókn í þeim 27 sveitarfélögum sem tóku þátt 
ftiirauninni með merkingarmeð rafrænum hætti íkjörskrá. Markhóparnirvorualmennir kjósendur, 
kjósendur af erlendum uppruna og ungir kjósendur. Það sem gert var:

• 92.102 kjósendur, sem voru valdir af handahófi úr kjörskrá, fengu kjörkort þar sem bætt hafði 
verið inn rökum um hve mikilvægt það væri að taka þátt í kosningum. Sendandi var ráðuneytið 
sjálft.

• 19.500 kjósendur af erlendum uppruna og vaidir af handahófi úr kjörskrá var skipt upp í þrjá 
hópa og þeim send bréf með mismunandi skiiaboðum. Sendandi var fyikisstjórinn íviðkomandi 
fylki.

• 135.018 kjósendur, sem valdir voru af handahófi úr kjörskrá, fengu send SMS-skilaboð í vikunni 
fyrir kosningar þar sem minnt var á kosningarnar og þeir hvattir til þess að taka þátt. Sendandi 
var vefsíðan www.valg.no.

í framhaldinu verður skoðað hvort þessar ráðstafanir hafi haft áhrif á kjörsókn. Verkefnið hefur 
verið tilkynnt til norsku persónuverndarinnar og allar upplýsingar og niðurstöður verða 
órekjanlegar til einstaklinga. Stefnt er að því að birta niðurstöður á fyrri hluta ársins 2016 og verða 
þær notaðar til þess að meta hvort slíkar ráðstafanir verða teknar upp f framtíðinni. Verkefnið er 
unnið f samstarfi við Institutt for samfunnsforskning.

Lokaorð
Heimsóknin til Noregs og þau tækifæri sem nefndarmenn fengu til þess að kynna sér og fylgjast 
með undirbúníngi og framkvæmd sveitarstjórnar- og fylkisstjórnarkosninganna 2015 voru 
mikilvæg fyrir þá umræðu sem fram fer hér á landi um endurskoðun kosningalaga. Það er von að 
framangreind samantekt geti gagnast í því verkefni og eru sendínefndarmenn tilbúnir til þess að 
greina ftarlegar frá þeirri vitneskju sem þeir búa yfir, ef eftir verður leitað.

Meðfylgjandi eru upplýsingar af kosningavef KMD um norska kosningakerfið til nánari glöggvunar. 

Reykjavfk í október 2015.
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Den norske valgordningen i hovedtrekk

Artikkel | Sist oppdatert: 07.07.2014 httpsi//wvvw.refíieríngen.no/no/portal/vaig/v3lgordnineen/ 
id456636/#l - tekið af vefnum 15. október 2015.

1. Hovedprinsipper 

Direkte valg - forholdsvalg

Den norske valgordningen er basert pá prinsippene om direkte valg og forholdsvalg i 
flermannskretser. Direkte valg innebærer at veigerne stemmer direkte pá representanter for 
valgdistríktet ved á gi sin stemme tií en valgliste. Forholdsvaig betyr at representantene fordeles 
etter det innbyrdes forhold mellom de stemmetall som tilfailer de enkelte valglister. Báde politiske 
partier og andre grupper kan stille liste ved valgene.

Valgkretser. Antall mandater

Ved stortingsvalg er landet delt inn i 19 vaigdistrikt som tilsvarer fylkene, inkludert Oslo kommune 
som er eget fylke. Det velges 169 representanter til Stortinget. Hvor mange representanter som 
skai velges fra hvert valgdistrikt avhenger av fylkenes innbyggertall og areal. Hver innbygger teller 
ett poeng, mens hver kvadratkilometer teller 1,8 poeng. Av de 169 representantene velges 150 
som distriktsrepresentanter, mens 19, ett mandatfra hvertfylke, velges som utjevningsmandater.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg veiges representanter til kommunestyrer og fylkesting. 
Hver kommune og hvert fylke utgjdr én vafgkrets. Kommunestyret/fylkestinget fastsetter seiv 
antall representanter innenfor lovbestemte minimumskrav i forhold til innbyggertallet i 
kommunen/fylket. Reglene er tatt inn i kommuneloven.

Valgperioden er 4 ár for alie vaig. Valg av kommunestyrer og fylkesting awikles samtidig og holdes 
midtveis i stortingsperioden. Kongen fastsetter valgdagen til en mandag i september, vaniigvis i 
l0pet av de to f0rste ukene av máneden.

Lovgivning

Grunnloven har en del grunnleggende bestemmelser om stortingsvalg. Disse gjelder bl.a. vilkárene 
for og tap av stemmerett, antall stortingsrepresentanter og fordelingen av disse pá fylkene, 
valgmáten, valgbarhetskriteriene og pr0vingen av valgets gyldighet. De nærmere regler om 
gjennomfdringen av valg, báde til storting, fylkesting og kommunestyrer, er samlet i lov 28. juni 
2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fýlkesting og kommunestyrer (valgloven). i tillegg er det fastsatt 
en forskrift med nærmere bestemmelser pá enkelte omráder.

2, Stemmerett og manntall 

Stemmerettsvilkárene

Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som fylier 18 ár innen utgangen av vaigáret, 
og som noen gang har vært folkeregisterf0rt som bosatt i Norge. Det siste vilkáret gjeider ikke for 
ansatte i diplomatiet elier konsulatvesenet og deres husstand.

Stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har alle de som er stemmeberettiget ved 
stortingsvaig. I tiilegg har nordiske statsborgere (Sverige, Island, Danmark, Finiand) stemmerett 
dersom de ble registrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgáret. Andre utenlandske
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statsborgere har stemmerett dersom de har státt ínnfdrt 1 folkeregisteret som bosatt i landet 
sammenhengende de siste tre árene fdr valgdagen.

Det er et viikár for stemmerett til alle valg at man ikke har mistet stemmeretten etter Grunnioven 
§ 53. Bestemmelsen fastsetter at stemmeretten kan tapes ved domfellelse for visse straffbare 
handlinger hvor slíkt rettighetstap kan inngá som en del av straffen, for eksempel ved forbrytelser 
mot statens selvstendighet og sikkerhet og mot vár statsforfatning.

Manntallsforingen

Alle som skal stemme má være innfdrt i en kommunes manntall pá vaigdagen. Manntaliet er en 
fortegnelse over stemmeberettlgede personer i kommunen. Velgerne fpres inn i manntallet i den 
kommunen der de var registrert med bostedsadresse den 30. juni i valgáret. Personer som har 
vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 ár sammenhengende, má s0ke om innf0ring i manntallet 
i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt. Dette gjelder ikke de som er ansatt 
i diplomatiet eller konsuiatvesenet eller er en del av deres husstand.

Manntallsutkastet skal ligge ute til offentiig ettersyn frem til vaigdagen. Alle som mener at de seív 
eller andre fellaktig er ínnf0rt eiler utelatt fra manntallet, kan kreve at valgstyret retter feilen. 
Valgstyret skal kunngj0re tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og 
fremgangsmáten for á kreve feil rettet.

Valgstyret i hver kommune s0rger for at alle som er innf0rt i manntallet fár tilsendt vaigkort.

3. Valgbarhet og plíkt til á ta i mot valg 

Innledning

Utgangspunktet er at alle som har stemmerett ved et valg ogsá er valgbare og forpliktet til á ta i 
mot valg. Enkelte personer er imidlertid utelukket fra valg pá bakgrunn av at de innehar offentlige 
posisjoner/stillinger som av prinsipielle grunner ikke b0r kombineres med vervsom foikevalgt. Ðet 
er ogsá pá nærmere bestemte vilkár adgang til á s0ke fritak fra vaig.

Stortingsvalg

Valgbar og pliktig til á ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som ikke er 
uteíukket eller fritatt.

Utelukket fra valg til Stortinget er ansatte i departementene med unntak av statsráder, 
statssekretærer og poiitiske rádgivere, dommere í H0yesterett og ansatte i dipiomatiet eller 
konsulatvesenet.

Man kan kreve seg frltatt fra valg til Stortinget dersom man er stemmeberettiget i et annet 
valgdistrikt enn der man er satt opp som kandidat pá listeforslag, dersom man var 
stortingsrepresentant hele forrige vaigperiode, eller dersom man er f0rt opp som kandidat pá et 
listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti man er medlem av.

Kommunestyre- og fylkestlngsvalg

Valgbar og pliktig til á ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som pá 
valgdagen er folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune elier fylkeskommune, og som 
ikke er utelukket eiler fritatt.

Utelukket fra valg til kommunestyret/fylkestinget er fylkesmannen og assisterende fylkesmann, 
adminlstrasjonssjefen i henholdsvis kommunen og fylkeskommunen og dennes stedfortredersamt

SÍÐA [ 22



ieder av forvaítningsgren i henhoidsvis kommunen eiler fyikeskommunen; dog er ikke íeder av 
enkeltstáende virksomheter uteíukket. Man kan heller ikke velges hvis man er sekretær for 
henholdsvis kommunestyret eller fylkestinget, ansvarlig for regnskapsfunksjonen i henholdsvis 
kommunen eller fylkeskommunen eller foretar revisjon for henholdsvis kommunen eller 
fylkeskommunen.

Man kan kreve seg fritatt fra vaig til kommunestyret eller fyikestinget dersom man avgir skriftiig 
erklæring om at man ikke pnsker á stiile til valg pá den llsten man er f0rt opp pá.

4. Forberedelse av valget

Valgorganene

Ved alle valg er det kommunen som har ansvaret for den praktiske gjennomf0ringen. I hver 
kommune skai det være et valgstyre som velges av kommunestyret. Valgstyret har ansvaret for 
gjennomfdring av valget i kommunen.

Dersom det skal foregá stemmegivning pá flere steder i kommunen, ska! gjennomfpringen av 
vaiget pá hvert sted ledes av et stemmestyre pá minst tre mediemmer.

Ved stortingsvaíg og fylkestingsvalg skaí det i hvert fylke være et fýlkesvalgstyre. Fylkesvaígstyret 
har ansvaret for á g|ennomf0re valgoppgj0ret pá fylkesnivá, det vil si samiet for alie kommunene i 
fyíket.

Ved stortingsvalg skal det i tillegg velges et riksvaigstyre pá minst fem medlemmer. Riksvalgstyret 
oppnevnes av Kongen og har ansvaret for á beregne, fordele og káre de 19 
utjevningsrepresentantene. I tillegg utferdiger de fullmakter til de valgte stortingsrepresentantene. 
Riksvalgstyret skal ogsá behandle klager ved stortingsvalg.

Polltiske partier

Poiitlske partier som 0nsker det, kan s0ke om á bli registrert i Partiregisteret. Registeret f0res av 
Registerenheten i Br0nn0ysund. Registrering er ikke et vilkár for á delta ved vaig. Ved registrering 
fár imidíertid partiet enerett til á levere liste under det registrerte partinavnet. Valgloven har ogsá 
regler som medfdrer visse fordeier for partier som er registrert i Partiregisteret med hensyn til 
underskrifter pá listeforslagene, se nærmere om dette under punktet Tisteforslagene” nedenfor. 
Ved stortingsvalg er det kun registrerte politiske partier som kan tildeies utjevningsmandater.

Vilkárene for á bli et registrert politisk parti fremgár av partiloven (lov av 17. juni 2005 om visse 
forhold vedrdrende de poiitiske partiene). Sammen med s0knaden om registrering skal partiet 
legge ved stifteisesprotokoil for partiet, opplysninger om hvem som er valgt tii medlemmer i 
partiets ut0vende organ og som har fullmakt til á representere partiet sentralt i saker etter 
valgioven, vedtekter som fastsetter hvilket organ i partiet som velger det ut0vende organet og 
erklæringfra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg om at de 0nsker partinavnet 
registrert.

S0knaden má være journalf0rt hos registreringsmyndigheten innen 2. januar i vaigáret for at 
registreringen skal fá virkning ved valget samme ár.

Et parti kan ikke bli regístrert dersom det er fare for at partinavnet kan bli forvekslet med annet 
parti registrert i Partiregisteret eiler samepolitisk enhet registrert hos Sametinget.
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Listeforslagene

Báde registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valg. Fremgangsmáten er at 
de utarbeider forslag til valgiiste, som sá skal godkjennes av valgmyndighetene. Listeforslaget 
inneholder navnet pá de kandidater som stiller til valg for partiet/gruppen. Listeforsiaget danner 
utgangspunktet for det som blir partiets/gruppens stemmeseddei.

Listeforslaget má være kommet inn til vaígmyndighetene senest 31. mars ki. 12 i vaigáret, 
inneholde en overskrift som angir hviiket parti elier gruppe som stár bak forsiaget, angi hvilke 
kandidater som stiller til vaig pá listen og deres fddseisár. Det má videre innehoide navn pá en 
tiilitsvalgt og en vararepresentant som valgmyndighetene kan ta kontakt med hvis det blir 
nodvendig á gj0re forandringer.

For listeforslag fra et parti registrert i Partiregisteret, er det nok med underskrift av to 
styremedlemmer i partiets lokalavdeling i det fyfket/kommunen listen gjeider, dersom partiet ved 
forrige stortingsvalg fikk en oppsiutning pá minst 500 stemmer i ett fylke eiler minst 5 000 stemmer 
i heie iandet.

