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Kópavogur 24. ágúst, 2015

Inngangur
Framkvæmd alþingiskosninga á Íslandi samanstendur af mörgum mismunandi verkþáttum.
Að verkefninu koma hundruð einstaklinga sem flestir eru kallaðir til á fjögurra ára
fresti. Notaður er sérhæfður búnaður ýmissa kjörgagna, s.s. atkvæðaseðlar, kjörkassar,
innsigli og hugbúnaður. Beitt er ýmsum aðferðum sem eingöngu þekkjast úr þessu ferli. Lög
nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis eru grunnskjal sem lýsir ferli kosninganna.
Í ljósi reynslunnar verður að taka lögin til endurskoðunar og er meðfylgjandi samantekt liður
í þá átt.
Síðustu kosningar til alþingis voru haldnar vorið 2013.
Umboðsmenn Pírata sáu að ýmsu var ábótavant við framkvæmd þeirra og lögðu í
framhaldinu fram samantekt þeirra frávika sem þeir urðu vitni að.
Þeir lögðu loks fram kæru. Kæran var að grunni til hunsuð af yfirvöldum, en
ríkislögreglustjóri lét málið niður falla án athugasemda. Slík viðbrögð vekja ýmsar áleitnar
spurningar.
Umrædd frávik voru einfaldlega of mörg til þess að eðlilegt megi teljast í ferli sem keyrt er á
fjögurra ára fresti og gera verður kröfur um að standist ströngustu kröfur um áreiðanleika. Í
svona flóknu ferli, þar sem margir koma að, má búast við einhverjum frávikum; en fjöldi og
fjölbreytni þeirra frávika sem skráð voru af umræddum umboðsmönnum er langt fyrir utan
það sem eðlilegt getur talist.
Ýmis frávik eru tiltekin í samantekt umboðsmannanna. Kjörkassar og innsigli uppfylltu ekki
eðlilegar kröfur um öryggi og rekjanleika. Þjálfun starfsmanna og samræming verklags var
ófullnægjandi.
Líkja má umræddum kosningalögum við „verklagsreglu“ gæðakerfis. Í mörgum tilfellum
vantar nánari vinnulýsingar á einstökum verkþáttum, svo sem viðbrögðum við frávikum, en í
ljósi þess að viðbrögð eru ekki skilgreind í umræddum kosningalögum þá þyrftu þau að
minnsta kosti að vera skjalfest og aðgengileg starfsmönnum alþingiskosninganna. Starfssvið
umboðsmanna er óljóst. Talað er um „innsigli“, en engin lýsing er á þeim eða
lágmarkskröfur nefndar varðandi gerð þeirra, notkunarsvið, skráningar og þar með
rekjanleika. Viðbrögð við frávikum eru ekki skilgreind, svo sem hvað á að gera komi
atkvæðakassi óinnsiglaður í talningu. Fram kemur í kærunni að hægt var að komast í hluta
kjörgagna, s.s. atkvæðaseðla, án þess að eftir því væri tekið.
Þetta þýðir að hugsanlega hefur verið átt við kjörgögnin!
Þessi frávik teljast óásættanleg í lýðræðislegum kosningum og telur vinnuhópurinn að
niðurstöður síðustu alþingiskosninga séu ekki áreiðanlegar í ljósi þessara alvarlegu frávika.
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Það er grundvallaratriði að kjósendur njóti vafans og ber því núverandi stjórnvöldum skylda
til að sjá til þess að viðeigandi úrbætur eigi sér stað í tíma fyrir næstu alþingiskosningar.
Umrædd kæra umboðsmanna Pírata, Björns Þórs Jóhannessonar, Bjarka Sigursveinssonar og
Svavars Kjarrvals, var hvatinn að því að stofnaður var vinnuhópurinn „Kjörgögn“ sem tók til
starfa í 2. júní 2014 fyrir tilverknað Hákonar Jóhannessonar sem hafði kynnt sér efni og
niðurstöður kærunnar og áttað sig á að viðbrögð yfirvalda voru þau að sniðganga efnislega
þessa kæru.
Markmiðið vinnuhópsins „Kjörgögn“ var að framkvæma áhættumat á ferli alþingiskosninga
og þar með rýna í verklag og búnað tengdan þeim og koma niðurstöðunum til aðila málsins
með tillögum til úrbóta. Í þessu áhættumati er sú „hætta“ skilgreind sem beinist gegn öryggi
og þar með áreiðanleika ferlisins; áreiðanleika alþingiskosninga.
Reynt er eftir bestu getu að meta líkur þess að hættan sé til staðar og þar með þess að
„atvikið“ verði að veruleika. Eftirfarandi kvarði er notaður: litlar líkur = 1, meðal líkur = 2 ,
miklar líkur = 3. Við matið er að grunni til horft til reynslunnar.
Lagt er mat á alvarleika þess atviks/viðburðar sem á sér stað, verði hættan að veruleika.
Eftirfarandi kvarði er notaður: ekki alvarlegt = 1, alvarlegt = 2 , mjög alvarlegt = 3.
Margfeldi líkanna og alvarleika atviksins/viðburðarins gefa tölulegt mat á áhættu.
Niðurstöður margfeldisins eru því frá 1 x 1 = 1 og upp í 3 x 3 = 9. Frá 1 - 9.
Í framhaldi þessa tölulega mats má forgangsraða úrbótum með það fyrir augum að útiloka
hættuna og þar með atvikið/viðburðinn að fullu eða að minnka verulega líkur þess að
hættan valdi skaða. Atvik/viðburður með margfeldi 1 hefur minnst vægi, viðburður með 9
hefur mest vægi og þar með afdrifaríkastar afleiðingar á einstaka verkþætti, heildarferlið
og/eða niðurstöðu ferlisins, verði að veruleika.
Eftirfarandi eru helstu niðurstöður samantektar vinnuhópsins sem Björn Þór Jóhannesson,
Björn Leví Gunnarsson og Hákon Jóhannesson skipa.

