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Til landskjörstjórnar. 
 
Ég hóf afskipti af kosningamálum haustið 1982 en þá varð e.k. ráðgjafi 
flokksformanna sem þá voru að undirbúa breytingu á ákvæðum um kosningar 
til Alþingis. Síðan 1987 hef ég verið ráðgjafi landskjörstjórnar við úthlutun 
þingsæta. Nú er mál að linni og búið er að finna traustan eftirmann minn. Að 
vísu vænti ég þess að geta lokið mínu starfi með heildargreiningu á 
kosningaúrslitunum eins og ég hef gert á þrennum síðustu þingkosningum. 
 
Ég vil með bréfi þessum þakka landskjörstjórn, fyrr og síðar, fyrir einkar 
ánægjulegt samstarf. En jafnframt vil ég með bréfinu hvetja til að allt 
fyrirkomulag kosninga verði tekið til endurskoðunar. Þar er ekki átt við hina 
pólitísku þátta málsins heldur um framkvæmdina alla. Kosningalög hafa ekki 
verið endurskoðuð í heild um afar langa hríð. Að hluta til má rekja ákvæðin 
öld aftur í tímann, jafnvel lengur. 
 
Ég hef kynnt mér erlendar fyrirmyndir og ráðleggingar alþjóðastofnana og er 
eindregið þeirrar skoðunar að það eigi að vera einn lagabálkur um allar 
kosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur, en vitaskuld með sérákvæðum um 
einstakar kosningar. Mikilvægur þáttur í þeim lögum ætti að vera að styrkja 
stöðu landskjörstjórnar og koma húsbóndavaldinu á eina hönd, hjá 
landskjörstjórn. Af erlendum fyrirmyndum vil ég sérstaklega benda á slík 
heildarkosningalög í Noregi. 
 
Í kjölfar endurskoðunar er síðan brýnt að endurskoða allt gagnaflæði og 
gagnvinnslu og fella þetta saman í eitt kerfi. Á meðf. fylgiskjali, „Gagnaflæði 
við þingkosningar 2013“ , er þetta sýnt fyrir nýliðnar kosningar. 
 
Eitt markmiða með endurbættu fyrirkomulagi og heilstæðu gagnakerfi ætti að 
vera að lækka kostnað við kosningar og þjóðaratkvæðagreiðslur, enda viðbúið 
að þeim muni fjölga á komandi árum. 
 
Enda þótt formlegu starfi mínu fyrir landskjörstjórn sé að ljúka er ég 
reiðubúinn til að ljá þessum endurbótum lið, sé eftir því óskað. 
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