For dvrige forslagstillere má listeforslaget ved stortingsvalg og fylkestingsvalg være underskrevet 
av minst 500 personer med stemmerett i fyiket ved det aktuelle valget. Ved kommunestyrevalg 
má listeforslaget være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som 
tilsvarer 2 % av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevaig. Listeforslaget 
skal som et minimum være underskrevet av like mange stemmeberettigede personer i kommunen 
som det skal velges medlemmer til kommunestyret. Underskrift fra 300 personer er i alie tilfeller 
tilstrekkelig.

Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslagene være fylt ut i rekkef0lge med 
minimum 7 kandídatnavn. Forsiaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer 
det antall representanter som skal veíges til fylkestinget/kommunestyret, med et tillegg av inntil 6 
andre navn. Ved stortingsvaig skal det f0res opp like mange kandidatnavn som det skal velges 
representanter fra fylket. i tillegg kan det fpres opp inntil 6 andre navn.

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de 0verste kandidatene pá listeforslaget gis et 
stemmetillegg. Kandidatene fár i sá fali ettiilegg i sitt personlige stemmetaii som tilsvarer 25 % 
av det antall stemmesedler som kommer listen ti! del ved valget. Avhengig av antall 
kommunestyremedlemmer som skal velges, kan forslagstillerne gi stemmetiiiegg til fdlgende 
antall kandidater:
11-23 medlemmer: Inntil 4 
25-53 medlemmer: inntil 6 
55 medlemmer eller flere: inntil 10

Navnet pá kandidater med stemmetillegg skai stá f0rst pá iisteforslaget og med uthevet skrlft. 

Listeforsiag kan kalles tiibake senest 20. april ki. 12 i valgáret.

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. Vedkommende 
vaigmyndighet undersdker om de innleverte listeforslagene oppfyller iovens krav og avgj0r om de 
skal godkjennes. Dersom listen ikke kan godkjennes, skal valgmyndighetene gjennom 
forhandlinger med listeforslagets tillitsvalgte fors0ke á bringe forslaget i samsvar med loven.

Valgmyndighetene skal underrette samtlige kandidater pá listeforsiagene om at de er foreslátt og 
opplyse om hvilke regler som gjelder for fritak fra valg. En underskriver eller kandidat som stár pá
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flere íisteforslag for samme valg, skaí gis páiegg om á melde fra innen en bestemt frist hvilket 
forslag vedkommende vil stá pá. Ellers settes vedkommende opp pá det listeforslag som f0rst ble 
innlevert.

Senest 1. juni i valgáret skal valgmyndighetene avgjdre om forsiag til valglister og tilbakekailing av 
iisteforslag skal godkjennes. Nár listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de 
offisielle valglistene uttil gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngj0r overskriftene pá de godkjente 
vaiglistene og oppíyser om hvor de er lagt ut.

Listeforslagene danner utgangspunktet for partrenes/gruppenes stemmesedier. Fylkesvaigstyret 
(stortingsvaig og fyikestingsvalg) og valgstyret (kommunestyrevalg) har ansvaret for at det blir 
trykket opp stemmesedler f0r forhándsstemmegivningen innenriks starter den 10. august. i 
valgforskriften er det gitt nærmere regler om hvordan stemmesedlene skal se ut.

Valglovens system bygger i utgangspunktet pá at kommunestyrevalgene gjennomfdres etter 
prinsippet om forhoidsvalg med flere valglister. Det er imidlertid tenkelig at det ved valget bare 
godkjennes én liste, eller ingen i det heie tatt. Reglene om forhoidsvalg passer ikke for en slik 
situasjon. Valget má da gjennomfpres som flertallsvalg, hvor velgeme i stedet for á stemme pá 
valgilster med kandidater stemmer kun pá enkeltpersoner. Fiertallsvalg forekommer, men meget 
sjeldent.

5. Stemmegivningen 

Stemmeglvning pá valgdagen

Pá valgdagen kan veigerne bare avgi stemme i den kommunen hvor de er Ínnf0rt i manntailet.

Valgstyret fastsetter hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i (hvor mange 
stemmeiokaler det skai være). Kommunene kan bestemme at det skal holdes valg ogsá pá 
s0ndagen f0r den offisieile valgdagen. Vaígstyret kunngjdr for velgerne i kommunen nár og hvor 
stemmegivningen foregár pá valgdagen. ingen valglokaler má holde ápent lenger enn tii kl. 21 pá 
valgdagen.

Av hensyn til at valget skai foregá pá en betryggende og verdig máte, innehoider valgloven 
ordensregler som stemmestyret er pálagt á overholde. Det er forbudt med valgagitasjon i 
vaiglokalet og i de rom velgeren má passere for á komme frem til valgiokalet. Det er heller ikke 
tillatt á utf0re handlinger som kan forstyrre eller híndre en normal gjennomf0ring av 
valghandlingen. Det er ikke adgang til á foreta velgerunders0kelser eller liknende utsp0rringer av 
veigerne I valglokalet og i de rom velgeren má passere for á komme frem til vaiglokaiet. 
Stemmestyrets ieder eller nestleder kan om n0dvendig vise bort personer som opptrer i strid med 
regiene. Det er ogsá forbud mot á gi opplysninger til utenforstáende, f.eks. pressen, om forbruket 
av de uíike partienes/gruppenes stemmesedler.

Valgmyndigheter pá aile nivá er pálagt á f0re protokoll. I kommuner med flere stemmesteder skal 
det f0res en m0tebok for hvert stemmested. Det er lederen for henholdsvis stemmestyret, 
valgstyret og fylkesvalgstyret som har ansvaret for protokolleringen. Departementet fastsetter i 
forskrtft krav til protokollene.

Stemmegivningen foregár vanligvis pá f0lgende máte:

1. Velgeren gár tii et stemmeavlukke hvor valghandlingen skal utfdres i enerom og usett.
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2. Velgeren tar stemmeseddelen til det partiet eller den gruppen vedkommende 0nsker á stemme 
pá og gj0r de endringer som vedkommende eventuelt 0nsker á foreta.

3. Velgeren bretter sammen stemmeseddelen siik at ingen ser hva han/hun har stemt og gár tii 
en vaigfunksjonær, som páf0rer stemmeseddeien et stempel.

4. Veígeren legger deretter stemmeseddelen i valgurnen.

5. Alle som stemmer skal krysses av i manntallet. Valgfunksjonæren kontrollerer at velgeren er 
regístrert i manntallet og at vedkommende ikke er krysset av for á ha stemt allerede. Velgeren 
skal legitimere seg dersom vedkommende ikke er kjent for valgfunksjonæren. 
Manntallsavkryssingen má skje f0r velgeren legger stemmesedlene i urnen.

Velgere som ikke er manntallsfdrt i vedkommende del av manntallet, kan ogsá avgi stemme. 
Stemmeseddelen skal da ikke legges i urnen. Etter at stemmeseddelen er blitt stempiet skal 
velgeren selv legge den i en stemmeseddelkonvoiutt og gi denne tii en valgfunksjonær. 
Vaigfunksjonæren legger stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, kleber den igjen og 
páf0rer velgerens navn, bostedsadresse og fddseisdato. Etter at stemmegivningen er slutt pá 
vaigtinget, leveres omslagskonvolutten til valgstyret. F0r stemmegivningen kan godkjennes, má 
valgstyret kontrollere at velgeren er manntai(sf0rt i en av de andre stemmekretsene i kommunen 
og at vedkommende ikke har stemt i den kretsen han/hun er manntallsf0rt.

Velgere som trenger hjelp til á utf0re valghandiingen, kan be stemmestyret om nddvendig hjelp. 
Velger med aivorlig psykisk eiler fysísk funksjonshemming kan seiv peke ut en ekstra hjelper blant 
de personer som er til stede.

Velgere som ikke er i stand til á bevege seg inn i vaigiokalet, kan avgi stemme umiddelbart utenfor. 
To'valgfunksjonærer kommer I sá fall ut og har med seg npdvendig valgmateriell, inklusive urne.

Forhándsstemmegivningen

Velgere kan avgi forhándsstemme. Forhándsstemmegivníngen innenriks {inkl. Svalbard og Jan 
Mayen) foregár i tiden fra 1. juli i valgáret og frem til siste fredag f0r valgdagen. Velgeren er selv 
ansvarlig for á avgi forhándsstemtne pá et tidspunkt som gj0r at forhándsstemmegivningen 
kommer inn til vaigstyret innen valgdagen kl. 21.

Det er kommunene som er ansvarlig for á ta i mot forhándsstemmene innenriks. Valgstyret 
bestemmer i hvilke lokaler det skal være mulig á forhándsstemme. Typiske steder er rádhuset, 
servicesenteret eller liknende. Kommunen er 1 tillegg forpiiktet til á ta i mot forhándsstemmer pá 
helse- og sosialinstitusjoner i kommunen. De som ikke kan komme til et valglokale pá grunn av 
sykdom elier uf0rhet, kan s0ke valgstyret i kommunen om á fá stemme hjemme (ambulerende 
stemmegivning). Ved ambulerende stemmegivning og stemmegivning pá institusjon skal det være 
minst to stemmemottakere tii stede.

Det er mulig á forhándsstemme i hviiken som helst kommune i hele landet, dvs. at velgere kan 
stemme I en annen kommune enn der vedkommende bor og er manntallsf0rt. Stemmeglvningen 
sendes i posten til velgerens hjemkommune.

Velgere som oppholder seg i utlandet, kan ogsá delta ved valget. De má imidiertid avgi 
forhándsstemme. Forhándsstemmegivning utenriks og pá Svalbard og Jan Mayen starter 1. juli i 
valgáret. Utenriks kan stemmegivningen foregá til og med nest siste fredag f0r valgdagen. Pá 
Svalbard kan sysselmannen bestemme at stemmegivningen skal avsluttes tidiigere enn siste fredag
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f0r valgdagen. Velger má selv s0rge for á avgi stemme sá tidiig at stemmegivningen nár frem til 
valgstyret innen kl. 21.00 valgdagen. Forhándsstemmer utenriks avgis som hovedregel til en 
stemmemottaker pá en norsk utenriksstasjon. Departementet kan ved behov oppnevne 
stemmemottakere andre steder.

Velgere som ikke har vært bosatt i Norge de siste 10 árene f0r valgdagen, má s0ke om Ínnf0ring i 
manntailet. (Dette er un0dvendig for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres 
husstand.) S0knaden om manntallsf0ring skaí inneholde en erkiæring om at velgeren fortsatt er 
norsk statsborger. Departementet trykker et eget sdknadsskjema pá omslagskonvolutten for 
forhándsstemmegivning utenriks, men spknaden kan ogsá fremmes i eget brev.

Dersom en veiger som oppholder seg utenfor riket ikke har mulighet til á opps0ke en 
stemmemottaker, kan vedkommende avgi stemme ved brevpost uten at stemmemottaker er til 
stede ved stemmegivningen. Velgeren kan pá egen hánd ordne med stemmegivningen, enten ved 
á bruke materiell vedkommende har anskaffet fra en utenriksstasjon elier stemmemottaker, eller 
ved á bruke egne stemmesedler og konvolutter. Brevstemme antas á være aktuelt bare i spesielle 
tilfeller, og for velgere som ellers ikke ville fátt avgitt stemme.

Velgernes adgang til á endre pá stemmesedlene

Ved kommunestyrevalg og fýlkestingsvaig kan velgerne pávirke hvilke av kandidatene som blir 
valgt, gjennom á gi personstemme til kandidatene pá listen. De kan gi personstemme til sá mange 
av kandidatene de vil. Det gjdres ved á sette et merke (kryss, hake elier iiknende) i en rute ved 
navnet til kandidaten(e).

Ved kommunestyrevaíg er det ogsá adgang til á f0re opp kandidater fra andre iister. Dette g|0res 
ved á f0re disse kandidatnavnene opp i et eget felt pá stemmeseddelen. Nár veigeren gir 
personstemmer til kandidater pá andre lister, overf0res en tilsvarende antali iistestemmer ti) 
den/de listene dísse kandidatene stár oppf0rt pá.

Ved stortingsvalg kan velgerne omnummerere rekkefplgen pá kandidatene pá listen ved á sette 
nye nummer foran kandidatnavnet, eller stryke kandidatnavn ved á sette et merke i en rute tií 
h0yre for kandidatnavnet.

6. Opptelling av stemmer

Etter at stemmegívningen er avsluttet skal stemmene telles opp. Valgstyret i kommunen 
bestemmer hvordan oppteilingen skal organiseres og har ansvaret for at opptellingen foregár pá 
forskriftsmessig máte ved valg báde til kommunestyre, fylkesting og Stortinget

Ved opptellíngen finner man ut hvor mange veigere som har stemt pá hver liste og hvilke endringer 
velgerne har gjort pá stemmesedlene. Stemmesedler avgitt pá forhánd og stemmesedler avgitt pá 
valgtinget skai holdes atskilt og registreres hver for seg. Opptellingen av stemmesedler foregár i to 
omganger; en forel0pig og en endelig opptelling.

