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Meginákvæði íslenskra laga um kosningar 

• Lög um kosningar til Alþingis nr. 24/2000 

• Lög um kosningar til sveitarstjórna nr. 

5/1998 

• Lög um framboð og kjör forseta Íslands 

nr. 36/1945 

• Lög um framkvæmd 

þjóðaratkvæðagreiðslna nr. 91/2010 

• Sveitastjórnarlög nr. 138/2011 

 



Sameiginlegar meginreglur laga 

• Reglur um kosningarétt og kjörgengi 

– 18 ára þegar kosning fer fram 

– Lögheimilisreglur 

• Kjördæmi 

• Formreglur um framkvæmd kosninga 

– Kjörstjórnir  

– Kjördeildir 

– Kjördagur 

– Atkvæðagreiðsla á kjörfundi eða utan 

 



Íbúakosningar skv. 107 gr. svstjl. 

• Sveitarstjórn ákveður hvort fram skuli fara 

almenn atkvæðagreiðsla meðal íbúa 

sveitarfélagsins um einstök málefni þess. 

• Rétt til þátttöku eiga þeir sem kosningarétt 

eiga í sveitarfélaginu skv. lögum um 

kosninga til sveitarstjórna. 

• Atkvæðagreiðsla skal vera leynileg og 

atkvæðisréttur jafn.  



• Hægt er að ákveða hvort um er að ræða 

bindandi eða ráðgefandi atkvæðagreiðslu. 

• Við framkvæmd atkvæðagreiðslu skal að 

öðru leyti farið eftir meginreglum laga um 

kosningar til sveitarstjórna, eftir því sem 

við getur átt.  

• Atkvæðagreiðsla getur verið að frumkvæði 

íbúa en ekki um efni fjárhagsáætlunar, 

gjalda, laun o.s.frv.  



• Í íslenskum lagaákvæðum er ekki enn gert 

ráð fyrir því að kosningar geti farið fram 

með rafrænum hætti. 

• Formkröfur 

• Meginregla um leynilega atkvæðagreiðslu 

– Kjósandi kýs í einrúmi  

– Reglur um veitta aðstoð 

– Rekjanleiki atkvæða 



Íbúakosningin  

• Um að ræða ólögbundna kosningar sem 

þýðir að framkvæmdaraðili getur sett eigin 

leikreglur um framkvæmd.  

 

– Innan marka sveitarstjórnarlaga 

– Að teknu tilliti til stjórnsýslulaga 

– Í samræmi við lög um persónuvernd og 

ólögfestar meginreglur um meðferð 

persónuupplýsinga 



Álitaefni við undirbúning 

• Kosningaréttur 

– Vilji til að rýmka kosningarétt eins mikið og 

unnt er. 

– Ákveðið að miða við 16 ára aldur og 

lögheimili í Reykjavík á meðan kosningin fer 

fram. 

– Ekki bundið við það hverfi sem kjósandi er 

með skráð lögheimili.  



Álitaefni við undirbúning 

• M.a. til að koma til móts við sjónarmiðið 

um leynilega atkvæðagreiðslu: 

– gat kjósandi kosið eins oft og hann vildi, en 

síðasta atkvæðið gildir. 

– var ákveðið að kosningin stæði í nokkra daga 

eða frá 29. mars til 3. apríl. 

– besta tæknilega útfærsla valin til að tryggja 

að ekki væri unnt að rekja atkvæði til 

kjósanda og til að hann gæti bara kosið einu 

sinni. 



• Aðalmarkmiðið var að skapa traust um 

atkvæðagreiðsluna og framkvæmd hennar 

þótt að um ólögbundna kosningu væri að 

ræða. 



Kjörstjórn 

• Borgarstjóri skipaði þriggja manna 

kjörstjórn með erindisbréfi þann 13. mars 

sl. 

• Hlutverk kjörstjórnarinnar var að hafa 

yfirumsjón með framkvæmd 

atkvæðagreiðslunnar og skera úr um 

vafaatriði og önnur ágreiningsatriði sem 

upp geta komið .  



Störf kjörstjórnar 

• Kjörstjórn fundaði reglulega í aðdraganda 

kosninga, alla virka daga sem hún stóð yfir 

og var í virkum tölvupóstsamskiptum allan 

tímann.  

• Tiltölulega fá og einföld viðfangsefni. 

• Mikill undirbúningur. 



Verkefnin 

• Heill „kassi“ af vafaatkvæðum. 

• Atkvæði á pappír 

• Athugasemdir um verkefnin sjálf. 

• Ekki á kjörskrá þrátt fyrir að eiga lögheimili 

í Reykjavík. 

• Má skila auðu ? 

• Veflykill virkaði ekki. 

 



Eftir kosningarnar.. 

• Fundað um reynsluna og hvernig hefði til 

tekist. 

• Úrskurðað um vafaatkvæðakassann. 

• Úrskurðað um skrifleg vafaatkvæði. 

 

• Lokaskýrsla til borgarráðs.  



Takk fyrir.  

 

 

Takk fyrir 

 

 


