Tímafrestir
Samanburður á núgildandi lögum og tillögum starfshópsins
Tímamark:
Lög nr. 24/2000, um kosningar

Dagar/vikur

Tillaga starfshóps að frv. til kosningalaga

til Alþingis

f. kjördag

•

57 dagar

Heimilt að greiða bréfatkvæði (bréfkosning
71. gr. frv.)

8 vikur/

•

56 dagar

Síðasti dagur til að hefja

•

Landskjörstjórn ákveður skiptingu

atkvæðagreiðslu utan

Reykjavíkurkjördæma og auglýsir hana (8.

kjörfundar (57. gr.)

gr. frv.)
•

47 dagar

Frestur rennur út fyrir sveitarfélög til að
sækja um undanþágu til notkunar
prentaðrar kjörskrár (1. mgr. 35. gr. frv.)

•

40 dagar

Landskjörstjórn tekur ákvörðun um
undanþágur til notkunar prentaðrar
kjörskrár (1. mgr. 35. gr. frv.)

•

Framboðsfrestur rennur út (36. gr. frv.)

•

Landskjörstjórn/yfirkjörstjórn sveitarfélags
ákvarða gildi framboðslista (45. og 46. gr.
frv.)

33 dagar

•

Viðmiðunardagur kjörskrár (27. gr. frv.)

32 dagar

•

Frestur rennur út til að kæra ákvarðanir

36 dagar
•
5 vikur/
35 dagar

•

Landskjörstjórn ákveður
skiptingu
Reykjavíkurkjördæma (7. gr.)
Viðmiðunardagur kjörskrár
(23. gr.)

landskjörstjórnar/yfirkjörstjórnar
sveitarfélags um gildi framboða (2. mgr. 45.
og 2. mgr. 46. gr. frv.)
•

30 dagar

•
•

29 dagar
4 vikur/

•

28 dagar
3 vikur/
21 dagur

Auglýsing framboðslista (1. mgr. 47. gr. frv.)
Þjóðskrá Íslands auglýsir kjörskrárgerð (1.
mgr. 30. gr. frv.)
Síðasti dagur til að hefja atkvæðagreiðslu
utan kjörfundar (1. mgr. 68. gr. frv.)

Skipting Reykjavíkurkjördæma
auglýst (2. mgr. 7. gr.)

•

Heimilt að hefja
atkvæðagreiðslu utan

•

Heimilt að hefja atkvæðagreiðslu
utankjörfundar í heimahúsi eða stofnunum
(5. mgr. 69. gr. frv.)

1

Tímafrestir
Samanburður á núgildandi lögum og tillögum starfshópsins
kjörfundar í heimahúsi eða
stofnunum (5. mgr. 58. gr.)
•
18 dagar

Frestur nýrra

•

Ákvæði um stjórnmálasamtök og

stjórnmálasamtaka til að sækja

listabókstafi er ekki að finna í frv. til

um listabókstaf og fá staðfest

kosningalaga.

heiti rennur út (38. gr.)
15 dagar

•

Framboðsfrestur rennur út
(30. gr.)

2 vikur/

•

14 dagar

Yfirkjörstjórn úrskurðar um
gildi framboðslista (41. gr.)

12 dagar

•

Kjörskrárgerð auglýst (25. gr.)

10 dagar

•

Kjörskrár lagðar fram til sýnis

•

(26. gr.)
1 vika/

•

•

1 dagur

gr. frv.)
•

(54. gr.)

7 dagar

4 dagar

Kjörseðlar skulu vera tilbúnir

Síðasti dagur til að sækja um

Kjörskrár lagðar fram til sýnis (2. mgr. 30.

Ákvæði um hvenær kjörgögn þurfi að vera
tilbúin ekki að finna í frv. til kosningalaga.

•

Síðasti dagur til að sækja um

atkvæðagreiðslu í heimahúsi

atkvæðagreiðslu í heimahúsi (2. mgr. 69. gr.

(3. mgr. 58. gr.)

frv.)
•

Atkvæðagreiðslu utan kjörfundar erlendis
lýkur (2. mgr. 68. gr. frv.)

Kjördagur

•

Atkvæðagreiðslu utan kjörfundar lýkur í
síðasta lagi kl. 17:00 (2. mgr. 68. gr. frv.)

2