Forelppig opptelling

Den foreldpige opptellingen er en forenklet opptelíing hvor bare kurante stemmesedler telles. Alle 
stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side. De vurderes f0rst ved den endelige 
opptellingen. Stemmesedlene ordnes etter listeoverskrift. Hensikten med den forel0pige 
opptellingen er á komme frem til et raskt forel0pig resultat som kan presenteres for pubiikum.
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Den forelopige opptellingen av stemmer avgitt pá valgdagen skal starte sá snart valglokalene er 
stengt. Opptellingen kan foretas enten av stemmestyrene ute pá stemmestedene eiler hos 
valgstyret sentralt. Skal opptellingen foretas pá stemmestedene, er det imidlertid et krav at den 
aktueile del av manntallet inneholder minst 100 navn. Bakgrunnen er hensynet tii at det skal være 
mulig á holde hemmelig hva de enkelte velgerne har stemt.

Nár det gjelder forhándsstemmene, er hovedregelen at den forel0pige oppteilingen skal starte 
senest fire timer f0r valglokalene stenger. Forutsetningen er at en slik forel0pig opptelling ikke vii 
stride mot prinsippet om hemmelig valg. Dersom det bare er godkjent et meget llte antall 
forhándsstemmer fdr valgdagen, vií det kunne være vanskeíig á sikre disse velgerne anonymitet i 
forhold til hva de har stemt. I sá fall má opptellingen utsettes til alíe forhándstemmegivninger er 
blitt godkjent.

Det er forbudt á offentiiggjdre opptellingsresuítater og prognoser laget pá grunniag av 
unders0keíser foretatatt den dagen elier de dagene valget foregár, f0r samtlige valglokaler i íandet 
er stengt kl. 21 pá valgdagen.

Endelig opptelling

Etter at alle kurante stemmesedler har vært igjennom den forel0pige opptellingen, skai valgstyret 
foreta endelig opptelling. Ved denne oppteliingen tar valgstyret stilling til om stemmesedler som 
tidligere har vært lagt til side som tvilsomme, skal godkjennes elíer forkastes. Alle stemmesedlene 
telles pá nytt.

Ved den endelige opptellingen av stemmesedler til kommunestyrevaig registrerer valgstyret de 
endringer som veigerne har gjort pá stemmesedlene. Dette danner utgangspunktet for det videre 
valgoppgjdret som vaígstyret skal foreta.

Ved fylkestingsvalg og stortingsvalg er det fylkesvalgstyret som registrerer endringer velgerne har 
gjort pá stemmesedíene. Valgstyrets endelige opptelling ved fylkestingsvaig og stortingsvalg 
bestár altsá i en vurdering av om stemmer skal forkastes samt en ny opptelling. Deretter sendes 
stemmesediene til fylkesvaígstyret som har ansvaret for á foreta valgoppgjdret samlet for alle 
kommunene i fyiket. Fylkesvaígstyret skai kontrollere valgstyrenes opptelling, noe som innebærer 
at stemmesedlene má teíles enda en gang. Dersom noen valgstyrer har gjort feil ved opptellingen 
eller i forbindeise med godkjenning eller forkasting av stemmer, skal fylkesvalgstyret rette feilen.

Báde stemmestyrene, valgstyrene og fylkesvalgstyrene er pálagt á f0re protokoll over aíle 
opptellingsresultater, avgj0relser om á forkaste stemmesedler osv.

7. Valgoppgjdr

If0lge valgloven skal departementet hvert áttende ár fastsette antail stortingsrepresentanter fra 
hvert fyike.

Valgoppgjdret gjennomf0res i to omganger. F0rst unders0kes hvor mange mandater 
partiet/gruppen skal fá (mandatfordelingen). Beregningsmetoden er den samme ved alle valg (St. 
Lagues modlfiserte metode). Deretter utpekes de enkelte kandidatene som skai velges inn fra de 
ulike listene (kandidatkáringen). Kandidatkáringen foregár pá forskjellig máte avhengig av hvilket 
valg det er.

Ved kommunestyrevalg gjennomfdres valgoppgj0ret av valgstyret. Ved fylkestingsvalg og 
stortingsvalg er det fylkesvalgstyret som foretar oppgj0ret.
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Mandatfordeling

Systemet baserer seg pá at representantplassene skal fordeles forholdsmessig mellom 
partiene/gruppene etter stemmetallet som tilfaller den enkelte vaigliste. Prinsippet kalies 
forholdsvalg. Mandatfordelingen meilom de ulike listene foretas ved hjelp av den samme 
matematiske metode báde ved stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Metoden 
kalles St. Lagués modifiserte metode. Den gár ut pá at den enkeite listes stemmetali fprst divideres 
med tallet 1,4 og deretter med tallene 3-S-7-9 osv. Ved disse dívisjonene fremkommer en rekke 
tall, sákalte kvotienter, Kvotientene ordnes etter stdrrelse. Representantplassene fordeles til de 
listene som har de stdrste kvotientene. Det fprste mandatet gár til den listen som har den stprste 
kvotienten, mandat nr. to til den som har den nest stdrste kvotienten osv.

Ved stortingsvalg fordeler fylkesvaigstyret alie mandatene i fylket i henhold til St. Lagués 
modifiserte metode med unntak av ett. Det siste mandatet i hvert fyike skal fordeles som 
utjevningsmandat av riksvalgstyret. Hensikten med dette er á foreta en mer rettferdig politisk 
fordeling av mandatene enn det som er mulig á oppná gjennom en ren kretsvis fordeling.

Ved stortingsvafg og fylkestingsvalg fínner man listenes stemmetalí ved á legge sammen hvor 
mange velgere som har stemt pá listen sammeniagt i alle kommunene i fylket. Dette er altsá 
utgangspunktet for divisjonene som er omtalt foran. Se eksempeiet i tabellen under hvor det skal 
fordeles 11 representanter.

Valgoppgjpr ved St. Lagués modifiserte metode

H Ap FrP SV SP KrF

Stemmetall 81140 80 862 39 851 26 295 12 187 11 229

1,4 57 957 (1) 57 758 (2) 28 465 (3) 18 782 (6) 8 705 8 020

3 27 046 (4) 26 954 (5) 13 283 (9) 8 765 4 062 3 743

5 16 228 (7) 16 172 (8) 7 970

7 11 591 (10) 11551(11)

9 9 015 8 984

H fár mandat nr. 1,4,7 og 10 
Ap fár mandat nr. 2,5,8 og 11 
FrP fár mandat nr. 3 og 9 
SV fár mandat nr. 6

Særlig om stemmetallet ved kommunestyrevalg

Ved kommunestyrevalg iegges ikke antail stemmesedier til grunn for beregningene, men antali 
listestemmer. Bakgrunnen er adgangen til á gi personstemmer til kandidater fra andre lister og 
systemet med at dette medfprer overfdring av en viss andei av stemmen til det andre partiet.

Hver liste til kommunestyrevaiget bestár av íike mange listestemmer som det skal veíges 
representanter ti! kommunestyret. Skal det velges 21 representanter, bestár listen av 21 
listestemmer. Nár en velger fdrer opp en en kandidat fra en annen liste, overfdres samtidig én 
listestemme til den listen der den aktuelie kandidaten er f0rt opp. Eksempel: Ðet skai velges 21 
representanter. En vefger som stemmer pá Venstre gir en personstemme til en kandidat pá Hpyres 
liste. Resuitatet er at velgerens stemme gir 20 fistestemmer til Venstre og 1 listestemme tií H0yre.
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Den enkelte listes stemmetall (listestemmetallet) fremkommer altsá ved at antall stemmesedier 
muitipíiseres med antail representanter som skal velges til kommunestyret. Deretter má man 
legge til listestemmer som er mottatt som fplge av at andre listers velgere har gitt personstemmer 
til kandidater pá listen. Tilsvarende má man trekke fra en iistestemme for hver personstemme 
listens egne veígere har f0rt opp, Listestemmetallet divideres deretter med 1,4 og med 3-S-7-9 osv. 
Mandatfordelingen foregár eilers pá samme máte som ved fylkestingsvalg og stortingsvalg.

Á f0re opp kandidater fra andre lister har i praksis stprst betydning for hvor mange personstemmer 
kandidatene fár og derved for kandidatkáringen. Men er velgerne aktive i bruken av adgangen til 
á f0re opp kandidater fra andre iister, vil det kunne pávirke listestemmetallet sápass at det gir 
utsiag ogsá for mandatfordelingen meliom tístene. Det er ikke adgang til á f0re opp fiere 
kandidater fra andre líster/overfdre flere listestemmer til andre lister enn det som utgjdr en 
fjerdedei av antaii representanter som skal velges av kommunestyret. Det er likevei alltid tilíatt á 
f0re opp inntii fem kandidater.

Kandídatkáríng ved kommunestyrevalg

Nár det er avgjort hvor mange representanter en valgliste skal ha, fordeles plassenetíl kandidatene 
pá listen. Kandidatkáringen skjer pá grunnlag av kandidatenes personlige stemmetail. Det 
personlige stemmetallet fremkommer pá f0lgende máte:

Kandidater som stár med uthevet skrift, 0verst pá stemmeseddeien, fár et tiilegg i sitt personlige 
stemmetall. Tillegget innebærer et pásiag i antal! personstemmer som tiisvarer 25 prosent av det 
antall velgere som har stemt pá listen. Har et parti fátt 100 stemmer, skal kandidater med uthevet 
skrift fá 25 personstemmer. Partiet/gruppen som stár bak listeforslaget, kan gt stemmetillegg til et 
begrenset antall kandidater (se foran omiisteforslagene) for á ha en viss muiighet til á pávirke 
hvem som blir valgt.

Etter á ha beregnet stemmetiliegget legger man til de personstemmene velgerne har gitt til 
kandidatene. Personstemmer mottatt fra listens egne velger og personstemmer mottatt fra andre 
lísters velgere teller like mye.

Kandidatene káres i rekkefdige etter hvem som har det hpyeste personlige stemmetallet. 

Eksempeí pá kandidatkáríng ved kommunestyrevalg

AntaJI stemmer: 100

Stemmetillegg: 25 % av 100 = 25

Kandidatnavn 
Rekkefdige listen

Stemmetiliegg 
fra partiet

Personstemmer 
fra velgerne

SUM persontig 
stemmetali

Kandidatkáring
Rekkef0lge

1. AnneArnesen 25 17 42 1. AnneArnesen

2. Per Pouisen 25 4 29 2. Eli Endresen

3. Eli Endresen 0 36 36 3. Per Paulsen

4. GunnarGran 0 19 19 4. Gunnar Gran

5. Hilde Hansen 0 12 12 5. Hilde Hansen

6. Pál Steen 0 0 0 6. Nora Hals

7. Nora Hals 0 1 1 7. Pál Steen
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Kandidatkáring ved fylkestingsvalg

Nár det er avgjort hvor mange representanter en valgliste skal ha, fordeles plassene til kandidatene 
pá íisten. For kandidater som har fátt personstemme fra minst 8 prosent av partiets velgere, legges 
antall personstemmer til grunn for rekkef0lgen. Disse kandidatene rykker opp, forbi kandidater 
hdyere opp pá listen som ikke har fátt like mange personstemmer.

For alle andre kandidater, som ikke oppnár minst 8 prosent personstemmer, blir rekkefplgen pá 
listen lagt til grunn for kandidatkáringen.

Eksempel pá kandidatkáring ved fylkestingsvalg

Antall stemmer: 1000

8 % av 1000 = 80 ("sperregrense")

Kandidatnavn 

Rekkef0lgen pá listen

Personstemmer 
fra velgerne

Kandidatkáring

Rekkef0lge

1. Hilde Hauge 90 (9 %) * 1. Hilde Hauge *

2. Lars Lie 75 (7,5 %) 2. JoJensen *

3. Vibeke Vang 5 (0,5 %) 3. Lars Lie

4. Tor Tomset 21 (2,1 %) 4. Vibeke Vang

5. Liv Larsen 79 (7,9 %) 5. TorTomset

6. Jo Jensen 81 (8,1 %) * 6. Liv Larsen

*Personligstemmetali overstiger 8% av stemmetallet til Nsten. Kandidatene káres f0rst, i henhold 
til personlíg stemmetail. Deretter káres 0vrige kandidater i henhold til rekkef0lgen pá listen.

Kandidatkáring ved stortingsvalg

Ved kandidatkáringen teller man fprst bare de navn som stár som nr. 1 pá stemmesedlene. Ðen 
som fár flest stemmer ved denne opptellingen blir valgt. Ðeretter telles de som stár som nr. 2 pá 
stemmesedlene. Den kandidaten som fár flest stemmer nár man legger sammen resultatene fra 
begge opptellingene og ser bort fra den som allerede er valgt, blir valgt. Slik fortsetter man til alle 
kandidater er valgt.

For at velgernes endringer pá stemmesedlene skal ha virkning pá personvalget, má over haívparten 
av partiets velgere ha gjort endring ved den samme kandidaten. Dette innebærer at det skai svært 
mye til for at veígernes endringer skal ha noe á si. i praksis skjer dette aldri.

8. Godkjenning av vaig - Klage

Ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal valgoppgjpret godkjennes av det nyvalgte 
kommunestyret/fylkestínget. Er det begátt feil som ikke kan rettes og som har betydning for 
mandatfordelingen, skal valget kjennes ugyldig. I sá fall sendes melding til departementet, som 
pábyr omvatg. Ved fylkestingsvalg kan departementet i særíige tiifeller páby omvalg i hele fylket, 
selv om feilen ikke gjelder alle kommunene i fylket.
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Ved stortingsvalg er det Stortinget seiv som godkjenner valget og som pábyr omvalg dersom valget 
kjennes ugyldig.

Alie som har stemmerett kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomfpringen av valget i det fylket/den kommunen vedkommende er manntallsfprt. Gjelder 
klagen spdrsmál om stemmerett eller om adgangen til á avgi stemme, har ogsá den som ikke er 
blitt manntallsfprt klagerett. Det kan klages over "forhold i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomf0ringen av valget". Dette betyr at man i prinsippet kan klage over alle type forhold. Det 
er ingen begrensinger ut over at forholdet má knytte seg til forberedeisene og gjennomf0ringen 
av valget pá en eller annen máte.

Klagen má fremmes innen sju dager etter vaigdagen. Det er imidlertid adgang til á fremsette klager 
over forhold vedrdrende vaigforberedelsene ogsá tidligere. Klage over valgoppgj0ret ved 
fylkestingsvalg og kommunestyrevaig má fremmes innen sju dager etter at valgoppgjdret er 
godkjent i fylkestinget/kommunestyret. Ved stortingsvalg má klage over fylkesvalgstyrets 
valgoppgjpr fremmes innen sju dager etter at det foreligger.

Ðepartementet er kíageinstans ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. De vedtak 
departementet treffer i klagesaken er endelige og kan ikke bringes inn for domstolene til 
overprpving. Dette er begrunnet med behovet for en snarlig og endelig avgjdrelse.

Ved stortíngsvalg er Stortinget selv kiageinstans nár det gjelder klager om stemmerett og retten 
til á avgi stemme. Riksvalgstyret skal avgi uttalelse til klagene. Nár det gjelder klager over andre 
forhold, er riksvalgstyret klageinstans.
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Fylgiskjal 8. Bréf skrifstofu Alþingis til sýslumarmafélags íslands, dags. 30. apríl 2014 
rnn ósk mn samstarf við endurskoðun kosrdngalaga.

M
f r íMi1 jflHsíf

f J t 1 hUl
A L Þ I N  G I

Reykjavík, 30. aprfl 2014.

Sýslumaimafélag íslaitds,
b.t. Þórólfs Halldórssortan formanns,
Vatnsnesvegi 33,
230 Reykjanesbæ.

Efni: Ósk um samstarf við endurskoðun kosnlngalaga.

Eorseti Alþingis hefur ákveðið að skipa nefnd fulltráa innanríkisráðuneytisins, landskjÖrstjémar og 
Sambands íslenskra sveitarfélaga til endurskoðunar á mÖrgum ákvæðum sem luta að framkvæmd 
kosningalöggjafar hér á Jandi. Neíhdln og starfsmenn hermar munu m,a. eíga samstárf vlð fulitrúa allra 
þingflokka. Undirbúningur nefndarstarfs hófst í janúar 2014. !

Ein af þeim atriðum sem nefndm kemur tíl með að karma í kosningalöggjöfinni eru ákvæði um 
atkvæðagreiðsluutan kjorfundar í lögum um kosningar til Alþingisnr. 24/2000, með síðári breytingum.

I því skyni hafa starfsmenn væntanlegrar nefndar gert lista með nokkrum spumlngum og hugleiðingum 
írni framkvæmd atkvæðagreiðslu utan kjörfundar hér á lantíí. Við gerð listans voru hafðar í huga 
athugasemdir og ábendingar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (ÖSE) sem fram komu í skýrslum 
stofnunnar 2009 og 2013 eftir verú starfsmanna þeirra við alþihgiskösmngar þessi ár. Tilnefndir fulltrúar 
irmanrfkisráðuneytisins og Sambands jslenska sveítarfélaga í nefndina hafa lesið iisiann yfir og eru 
honum samþykkir.

Starfsmenn væntanlegrar nefndar telja að mikill fengur yrðx að því að geta gengið 1 smíðju hjá ■ 
sýslumönnum (kjörstjórum) við endurskoðun ákvæða um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar, þar sem 
kosningar hafa verið tíðar hér á landi undanfarin missiri óg því augljóst að irdkli þekking og reynsla hafi 
áunnisthjá sýslumönnum við framkvæmd atkvæðagreiðslurmar.

Með vlsan til ofangreinds mun spummgalistinn verða sendux Sýsixmiannafélagí Islands svo og öllum 
sýslumormum landsins.

bess er vinsamlegast faríð á leit víð félagið að það gefi væntanlegri nefnd Alþingis álit sitt á þeim 
efrdsatriðum sem fram koma í spurningallstanum, sem hér fyIgir með og hlutist til um að sýslumenn geri 
slíkthið samá, sbr. a.-c. liða 3. gr. )aga féíagsins.





Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar

Forseti Alþingis hefur ákveðið að skípa nefnd fulitrúa innanrikisráðuneytisins, 
landskjörstjórnar og Sambands islenskra sveitarfélaga til endurskoðunar á mörgum ákvæðum 
sem lúta að framkvæmd kosníngalöggjafar hér á landi, Nefndin og starfsmenn hennar mimu 
m.a. eiga samstarf við fulltrúa allra þingflokka. Undirbúningur nefndarstarfs hófst í janúar 
2014,

Lagaákvæði um atkvæðagreiðslu utan kjörfundar í XI, kafla (46.-49, gr.), XII. kafla (56.-67, gr.) 
og XIV. kafía (91,-93, gr.) laga um kosningar til Alþingis nr, 24/2000, með síðari breytingum, eru 
eín af þeim atriðum sem nefndin kemur til með að kanna.

í því sambandi má benda á að við alþingískosningarnar árin 2009 og 2013 gerðu 
sérfræðinganefndir á vegnum Öryggis- og samvinnustofhunar Evrópu (ÖSE) athugasemdir og 
komu með ábendingar í skyrslum 28. júlf 2009 og 24. júní 2013 um atriðí er betur mættu fara við 
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar. Sérfræðingamir bentu m.a. á að lagaákvæði um 
atkvæðagreiðsluna væru orðm gömul og þyrftu gagngerrar endurskoðunar við. Hlutfallslega 
margir kjósendur á íslandi nýttu sér réttinn til að kjósa utan kjörfundar og að sá réttur væri 
mikils metinn af þeim. Þyí þyrftí allt ferli við framkvæmdina að vera sem einfaldast og nýjasta 
tækni notuð eins og mögulegt væri, t.d. við að fylla út ýmis kjörgögn við atkvæðagreiðsluna. í  
skýrslunni 2009 var sérstaklega tekið fram að ÖSE teldi að atkvæðagreiðsla utan kjörfundar ættí 
ekki að hefjast fyrr en landskjörstjóm hefði staðfest framboðslista, I skýrslumú 2013 var enn 
fremur tilgreint, varðandi framboð, að ójafhræði væri milli stjórnmálasamtaka, þar sem 
kjósendur gætu greitt stjónmálasamtökum, sem ættu bókstaf fyrir, aíkvæði sittutan kjörfundar, 
áður en lokið væri úthlutun bókstafa tíl nýrra stjómmálasamtaka í innanrikisráðuneytinu,

Á undanförnum missirum hafa kosningar verið tíðar hér á landi og má þvi segja að mikil 
þekking og reynsla hafí áunnist hjá sýslumönnum (kjörstjórum) um framkvæmd 
atkvæðagreiðslu utan kjorfundar. Ofangreindri rtefnd yrði því mikíll fengur að því að geta 
gengið í smiðju hjá sýslumönnum við endurskoðun ákvæða um atkvæðagreiðslu utan 
kjörfundar, í því skyni eru settar hér fram nokkrar spumingar um efnið og þess farxð á leit að 
þeim verði svarað og að sýslumenn bæti við spumingum og svörum ef þurfa þykir.



Um tímafresti.

Stjórnmáiasamtök sem ekki hafa skráðan listabókstaf, en hyggjast bjóða fram við 
alþingiskosningar, skulu tilkynna það innanrikisráðuneytinu eigi síðar en 18 dögum fyrir 
kjordag (2. mgr. 38. gr.). ÖIl framboð skulu tilkynnt yfírkjörstjómum eigi sfðar en 15 dÖgum 
fyrir kjördag (1. mgr. 30. gr.j. Innanrikisráðuneytíð skal birta auglýsingu um skráða listabókstafí 
stjórnmáiasamtaka, sem buðu fram lista f næstliðnum kosningum, eigi síðar en 8 vikum fyrir 
kjordag en vilji slik samtök breyti heiti sfnu skal það gert eigi sfðar en 18 dögum fyrir kjördag 
(1. og 2. mgr. 38. gr,), LandskjÖrstjóm skal birta auglýsingar um framboðslista 
stjórnmáíasamtaka og listabókstaf þeirra eigi síðar en 10 dögum fyrir kjördag (2, mgr, 44. gr,). 
Eftir að innanríkisráðuneytið hefur augiýst kjördag má hefja atkvæðagreiðslu utan kjörfundar, 
þó eigi fyrr en 8 vikum fyrir kjördag (57. gr.). íIjósi atltugasemda ÖSE:

a. Hvaða skoðun hafa sýslumenn á framangreindum tímafrestum?

b. Hafa kjósendur haft skoðun á þessum atriðum við komu sína tíl kjörstjóra?

c. Óháð framangreindum tímafrestum ætti upphaf átkvæðagreiðslunnar að vera annar tími en 8 
vikur og ef svo er þá hver?

2. Leiðbeiningar og fræðsla til kjörstjóra.

Væri það til hagræðis fyrir kjósendur að leiðbeiningar iimanríkisráðuneytísins um tilhögun 
atkvæðagreiðslu utan kjörfundar, sbr. 1. mgr. 46. gr., væru birtar á sama hátt og ieíðbeiningar 
freglur) þess skv. 5. mgr, 58. gr.?

Er þörf á sérstakri fræðslu í umsjá innanríkisráðuneytisins, t.d. í formi námskeiða, fyrir 
kjörstjóra skv. 1. mgr. 58. gr., iil samræmingar um tilhögun atkvæðagreiðslunnar (ein af 
athugasemdum ÖSE er skortur á samræmi í ýmsum tilvikum við framkvæmd kosninga)? Ætti 
ráðuneytið að gefa út sérstaka handbók með leiðbeíningum fyrir kjörsíjóra?

3. Kjörgögn til skipstjóra og hreppstjóra.

Hversu algengt er á síðustu missirum að sýslumenn hafi afltent kjörgögn til skipstjóra og 
hreppstjóra skv. 60, gr.? Hafi sýslumenn afhent skipstjórum kjorgogn er þá farið að fyrírmælum 
1, mgr. 49. gr, um drengskaparvfiriýsingu? Er ennþá þörf á ákvæðum um skipstjóra og 
lueppstjóra sem kjörstjóra í kosningalogum?

4. Kjörgogn með hliðsjón af nýrri tækrti.

í 47. gr. er getið um kjörgögn til atkvæðagreiðslu utan kjorfundar. Sjá sýslumenn fyrir sér að 
þessi gögn getí verið með öðrum hættí en nú er?



Við alþingískosmngamar 2013 gátu sýslumenn t.d. skráð úr tölvu á fylgibréf og sendiumslag 
ákveðnar upplýsingar úr bráðabirgðakjörskrárstofni frá Þjóðskrá íslands.

a, Sjá sýslumenn fyrir sér frekari notkun tölvu við meðferð kjörgagna? Ætti að lögfesta heimild 
til notkunar á tölvum og öðrum rafbúnaði við framkvæmd kosningarinnar?

b, Ætti að lögfesta heimild til notkunar bráðabirgðakjÖrskrárstofnsins við atkvæðagreiðslu utan 
kjörfundar?

c, Er uppfærsía stofnsins nægjanlega tíð fram að viðmiðunardegí kjörskrár skv. 23. gr. (5 vikur) 
miðað við núverandi upphafsdag atkvæðagreiðslunnar (8 vikur)?

Væri það til hagræðis fyrir kjósendur að ákvarðánir innanríkisráðuneytisins um gerð kjörgagna 
skv. 3, mgr. 47. gr. væru birtar eins og leiðbeíningar freglur) skv, 5. mgr. 58, gr.?

Ætti jafnvel að ÍÖgfesta hliðstæð ákvæði og eru í 1. málsl. 2. mgr. 52. gr. varðandi kjörseðla og 
kjörseðilsumslðg við atkvæðagreíðslu utan kjörfundar?

5. Kafræn kiðrskrá og rafrænar kosningar.

Við spumingu nr. 4 er ekki verið að tala um rafræna kjörskrá en áhugavert værí að heyra hver 
sjónarmið sýslumanna eru við þannig kjorskrárgerð og rafræna kosningu almennt.

6. Framkvæmd kosningarinnar.

Berast sýslumönnum atkvæði kjósenda, sem búsettir eru í öðrum kjördæmum eða erlendls, eftir 
kjördag? Ef svo er hvað má áætla að slík atkvæði hafi verið mörg við síðustu alþingiskosningar 
og í hversu langan tíma voru þau að berast?

7. Atkvæðagreiðsla í aðalskrifstofu eða útibúi sýslumanns,

Eru einhver atriði sem þarfnast endurskoðunar í a-lið 1. mgr. 58. gr.? Ættu id . upplýsingar, um 
ákvarðanir sýslumanns um það hvaða starfsmerm hans eru kjörstjórar eða trúnaðarmenn skv, 1. 
og 3. mgr. 58. gr., að vera aðgengilegar kjörstjórnum þegar kemur að ma.ti hvort atkvæðisbréf 
verði tekið tíl greina, sbr. 91. gr. (sérstaklega g-Iið 1. mgr.)? Eru þessar ákvarðanir sýslumanna 
formlegar?

8. Atkvæðagreiðsla skv. 2. og 3. mgr. 58. gr.

Sjá sýslumenn fyrir sér að einfalda megi framkvæmd atkvæðagreiðslu skv. þessum 
málsgreínum?



a. Eru staðir sem greiða má atkvæði á nægjanlega tilgreindir og tilvik sem heimila rétt til 
atkvæðagreiðslu í heimahúsi tæmandi?

b. Ætti að vera heimild Í lögunum til reglugerðar svo ráðuneytið gæti brugðist strax við 
breyttum aðstæðum (nýir staðir og ný tilvik)?

c. Mætti ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi vera með öðrum hætti en skrifleg og studd 
vottorði lögráða manns um hagi kjósandans?

d. Ætti upphaf atkvæðagreiðsiu skv, 2. og 3. mgr, að vera annar tími en 3 vikum fyrir kjördag 
(athugist í ljósi spurningar nr, 1)?

e. Ætti ósk um að greiða atkvæði í heimahúsi að berast kjorstjóra á öðrum tíma en tílgreindur er 
í 3. mgr. (eigi síðar en kL 16 fjórum dögum fyrir kjördag)?

f. Eiga auglýsingar skv. 4. mgr. 58. gr. að vera birtar með öðrum hætti en þar er tilgreint? Þessar 
auglýsingar eru nú jafnframt birtar á vefsíðu sýslumanna og kosningavef 
innanríkisráðimeytísms. Ætti að lögfesta fleiri birtingarhætti en nú er? Eru fleiri leiðir og miðlar 
vænlegir tíl birtíngar auglýsinga og ætti heimild til reglugerðar að vera í lögunum svo fyígja 
mætti nýjustu tækni?

Skv. 4. mgr. 58. gr. skal atkvæðagreiðsla á sjúkrahúsi fara fram sem næst kjordegi, Þarf þetta 
ákvæði endurskoðunar við?

Kjörstjóri ákveður að öðru leyti skv, 4. mgr. 58. gr. tíma til atkvæðagreiðslu að höfðu samráði 
við stjóm stofnunar. Á að vera heimild í lögunum til samráðs við aðra en stjórn stofnunar, t.d. 
framkvæmdastjóra eða forstjóra?

Eru leiðbeiningar (reglur) skv. 5. mgr. 58. gr. um framkvæmd utankjörfundaratkvæðagreiðsíu 
sjúkra o.fl. nr. 175/2013 fullnægjandi? Ef svo er ekki, að óbreyttum lögum, hverju þyrfti þá að 
breyta? Sama spuming á við um eyðublöð innanríkisráðuneytísins um umsókn um að fá að 
greiða atkvæði í heimahúsi og þagnarheit fulltrúa (fylgiskjöl 1 og 2 í tveimur síðustu 
kosningahandbókum innanríkisráðuneytísins).

Eru tiJkynningar kjörstjóra, skv. 5. mgr, 58. gr., tíl umboðsmanna lista gerðar með formlegum 
hætti?

9. Kjörseöill og kjörgögn.

a. Hafa kjósendur gert athugasemdir við stærð ijorseðils eða að ekki séu á honum línur (auður 
seðiil) f þeim tilvikum þegar þeir vilja breyta röð á framboðslístum, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 47, gr. 
og 2. mgr, 62, gr,?



b. Hafa kjösendur gert athugasemdir vegna þess að ekki hafi verið til slaðar stimplar hjá 
kjörstjörum, við upphaf atkvæðagreiðslu, með listabókstöfum framboða frá fyrri kosningum? 
Nokkrir kjörstjórar hafa gert athugasemdir (vísað m.a. til 2. málsi. 1. mgr. 46. gr.) við þá 
ákvðrðun innanríkisráðuneyiisins að innkalla stimpla eftir hverjar kosningar og afhenda þá 
ekki aftur fyrr en stimplar með bókstöfum nýrra framboða liggja fyrir við næstu kosningar. f 
því sambandi má benda á athugasemdir og ábendingar ÖSE sem tilgreíndar eru í inngangi hér 
að framan. Hver er skoðun sýslumanna hvað þetta varðar?

c. Hver er skoðun sýslumanna á notkun stimpla yfir höfuð við atkvæðagreiðsluna? Hvernig er 
stimplum raðað upp fyrir kjósendur (t.d. stafrófsröð eða tiiviljunarkennt)? Er endurraðað eftir 
atkvæðagreíðslu kjósanda sem notar stimpil?

d. Hafa kjÖrstjórar, sem fá fleiri en eitt stimplasett hjá iimanríkisráðuneytínu, stimpla með sér 
við atkvæðagreiðslu skv. 2, og 3. mgr. 58. gr,?

10, Persónuskilriki.

í 1. mgr. 63, gr. er kveðíð á um hvernig kjósendur skuli gera grein fyrir sér áður en þeir fá að 
greiða atkvæði. í athugasemdum og ábendingum ÖSE í skýrslunni 2013 kom fram að engar 
samræmdar leiðbeiningar væru til um hvernig staðfesta ætti persónuupplýsingar og því væri 
verklag mismunandí. Af þessu væri óhagræði fyrir kjósendur.

a. Hvaða kröfur gera kjörstjórar um staðfestingar kjósenda á nöfnum sínum, logheimilum og 
kennitölum svo þeir fái að greiða atkvæði?

b. Er t.d. gerð sldlyrðislaus krafa um framvísun persónuskilrikja? Yrði skilríkjalausum kjósanda 
vísað frá atkvæðagreíðslu jafnvel þótt emhver viðstaddur, sem kjÖrstjóri teldi áreiðanlegan, gæti 
vottað hver hann væri?

c. Eru aðrar kröfur („vægari") gerðar til kjósenda skv, 2. og 3. mgr. 58. gr,?

d. Hvaða skiiníng leggja sýslumenn í „eða á annan fullnægjandi hátt að mati kjörstjóra/7

e. Hvaða skilríki taka kjörstjórar gild sem persónuskilriki og hvaða skilriki eru algengust hjá 
kjósendum?

f. Mundi framkvæmd atkvæðagreiðslu hjá sýslumönnum ganga hraðar fyrir sig ef einungis 
framvísun persónuskilrfkja, skv. lagaákvæði, heimili kjósanda að greiða atkvæði? Væri með 
slíku ákvæði hugsanlega verið að brjóta á kosningarrétti eínhvers kjósanda?



11- Kjörstjóri veitir kjósanda aðstoð.

í 3. mgr. 63. gr. segir að kjörstjóri skuii veita kjósanda aðstoð í einrómi ef hann skýrir honum 
„svo frá að hann sé eigi fser um að árita kjörseðilinn á fyrirskipaðan hátt eða árita og undirrita 
fylgibréfið sakir sjónieysis eða þess að honum sé hönd ónothæf."

a. Hafa sýslumenn komið sér upp aðstöðu svo viðkomandi kjósendur geti greitt atkvæði { 
einrúmí? Hvemig eru þessi mál leyst skv, 1.-3, mgr. 58. gr.? Spurt er þvf skv. 2. mgr. 63. gr. er 
ekkí gert ráð fyrir að kjósendur sem geta greitt atkvæði aðstoðarlaust séu f einrumi heldur að 
þeir ríti atkvæði sitt á kjörseðilinn án þess að nokkur annar sjái,

b. Hvaða skilning leggja sýslumenn f orðin „sakir sjónleysís eða þess að honum sé hönd 
ónothæf"?

c. Reynir mismunandi á „sjónleysið og óhothæfu höndina" eftir því hvort atkvæðagreiðslan fer 
fram á stöðum skv. 1.-3. mgr, 58. gr.? Ef svo er þá hvernig?

d. Sjá sýslumenn fyrir sér að 1. málsl, 3, mgr. 63. gr. verði orðaður á annan hátt en nú er þegar 
kjósandi sem lagaákvæðið á við um óskar eftir að kjörsíjóri aðstoði hann? Ætti að rýmka eða 
þrengja lagaheimildina, t.d, með hliðsjón af ýmiss konar fötlun?

12. Fulltrúi. sem kjósandi hefur valið sjálfur, veitir aðstoð,

Ákvæði 4. og 5. mgr. 63. gr. eru nýmæli sem tekin voru upp f kosningalögin 2012, sbr. 1. gr, laga 
nr, 111/2012.

a. Hvemig hafa ákvæðin reynst við framkvæmd aíkvæðagreiðslu?

b. Hafa einhverjir (kjósendur eða fulitrúar þeirra) litið svo á að ákvæði 4. mgr, séu rýmri en 3, 

mgr. 63. gr.? Ef svo er þá hvemig?

c. Að fenginrd reynslu tvennra kosninga telja sýslumenn að breyta þurfí orðalagi 4. mgr, 63. gr.? 
Tengíst a-lið.

13* Ónýtur kjörseðill,

Samkvæmt 64. gr, má kjósandi utan kjörfundar fá annan kjörseðil ef kjörseðill ónýtist. Hliðstætt 
ákvæði er í 1. mgr. 87, gr. vegna kjósenda á kjörfundi. Ónýtir seðlar á kjörfundi eru látnir í 
sérstök umslög og send yfirkjörstjórn, sbr. 1. og 2. mgr. 95. gr.



Hvað gera sýslumenn við ónýta kjÖrseðla skv. 64, gr.? Er mtkið um að kjörseðlar ónýtist hjá 
kjósendum? Ætti að taka fram í greininni hvað gera skuli við seðlana?

14, Kiósendur í og utan umdæmis kiörstjóra.

Telja sýslumenn að 65. gr. þur0 breytinga við?

a. Á kjörstjórum td . að vera sk.ylt ef kjósandi utan umdæmis óskar þess, að koma atkvæðisbréfí 
í póst? Ef svo er á þá að vera tímafrestur á móttöku miðað við kjordag? Eru óskir um slíkar 
póstsendingar algengar?

b. Hvemig hefur gengið að innheimta póstburðargjaldið? Er gjaldíð skráð í bókhald 
embættisins og atkvæðisbréfíð sfðan sent sem póstur embættisins? Er gjaJdtöku e.t.v. sleppt?

15. Sérstakar skrár vfír þá sem greiða atkvæði utan kjörfundar.

í spumingu nr. 4 var sérstaklega spurt hvort lögfesta ætti heímild til notkunar á tölvum og 
öðrum rafbúnaði við framkvæmd kosningarinnar?

a. Halda sýslumenn hinar sérstöku skrár skv. 1. mgr. 66. grv sbr. 1. mgr. 63, gr., f tol vum?

b. Með hyaða hætti senda kjörstjórar hlutaðeigandi kjörstjómum atkvæðakassa og skrár skv. 3. 
mgr, 66. gr,? Staðfestir kjÖrstjórn móttökuna?

c. í 4. mgr. 66. gr. segir að umboðsmenn lista skuli hafa aðgang að skrám þeim sem getur í 1. og
2. mgr, 66. gr. Hvaða skilning leggja kjörstjórar í orðíð „aðgang'7 Hefur einungis verið veittur 
iesaðgangur að skránni eða fá umboðsmennirnir ljósrít af hertni til þess að taka með sér á brott?

d. Hefur reynt á ákvæði 67. gr. hjá sýsíumönnum í undanförnum kosningum?





Fylgiskjal 9. Kosningaþátttaka í alþingiskosningum, í forsetakjöri og þjóðaratkvæða- 
greiðslum 1874-2013.

Alþingiskosningar, forsetakjör og þjóðaratkvæðagreiðslur 1874-2013

Kjósendur á kjörskrá Greídd atkvæði Kosningaþátttaka, %
Alls Alls Alls

1874, haust 6.183 1.211 19,6
1880, september 6.557 1.618 24,7
1886, júní 6.648 2.036 30,6
1892, september 6.841 2.085 30,5
1894, júní 6.733 1.779 26,4
1900, september 7.329 3.573 48,7
1902, júní 7.539 3.968 52,6
1903, júní 7.786 4.155 53,4
1908, 10. september 11.726 8.486 75,7
1911,28. október 13.136 10.303 78,4
1914, ll.apríl 13.400 7.475 70,0
1916,21. október 28.529 14.030 52,6
1918,19. október (þjóðaratkvæðagreiðsla) 31.143 13.653 43,8
1919,15. nóvember 31.870 14,463 58,7
1923,27, október 43.932 31.146 75,6
1927,9. júlí 46.047 32.928 71,5
1931, 12.júní 50.617 39.605 78,2
1933, 16. júlí 53.327 36.772 70,1
1934, 24. júní 64.338 52.444 81,5
1937,29. júní 67.195 59.096 87,9
1942, 5. júlí 73.440 58.940 80,3
1942,18.-19. október 73.560 60.576 82,3
1944, 20.-23. maí (þjóðaratkvæðagiæiðsla) 74.272 73.058 98,4
1946,30. júni 77.670 67.896 87,4
1949,23.-24. október 82.481 73.432 89,0
1952,29. júní (forsetaskjör) 85.877 70.447 82,0
1953,28. júní 87.601 78.754 89,9
1956, 24. júní 91.618 84.355 92,1
1959,28.júní 95.050 86.147 90,6
1959,25.-26. október 95.637 86.426 90,4
1963, 9. júní 99.798 90.958 91,1
1967, 11. júní 107.101 97.855 91,4
1968,30. júní (forsetakjör) 112.737 103.890 92,2
1971, 13. júní 118.289 106.975 90,4
1974,30. júní 126.388 115,575 91,4
1978, 25. júní 137.782 124.377 90,3
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Alþmgiskosningar, forsetakjör og þjóðaratkvæðagreiðslur 1874-2013

Kjósendur á kjörskrá Greidd atkvæði Kosningaþátttaka, %
Alls Alls Alls

1979, 2.-3. desember 142.073 126.929 89,3
1980, 29. júní (forsetakjör) 143.196 129.595 90,5
1983, 23. apríl 150.977 133,304 88,3
1987,25. apríl 171.402 154.438 90,1
1988,25, júní (forsetakjör) 173.829 126.535 72,8
1991, 20. apríí 182.768 160.142 87,6
1995, 8. apríl 191.973 167.751 87,4
1996,29. júní (forsetakjör) 194.705 167.334 85,9
1999, 8. maí 201.480 169,424 84,1
2003, 10. maí 211.304 185.392 87,7
2004, 26. júní forsetakjör 213.553 134.374 62,9
2007, 12. maí 221.330 185.071 83,6
2009,25. apríl 227.843 193.975 85,1
2010, 6. mars (þjóðaratkvæðagreiðsla) 229.926 144.231 62,7
2011, 9. apríl (þjóðaratkvæðagreiðsla) 232.460 175,114 75,3
2012, 30. júní (forsetakjör) 235.743 163.294 69,3
2012, 20. október (þjóðaratkvæðagreiðsla) 236.850 115.890 48,9
2013,27. apríí 2013 237.807 193.828 81,5

Heimíld: Hagstofa íslands.
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Fylgiskjal 10. Kosningaþátttaka í kosningum til sveitarstjórna

Kosningaþátttaka í sveitarstjórnarkosningum 1938-2014

Kjósendur á kjörskrá Kjósendur a f  íbúum alls, % Greidd atkvæði Kosningaþátttaka, % 
Alls AIls Alls Alís

1938 68.218 57,9 47.902 73,9
1942 . . . . . .

1946 . . . . . . . . .

1950 83.557 59,0 63.099 77,7
1954 89.502 58,6 69.999 80,3
1958 93.940 56,1 76.227 83,0
1962 98.655 54,3 81.419 84,6
1966 105.215 53,9 88.208 85,9
1970 116.645 57,2 99.238 86,6
1974 126.522 58,8 109.634 87,8
1978 138.113 61,8 117.384 85,4
1982 148.648 63,6 125.656 85,1
1986 169.038 69,6 138.139 81,9
1990 177.483 69,7 144.485 82,0
1994 186.454 70,1 161.152 86,6
1998 193.632 70,8 159.187 82,3
2002 204.945 71,3 168.913 83,2
2006 216.163 71,3 169.976 78,7
2010 225.855 71,0 165.238 73,5
2014 239.734 73,2 158.616 66,5

Heimild: Hagstofa íslartds.





Fylgiskjal 11. Athugasemdir við log um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998

Skrifstofa borgarstjórnar 18. september 2014

Athugasemdir við lög 
um kosningar til sveitarstjórna nr. 5/1998

í 2. gr. segir;

Nú eiga ákvæði 9, gr. lögheimilíslaga, nr. 21/1990, við um hagi marms og teist hann þá ekki 
hafa glatað kosnjngarrétti þótt hann hafi tílkynnt flutning sarnkvæmt Norðuriandasamningi 

um almannaskráningu, epda fullnægi hann að öðru leyti skilyrðum 1. mgr.

Ljóst er að i framkvæmd hefur þessi grein ekki virkað sem skyidi. Engin skrá er haldin utan 
um námsmenn á Norðurlöndum og því ómögulegt að vita hverjir þeirra hafa kosningarrétt og 
hverjir ekki. Sú afleita ieið hefur verið farin að haida inni á kjörskrá ölium þeim sem búsettir 
eru á Norðurlöndum og falla innan ákveðins aldurbiis.

Þar af leiðandi eru margir á kjörskrá sem ekki eiga að vera það, þ.e. fólk sem ákvæði 9. gr. 
iögheimilislaga eiga ekki við um, og aukinheidur fjölmargir sem hafa kosningarrétt sem ekki 
komast inn á kjörskrá nema kæra sig sérstakiega inn. Eigi þessi grein að haidast óbreytt þarf 
að sjá til þess að hafdið sé utan um skráningu á þeím kjósendum sem uppfýlía þessi skilyrði 
svo hægt sé að taka þá inn á kjörskrá.

í  4. gr. segir:

Sveitarstjórnir gera kjörskrár ti! svejtarstjórnakosninga á grundvelli kjörskrárslofna sem
[Þjóðskrá íslandsjl) lætur þeim í té.

Við viljum að þarna sé skýrt að Þjóðskrá skuíi láta sveitarstjórnum kjörskrárstofninn í té 
endurgjaldslaust.

f 10. gr. segir;

Sveitarstjórn skaj þegar taka tii meðferðar athugasemdir er henni berastvegna kjörskrár og 
gera viðeigandi leiðréttingar á þepni. [...] Sveitarstjórn skal enn fremur fram á kjördag 

leiðrétta kjörskrá ef henni berst yltneskja um andíát eða um að einhver hafi öðiast, eftir
atvikum mjsst, íslenskt ...2- ríkisfang, ■

Þetta kalíar á skýrari tímaramma. f Reykjavík er athugasemdum vegna kjörskrár safnað 
saman og þær teknar fyrir f bunkum. Orðið „þegar" mætti því falla burt. Varðandi 
ieiðrétttngar á kjörskrá sem gerðar eru á kjördag viljum við að það liggi fyrir hvort við erum 
skyidug tii að taka ieiðréttingar ti! afgreiðsiu fram að iokun kjörstaða.

Eins má geta þess í þessu samhengi að á kjördag 31. maí 2014 kom í Ijós þegar kjósandi 
mætti á kjörstað að hann reyndist rangiega skráður í Reykjavík en átti íögheimili í öðru 
sveitarféiagi. Sveitarstjórn í því sveitarfélagi sem kjósandinn bjó kom þegar í stað saman og 
tók kjósandann inn á kjörskrá. Sveitarstjórn í Reykjavík kom ekki saman fyrr en að nokkrum 
klukkustundum líðnum og var því viðkomandi á kjörskrá í tveimur sveitarfélögum í þó

j  í
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nokkurn tíma. Æskilegt væri að koma í veg fyrir þetta, til dæmis með því að heimila ekki 
sveitarstjórn að taka kjósanda inn á kjörskrá fyrr en gengið hefur verið úr skugga um að hann 
hafi verið fjarlægður af þeirri kjörskrá sem hann er ranglega skráður í.

í 14. gr. segir:

í hverri kjörstjórn eiga sæti þrír aðalmenn og þrír varamenn sem aliir skulu eiga kosningarrétt
í sveitarfélaginu.

Velta má fyrir sér hvort það er eðiiiegt kjörstjómir í misstórum sveitarfélögum séu allar 
jafnstórar. Við teidum æskilegt að þarna væri meiri sveigjanleiki. Þannig eru til að mynda tíu 
aðalmenn í yfirkjörstjórnum í Reykjavík við Aiþingiskosningar en þrír við 
sveitarstjórnarkosningar.

í 25. gr. segir: ,

Yfírkjörstjórn úrskurðar um kjörgengi. Úrskurði hennar má skjóta tjl sveitarstjórnar. Úrskurð 
sveitarstjórnar má kæra á sama hátt sem fyrir er mælt í 93. gr. ef úrskurður fellur um að

fulltrúaefni hafi misst kjörgengi.

Þetta er óskýrt. Það virðist vera boðið upp á tvo möguleika. Annars vegar að kæra úrskurð 
yfirkjörstjórnar til sveitarstjórnar og hins vegar að kæra úrskurð sveitarstjórnar um missi 
kjörgengis. Ef sveitarstjórn móttekur kæru þarf hún væntanlega að taka afstöðu ti! 
kærufrests.

í 37. gr. segir:

Þar sem bundnar hlutfailskosningar fara fram skal prenta framboðslistana hvern við annars 
hlið í röð eftir bókstöfum þeirra og skal ætla hverjum lista um 6 sm breidd en iengd skal 

miðuð við fuila löglega tölu frambjó'ðenda.

Við viijum hafa heimiid til að geta raðað framboðslistum í fieiri en eina röð á kjörseðil ef á 
þarf að halda. Langir kjörseðlar flækja framkvæmdina að ýmsu leyti, t.a.m. varðandi hvernig 
þeirfalla í kassa og hvernig tainingin fer fram. Eins mætti skoða hvort ástæða er til að bæta 
inn ákvæði um að iistabókstaf skuii fyigja reitur til að merkja í.

í 41. gr. seglr:

Skulu kassarnir allir vera af sömu gerð, eigi minni en 31,5 sm að lengd, 21 sm að breidd og 
15,7 sm á hæð, með loki á hjörum og góðri læsingu fyrir. Langs eftir miðju lokinu skal vera 

rifa ersé 15,7 sm löng að minnsta kosti og 6,5 mm víð að ofan en víðari að neðan.

Þarna teljum við ástæðu til að skoða hvort kjörkassar ættu að vera gagnsæir eins og tíðkast 
æ vfðar í heiminum.
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f 21. gr. segir:

Þegar sveitarstjórnarkosningar eiga að fara fram skulu öil framboð tilkynnt skriflega 
yfirkjörstjórn þeirri sem í hlutá eigi síðar en kl. 12 á hádegi þann dag þegar þrjár vikur eru til

kjördags.

Og í 43. gr. segir:
Kjósandi hefur heimild til að grelða atkvæðl utan kjörfundar frá þeim degi er átta vikur eru til

. kjördags.

Þennan vikufjöída teljum við að þurfi nauðsynlega að samræma. Okkur þykir óeðiilegt að 
hægt sé að kjósa tií sveitarstjórnar í fimm vikur án þess að fyrir liggi hvaða iistar verði í kjöri 
eða hvaða listabókstaf þeim verði úthlutað.

í 49. gr. segir:
Kjörstjórnin ska! sitja við borð í kjörfundarstofunni. Auk umboðsmanna lista má enginn vera 

inni í kjörfundarstofunni nema þeir kjósendur, einn á hvern kjörkiefa, sem eru að greiða
atkvæði.

Sú hefð er dottin upp fyrir að umboðsmenn sitji daglagt inni í kjörfundarstofu. Við viijum 
síður að þeir hafi heimiid tíl þess f lögum, enda ekki mikil stemmning meðal kjósenda fyrir 
slíku.

í 50. gr. segir um utankjörfundaratkvæði:

í sveitarfélagl, þar sem kosin er sérstök yfirkjörstjórn, er kjörstjórninni heimijt að hefja 
flokkun atkvæða skv. 1. mgr. daginn fyrir kjördag þannig að atkvæðisbréf verði afhent í rétta

kjördeild á kjördag,

Þessa heimild viijum við gjarnan fá lengda, hiutfall utankjörfundaratkvæða fer hratt 
hækkandi, vinnan við þau er umfangsmikil og við viljum geta byrjað á þessu 2-3 dögum fyrir 
kosningar.

í 54. gr. segir:
Kjörstjóm skal að öðru leyti sjá tii þess að á kjörstað og í næsta nágrenni hans fari hvorki 
fram óieyfilegur kosningaáróður eða kosningaspjöll né önnur starfsemi sem truflar eða

hindrar framkvæmd kosninga.

Þarna er orðinu „óleyfilegur" ofaukið. Allur kosningaáróður á og í kringum kjörstað er 
óleyfilegur.
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í 77. gr. segir:
Heimilt er að hefja fíokkun atkvæða og undirbúa talningu þeirra fyrir luktum dyrum áður en

( kjörfundi lýkur.

Við höfum fylgt þessu en teldum æskilegt að mega telja atkvæði fyrir luktum dyrum milli kl. 
19 og 22 á kjördag. Farið er á svig við þessa reglu í öðrum sveitarfélögum eins og kunnugt er, 
þar sem er fiokkað fyrir luktum dyrum og svo talið í bunka.

í 86. gr. segir:
Til þess að finna hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum Jista skai kjörstjórn 

reikna frambjóðendum atkvæðatölu á þennan hátt:
□ Kjörstjórn tekursaman þá kjörseðla þar sem engin breyting hefur verið gerð á listanum. 

Þar telst efsta nafn listans vera í fyrsta sætþ næsta nafn í öðru sæti o.s.frv. Næst tekur 
kjörstjórn alla þá kjörseðla þar sem kjósendur hafa gert einhverjar breytingar á röð 

frambjóðenda og teiur atkvæði hvers frambjóðanda í hvert sæti listans.
□ Nöfnum frambjóðenda á listanum er nú raðað þannig að sá sem hlotið hefur flest atkvæði í 
1. sæti skv. 2. mgr. hlýtur það sæti. Sá frambjóðandi, að þessum siepptum, sem hlotið hefur 
flest atkvæði í 1. og 2. sæti samanlagt hlýtur 2. sætið o.s.frv. uns raðað hefur verið í sæti svo 

mörgum frambjóðendum listans að Ijóst sé hverjir teljast fulltrúar hans og hverjir
varafulltrúar.

Þessi grein er að okkar mati afieit, hún er ekki í samræmi við lög um kosningar til Aiþingis og 
eiga kjósendurgríðarlega erfitt með að kalla fram breytingará iista með þessum hætti. í raun 
þarf heimingur kjósenda að strika yfir frambjóðanda til að það hafi áhrif og gerist það eru 
áhrifin þau að frambjóðandi fellur niður í neðsta sæti listans. Þetta þarf að færa tii samræmis 
við lög um kosningar til Aíþingis.





Fyígiskjal 12. Yfirlit yfir Íög um  kosningar til Alþingis.

Yfirlit yfir lög um kosningar til Alþingis

Yfirlitið geymir stutta lýsingu á þeim  ákvæðum  kosningaiaga sem vinnuhópur um  
endurskoðun kosningalaga hefur haft til umfjöllunar. í  m eginatriðum  takm arkast 
yfirlitið við ákvæði kosningalaga um  framboðsfresti til þess að bjóða fram við 
alþingiskosningar og upphaf atkvæðagreiðslu u tan  kjörfundar og hvernig ákvæði í 
kosningalögum  hafa verið um  setningu kjörfundar, sbr. enn frem ur fylgiskjal 5. Nánari 
umfjöllun um  einstök atriði m á hins vegar finna í einstökum  köflum skýrslunnar. 
Samhengisins vegna er þó einnig vikið að öðrum  atriðum  er varpa ljósi á forsögu laga 
um  kosningar til Alþingis, sem tengjast að öðru leyti athugunum  vinnuhópsins.

1844 Fyrst kosið til Alþingis skv. tilskipun Kristjáns VIII. frá 8. m ars 1943, um  skiptun 
sérlegrar ráðgefandi samkom u fyrir fsland, er skyldi nefnast Alþingi. Landinu var þá 
skipt í lögsagnarum dæm i 19 sýslna og kaupstaðarins Reykjavíkur. Framkvæm d 
kosninga var hjá „kosningastjórnaranum ".

1849 í lögum  Friðriks VIL frá 28. septem ber 1849 um  kosningar til þjóðfundar þess á 
íslandi, sem heitið var í konungsbréfi 23. september 1848 eru lögsagnarum dæm in 
orðin að kjördæm um  og kosningarstjórnarinn að kjörstjóra. Kjörstjórar voru 
bæjarfógetinn í Reykjavík og sýslumenn.

1857 Eru ým sar breytingar gerðar á tilskipuninni frá 1843. Áfram er talað um  
kjörstjóra og eldri ákvæði um  fyrirkom ulag kjörfundar eru óbreytt, en hann skyldi 
auglýsa að m innsta kosti 14 dögum  fyrirfram, tíma og stað.

1874 í stjórnarskránni um  hin sérstöku málefni íslands kom fram  að um  
alþingiskosningar yrðu settar nákvæm ari reglur í kosningalögum.

1877 Fyrstu lög um  kosningar til alþingis, nr. 16/1877. Kjörskrárgerðin var í höndum  
hreppsnefndar eða bæjarstjórnar og ítarleg ákvæði voru um  kjörskrárgerðina og 
meðferð leiðréttinga. Skyldi kjörskráin gilda frá 1. júlí til 30. júní árið eftir. H ver sýsla 
var eitt kjördæm i en Skaftafells- og Þingeyjarsýslur voru tvö kjördæmi. Reykjavík var 
áfram  sérstakt kjördæmi. Þjóðkjörnum þingm önnum  var síðan skipt niður á einstök 
kjördæm i alls 19 þingm enn (níu tvím enningskjördæm i og 10 einmenningskjördæmi). 
Fyrir hvert kjördæmi var skipuð kjorstjóm. Skilyrði var að þingm annsefni hefði m æ tt 
á kjörfund eða einn eða fleiri hefðu m æ lt með honum  og hann  sam þykkt að taka við 
kosningu og að hann hafi ekki boðið sig fram  í öðru kjördæmi. Tekið var fram  að ekki 
væri nauðsynlegt að kjörgegni væri sannað fyrir kjörstjórninni og að Alþingi feldi 
úrskurð um  kjörgengi þeirra sem væ ru kosnir. Kosningar skyldu fara fram  6. hvert ár 
í septem ber árið áður en Alþingi kæm i saman. Kosningarnar fóru fram á opnum  fundi 
sem oddviti kjörstjórnar boðaði til. H ann  stýrði jafnfram t fundinum  og skyldi sjá um  
að bæði þæ r og öll kosningin færi fram  í góðri reglur. Þegar búið var að bera saman
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kjorskrárnar og atkvæðaskrárnar skyldi telja saman atkvæði, Skilyrði var að kjósandi 
hefði hlotið meira en helm ing þeirra atkvæða sem greidd voru. Annars skyldi kjósa 
aftur „óbundnum  kosningum ".

1903 Lög nr. 18/1903, um  kosningar til alþingis, kom u í stað kosningalaganna frá 1877. 
Kosningar urðu leynilegar. Greint á milli yfirkjörstjórna í hverju kjördæmi og 
„undirkjörstjórna" sem skyldu vera fyrir hvern hrepp. í  kaupstað skyldi bæjarstjórn 
velja undirkjörstjórn. Heimilt var bæjarstjóm  að skipta hverju kaupstaðarkjördæm i í 
kjördeildir. Með lögunum  voru sett ítarlega ákvæði um  undirbúning kosninga af hálfu 
kjörstjórna, þ.m.t. ákvæði um  prentun  og dreifingu kjörseðla. Eru ákvæði þessi að 
meginstefnu óbreytt í gildandi lögum, sbr. 54, og 55. gr. ítarleg ákvæði voru sett um  
kosningarathöfrdna. Kjósandi skyldi gera „kross innan í hringinn". Kveðið var á um  
rétt þingm anna til þess að hafa um boðsm enn einn eða tvo í hverjum  hreppi til þess að 
gæta hagsm una sinna við kosninguna.

1909 Voru gerðar breytingar á kosningalögunum  frá 1903. Sérstakt ákvæði var sett 
um  andlát frambjóðanda, sem er efnislega samhljóða 37. gr. gildandi laga og kveðið á 
um  heimild kjósanda til þess að fá aðstoð kjörstjórnarmanns við kosningarathöfnina 
ef hann var ekki fær um  að kjósa sjálfur af ástæðum  sem kjörstjórn m at gildar.

1913 Kveðið nánar á um  skipan yfirkjörstjórnar og um  skyldu hennar til þess að láta 
gera kjörseðla fyrir kjördæmi sitt og um  útlit þeirra. Nánari fyrirmæli voru enn frem ur 
um  m erkingar kjósanda á kjörseðilinn. Gert var ráð fyrir að nöfn frambjóðenda yrðu 
stimpluð á kjörseðilinn. Sérstakt ákvæði sett um  slit kjörfundar.

1914 Sérstök lög, nr. 47/1914 „um  atkvæðagreiðslu við alþingiskosningar þeirra 
manna, sem staddir eru u tan þess hrepps eða kaupstaðar, þar sem þeir standa á 
kjörskrá, þegar kosning fer fram". Tóku lögin til sjómanna og annarra sem staddir 
væ ru u tan hrepps eða kaupstaðar þegar kjörfundur æ tti sér stað. Ekki var jaínfram t 
hæ gt að greiða atkvæði á kjörfundi eða senda frá sér fleiri en einn atkvæðaseðil Þá 
m átti ekki greiða atkvæði fyrr en fram boðsfrestur þingm annaefna—eða lista— 
sam kvæm t kosningalögum  væri liðinn. Framboðsfrestur á þessum  tíma var 4 vikur 
fyrir kjördag. M ælt var sérstaklega fyrir um  gerð kjörgagna og fram kvæm d 
atkvæðagreiðslunnar. Var atkvæðagreiðslan ógild ef notuð voru önnur kjörgögn. 
Lögin tóku til h lutbundinna og óhlutbundinna kosninga.

1915 Heildarlög um  kosningar til Alþingis, nr. 28/1915. Um  atkvæðagreiðslu u tan  
kjörfundar fór áfram eftir lögum  nr. 47/1914. Greint var á milli kjördæmakosrdnga þar 
sem kosnir voru þingm enn í einmennings- og tvím enningskjördæm um  og 
hlutbundinna kosrtinga til efri deildar Alþingis eða landskjörinna þingm anna í stað 
konungskjörinna. Lögin geym du m eðal annar ítarlegri ákvæði um  kosningarathöfnina. 
Framboðsfrestur var ákveðinn 4 vikur á undan  kjördegi, U ndirbúningur h lutbundinna 
kosninga var í höndum  landskjörstjórnar en að öðru leyti stýrðu hinar sömu 
undirkjörstjórnir kosningum  og við kjördæmakosningar. K jördagur reglulegra 
kjördæmiskosninga skyldi vera 1. vetrardagur en við h lu tbundnar kosningar 1. júlí. 8 
vikum  fyrir kjördag skyldi afhenda landskjörstjórninni í Reykjavík lista með nöfnum
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þingm annaefna þeirra, sem væ ru í framboði. Framboðslista skyldi fylgja yfirlýsing að 
m innsta kosti 170 kjósenda á landinu um  að þeir styddu listann, Skyldu að minnsta 
kosti 60 vera ú r fyrrverandi Suðuramti, 30 ú r fyrrverandi A usturam ti og 40 úr 
fyrrverandi N orðuram ti og Vesturamti. Á hverjum  lista skyldi tilgreina um boðsm enn 
fyrir listann.

1920 Sett sérstök lög um  þingm annakosning í Reykjavík, nr. 11/1920. Samkvæmt 
lögunum  voru fjórir þingm enn Reykjavíkur kosnir h lutbundinni kosrdngu.

1923 Með lögum  nr. 33/1923 var gerð sú breyting á lögum  um  atkvæðagreiðslu 
fjarstaddra m ann við alþingiskosningar, að þau tækju einnig til þeirra sem ekki væru 
„ferðafærir sakir elli eða vanheilsu" og kæm ust ekki á kjörstað. f lögunum  var einnig 
kveðið á um  heim ild kjósanda til þess að njóta aðstoðar sem sakir sjónleysis eða 
annarrar líkamsbilunar gat ekki sjálfur greitt atkvæði sam kvæm t lögunum . Lög nr. 
97/1914 voru endurútgefin sem lög nr. 50/1923, um  atkvæðagreiðslur u tan  kjörstaða,

1928 Sett lög nr. 58/1928, um  atkvæðagreiðslur u tan  kjörstaða, er kom u í stað laga nr. 
50/1923. ítarlegri ákvæði voru um  kjörgögn og um  atkvæðagreiðsluna. Tilefnið voru 
misfellur sem upp  höfðu komið í fram kvæ m d137 og var lögunum  ætlað gera fyrirmæli 
þeirra skýrari t.a.m. um  gerð kjörgagna og eftirliti með fram kvæm d þeirra. Ekki voru 
gerðar breytingar á ákvæðum  um  upphaf atkvæðagreiðslunnar eða þeim 
takm örkunum  að ekki m ætti greiða atkvæði nem a einu sinni eða á kjörfundi.

1929 Sú breyting gerð með lögum  nr. 47/1929 að kjördagur í óhlutbundnum  
kosningum  var færður frá 1. vetrardegi til 1. laugardags í júlímánuði.

1934 Voru sett heildarlög um  kosningar til Alþingis, nr. 18/1934. Komu þau í stað 
kosningalaganna frá 1915 og leystu jafnfram t af hólm i lög um  atkvæðagreiðslur u tan  
kjorstaða frá 1928 og lög um  þingm annakosrdng í Reykjavík frá 1920. LÖgin voru sett 
í tengslum  við breytingar á stjórnarskránni, sbr. stjórnarskipunarlög nr. 22/1934, sem 
fólu m.a. í sér að 49 þingm enn skyldu kosrdr leynilegri kosningu (32 í einm ennings og 
tvím enningskjördæm um , 6 í Reykjavík kosnir með hlutbundinni kosrdngu og 11 
jöfnunarþingm enn). Auk þess sem felldar voru inn í lögin þæ r breytingar sem áður 
höfðu verið gerðar. Með lögunum  var horfið frá þeirri skyldu að upphaf kjörfundar 
væri á hádegi alls staðar á landinu. Skyldi kjörfund setja kl. 10 árdegis en á öðrum  
stöðum  heimilað að setja kjörfund á kjörstað eigi síðar en kl. 12 á hádegi enda væri það 
auglýst með 14 daga fyrirvara. Tekið var fram í 64. gr. laganna að heimild til þess að 
greiða atkvæði u tan kjörfundar væri bundin  við þæ r ástæður að kjósandi gæti ekki 
greitt atkvæði á kjörfundi eða gerði ekki ráð fyrir að geta slíkt. Ekki var vísað 
sérstaklega til sjómanna líkt og gert var í eldri lögum. U pphaf atkvæðagagreiðslu utan 
kjörfundar m iðaðist við 4 vikur fyrir kjördag, sbr, 66. gr. laganna. Framboðsfrestur var 
þá ákveðinn 4 vikur og 3 dagar. sbr. 26. gr. laganna. Með þessu var fram boðsfresturinn 
lengdur um  3 daga. Var talið nauðsynlegt að lengja frestinn vegna landslistanna, sem

137 Alþt. 1928, A-deild, bls. 243 og Alþt. 1928, B-deiId, dálk. 4217 og 4225. Sjá enn fremur Einar 
Arnórsson: Réttarsaga Alþingis, 1956, bls. 497.
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þá voru við lýði, en ekki var hæ gt að útbúa þá og afhenda fyrr en vitað var hverjir 
byðu sig fram í kjördæm um .138 Frestur til þess að leggja fram  landslista var hins vegar 
4 vikur og 2 dagar, Jafnframt var tekið fram í 2. mgr. 66. gr. laga nr. 18/1934 að enginn 
m ætti við sömu alþingiskosningar senda nem a einn kjörseðil.

1938 f aðdraganda Alþingiskosninga 20. júní 1937 voru sett bráðabirgðalög nr. 
15/1937 til að bregðast við andláti frambjóðanda en engin ákvæði voru um  viðbrögð 
við slíku í kosningalögum  og atkvæðagreiðsla utankjörfundar þá hafin. í  lögum nr. 
15/1938/ þar sem tekist var á um  staðfestingu bráðabrigðalaganna/ var kveðið nánar á 
um  viðbrögð við slíkum aðstæðum/ sem samsvara nú  45. og 37. gr. gildandi laga. 
Jafnframt sagði að sá sem greitt hefði atkvæði u tan kjörfundar í þeim  tilfellum sem 
frambjóðandi hefði andast og annar boðið sig fram í hans stað m ætti greiða atkvæði 
aftur og bærist fleiri en eitt atkvæði u tan  kjÖrfundar frá hinum  sam a kjósanda skildi 
aðeins hið síðastgreinda atkvæði kom a til greina. Sambærilegt ákvæði er nú í 2. mgr. 
91. gr, gildandi kosningalaga.

1942 Lög nr. 80/1942 um  kosningar til Alþingis leystu af hólmi lögum  nr, 18/1934/ en 
þau  voru sett í tengslum við stjórnarskrárbreytingar. Akvæði þeirra um  upphaf 
kjörfundar/ um  framboðsfrest og upphaf atkvæðagreiðslu u tan  kjörfundar voru 
óbreytt frá eldri lögum. Tekin var upp heim ild í 96. gr. fyrir kjósanda til þess að greiða 
atkvæði á kjörfundi enda þótt hann hefði áður greitt atkvæði u tan  kjörfundar. 
Sambærileg heimild er nú í 88. gr. gildandi laga.

1953 f aðdraganda alþingiskosninga 28. júní 1953 voru sett bráðabirgðalög um  að 
eldri stjórnmálaflokkar skyldu halda listabókstaf sínum/ en listar nýrra flokka yrðu 
m erktir í áfram haldandi röð eftir heiti þeirra. Lögin voru staðfest með lögum nr. 
66/1953.

1957 Sú breyting var gerð á 1. mgr. 70. gr. kosningalaga/ með lögum  nr. 91/1957/ að 
kjósandi skyidi skýra kjörstjóra frá ástæðum  þess að hann óskaði að neyta 
atkvæðaréttar síns fyrir kjördag og gera sem nákvæm asta grein fyrir hvar hann yrði 
staddur á kjördag. Tekið var fram að kjÖrstjóri skyldi færa upplýsingarnar í kjörbók, 
sem yfirkjörstjórn löggilti í þessu skyni. Jafnframt var tekið fram að fram bjóðendur og 
um boðsm enn þeirra eða framboðslista skyldu hafa aðgang að kjörbókinni. Akvæði 
þetta á sér nú sam svörun í 66. gr. gildandi laga þar sem fjallað er um  að kjörstjóri haldi 
sérstaka skrá um  þá sem greiða atkvæði u tan  kjörfundar. Með lögurLum var jafnfram t 
sett ákvæði um  upphaf og lok kjörfundar og um  bann við því að miðla upplýsingum  
um  það hverjir hefðu neytt atkvæðisréttar á kjörfundi/ sbr. 4. gr. laganna!39

1959 Lög nr. 52/1959, um  kosningar til Alþingis, leystu af hólmi lög nr. 80/1942. Lögin 
fólu í sér heildarendurskoðun kosningalaga og voru sett samhliða breytingu á 31. gr. 
stjórnarskrárinnar. Með þeim  lögðust af óhlutbundnar kosningar. Skyldu 49

Alþt. 1933, A-deiíd, bls. 48.
139 í skýringum við 3. gr. frumvarps þess sem varð að 4. gr. laga nr. 91/1957 sagði að með því væri lagt 
bann við því, að sendar væru frá kjorfundi upplýsingar um það, hverjir neyta atkvæðisréttar síns. Alþt. 
1957, A-deild, bls, 283.
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þirtgmenn kjördæmakjörrdr og 11 landskjornir til jöfnunar milli þingflokka. Við 
meðferð Alþingis á frum varpi því sem varð að lögum  nr. 52/1959 var lagður fram fjöldi 
breytingartillagna frá stjórnarskrárnefnd við h in  ým su ákvæði kosningalagafrum- 
varpsins. Auk tillagna frá m inni h lu ta nefndarinnar og einstökum  þingm önnum , þ.m.t. 
um  að fella brott þá breytingu sem gerð hafði verið með 4. gr. laga nr. 91/1957 um  bann 
við því að miðla upplýsingum  um  það hverjir hefðu neytt atkvæðisréttar á kjörfundi. 
Óbreytt voru ákvæði um  upphaf og lok kjörfundar, en þó sú breyting gerð að 
yfirkjörstjórnir í kaupstöðum  gátu ákveðið að kjörfundur skyldi hefjast kl. 9 árdegis. 
Ekki voru gerðar breytingar á fyrirm ælum  um  framboðsfrest og um  upphaf 
atkvæðagreiðslu u tan  kjörfundar, sbr. 26. gr. og 64. gr. laganna. Rétt er þó að geta þess 
að í 42. gr. laga nr. 52/1959 var gert ráð fyrir því að yfirkjörstjórrdr færu yfir og 
úrskurðuðu um  gildi fram boða á fundi daginn eftir að fram boðsfrestur rynni ú t og að 
því búnu gerðu þegar í stað almenningi kunna listana með auglýsingum  í útvarpi og 
Lögbirtingablaði. í  2. mgr. 62. gr. laga 52/1959 var tekið fram að sömu heimild til 
atkvæðagreiðslu u tan  kjörfundar hefðu þeir sem sam kvæm t læknisvottorði væri 
ráðgert að dveljast á sjúkrahúsi á kjördegi, einnig barnshafandi konur sem ætla m ætti 
að m undu verða hindraðar í að sækja kjörfund á kjördegi.

1966 Árið 1966 voru gerðar fyrstu breytingar á kosningalögunum  frá 1959 og hélt svo 
fram  nokkrum  sinnum  þar til þingið ákvað árið 1987 að fella meginmál allra 
breytinganna inn í ný  heildarlög og gefa þau þannig út, sbr. lög um  kosningar til 
Alþingis, nr. 80/1987. Meðal þeirra laga voru lög nr. 66/1984 og lög nr. 2/1987.

1984 í  tengslum  við breytingar á stjórnarskránni 1984, þar sem breytt var ákvæðum  
um  skiptingu þingsæ ta milli kjördæma, kosningaaldur lækkaður og þingm önnum  
fjölgað ú r 60 í 63, var lögum  um  kosningar til Alþingis breytt, sbr. lög nr. 66/1984. í  8. 
gr. þeirra var fram boðsfrestur sty ttur um  eina viku í 3 vikur og 3 daga. Tekið fram að 
auglýsingu landskjörstjórnar um  þau  framboð sem byðu fram lista við alþingiskosn- 
ingar skyldi birta eigi síðar en einum  sólarhring áður en atkvæðagreiðsla u tan  
kjÖrfundar hæfist. Ekki var kosið með þessum  nýju frestum  og fyrir alþingiskosn- 
ingarnar 25. apríl 1987 var þessum  frestum  breytt með lögum  nr. 2/1987.

1987 Með lögum  nr. 2/1987 var fram boðsfrestur lengdur ú r þrem ur vikum  og þrem ur 
dögum  ífjórar vikur. Jafnframt var ákveðið að lengja upphaf atkvæðagreiðslunnar ú r 
fjórum vikum  fyrir kjördag í átta vikur fyrir kjördag. Lögskýringargögn um  þessa 
breytingu eru fáorð. Lög nr. 52/1959 voru síðan endurútgefin sem lög nr. 80/1987.1 
heildarlögunum  frá 1987 voru ákvæði um  upphaf kjörfundar og hvernig staðið skyldi 
að auglýsingum  óbreytt frá 1934 og 1957.

1991 Með lögum  nr. 10/1991 var fram boðsfrestur styttur ú r 4 vikum  í tvær vikur. 
Skyldu þá  öll framboð tilkynnt skriflega yfirkjörstjórn þeirri sem í h lu t ætti, eigi síðar 
en kl. 12 á hádegi þann  dag þegar tvær vikur væ ru til kjördags. Með því að stytta 
framboðsfrestinn ú r fjórum vikum  í tvær væri, auk breytts fyrirkomulags við gerð 
kjörskrár, skapaður möguleiki til að boða til alþingiskosninga með nokkuð styttri
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fyrirvara, ef aðstæður í stjórnm álum  gerðu slíkt nauðsynlegt.140 Jafnhliða styttingu 
framboðsfrestsins var frestur til að tilkynna um  ný framboð ákveðinn 3 dagar fyrir lok 
framboðsfrests og að landskjörstjórn skyldi birta auglýsingu sýna um  framboð við 
kom andi alþingiskosningar 10 dögum  fyrir kjördag í stað þriggja vikna. Með þessu 
var frestur landskjörstjórnar til þess að fara yfir framboð og ganga frá auglýsingu sinni 
styttur ú r 7 dögum  í fjóra og hálfan sólarhring.141 Jafnframt var sú breyting gerð að 
væri kjörfundur settur fyrr en kl. 12 á hádegi skyldi það auglýst með þeim fyrirvara 
og á þann hátt á hverjum stað sem venja var þar að birta opinberar auglýsingar, sbr. 
27. gr. laga nr. 10/1991.

1995 Með lögum nr. 9/1995 var ákvæðum  kosningalaganna breytt í þeim  tilgangi að 
samræm a ákvæði þeirra betur ákvæðum  stjórnarskrárinnar eftir breytingarnar. Þá var 
breytt ákvæðum  laganna um  kjörskrárgerðina, sem skyldi m iðast við skráð lögheimili 
í sveitarfélagi sam kvæm t íbúaskrá þrem ur vikum  fyrir kjördag. Breytt var ákvæðum  
laganna um  framboðsfrest til þess horfs sem nú  er í 30. gr. gildandi laga úr tveim ur 
vikum í 15 daga. Var það gert til samræmis við fram kvæm d sambærilegs ákvæðis í 
lögum um  kosningar til sveitarstjórna. Skyldi hann renna ú t á föstudegi, eða kl. 12 á 
hádegi 15 dögum  fyrir kjördag, Var þannig gert ráð fyrir því að yfirkjörstjórn hefði 
laugardaginn til að afgreiða framboð til landskjörstjórnar en landskjörstjórn ætti þá  að 
hafa afgreitt framboðslista og birt auglýsingu um  framboð eigi síðar en tíu dögum  fyrir 
kjördag, þ.e. á miðvikudegi.142

2000 Gildandi lög um  kosningar til Alþingis, nr. 24/2000, kom u í stað laga nr, 80/1987. 
Er nú  tekið fram í 56. gr. að kjósandi sem ekki getur sótt kjörfund á kjördegi, hafi 
heimild til að greiða atkvæði u tan  kjörfundar eftir þeim  reglum  sem settar eru í lögum. 
f skýringum  við ákvæðið í frum varpi því sem varða að gildandi kosningalögum  
kem ur fram  að texti eldri laga hafi verið einfaldaður þar sem ekki væri lengur gert ráð 
fyrir að kjósandi þyrfti að gera grein fyrir af hverju hann vilji greiða atkvæði u tan  
kjörfundar.143 Ákvæðið um  upphaf kjörfundar sam svarar að m örgu leyti því sem var 
áður. N ú var upphaf kjörfundar orðað svo að kjörfund skyldi setja á kjörstað kl. 9 
árdegis, en kjörstjórn gæti þó ákveðið að kjörfundur skyldi hefjast síðar, þó eigi síðar 
en kl. 12 á hádegi, sbr. 1. mgr. 70. gr. laganna. Breytingarnar fólust í því að nú  var 
almenn heimild til að ákveða setrdngu kjörfundar hjá kjörstjórn en ekki yfirkjörstjórn 
og hæ tt að greina á milli þess hvort sveitarfélag teldist vera h reppur eða kaupstaður. 
Þá var það orðin m eginregla að kjörfundur hæfist kl. 9 árdegis og var það til samræmis 
við hliðstæ tt ákvæði í lögum  um  sveitarstjórnarkosningar.

140 Alþt. 1990—1991 (113. löggjafarþing), þskj. 597.
141 Alþt. 1990—1991 (113. löggjafarþing), þskj. 597.
142 Alþt. 1994—1995 (118, loggjafarþing), þskj. 757.

Alþt. 1999-2000 (125. löggjafarþing), þskj. 823, bls. 46.
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