5
Útgáfa 1.1, 01.09.2015

Vinnuhópurinn Kjörgögn
Áhættumat á verkferli alþingiskosninga

Björn Þór Jóhannesson (bjorn@innranet.is)
Björn Leví Gunnarsson (bjorn.levi@piratar.is)
Hákon Jóhannesson (hakon.johannesson@gmail.com)

Útbúnaður: Kjörkassar og innsigli
Umfang:
Þessi greining á við aðgerðirnar:
- Frágangur á atkvæðakassa á talningarstað (loka, læsa, skrá og innsigla)
- Flutningur atkvæðakassa frá kjörstað til talningar
- Móttaka atkvæðakassa á talningarstað
- Tæming atkvæða úr kassa á talningarstað

Frágangur
Kjörgögnin, atkvæðakassar og innsigli, sem notað er við alþingiskosningar hérlendis, standast
ekki þær kröfur sem gera verður til slíks búnaðar.
Framkvæmdinni er ábótavant. Lokun og innsiglun atkvæðakassa er ófullnægjandi,
lokunarbúnaður er opnanlegur án þess að eftir því sé tekið. Innsigli eru ekki auðkennd; þau
eru ekki númeruð og því ekki hægt að rekja uppruna innsiglis eða votta að innsigli sem berst
á áfangastað sé sama innsiglið og var sett á kjörstað.
Staðan er í dag með öllu óviðunandi.
Rekjanleiki atkvæðakassa er takmarkaður. Atkvæðakassar eru ekki númeraðir eða
auðkenndir á neinn hátt, sem leiðir til þess að hægt er að eiga við þá og skipta þeim út án
þess að eftir því sé tekið. Hægt er að opna atkvæðakassa á hjörum. Allt bendir til þess að
hægt sé að fjarlægja þau „límbönd“ sem í dag eru notuð sem „innsigli“ og skipta þeim út án
þess að eftir því sé tekið.

Flutningur
Í núverandi fyrirkomulagi þar sem lyklar eru notaðir til þess að læsa kjörkössum skal gera
þær kröfur að lyklar fylgi ekki með kjörkössum í flutningum og séu í skilgreindri öruggri
vörslu. Aflæsing kjörkassa á hvort eð er að vera óafturkallanleg, ef atkvæðakassi er opnaður
þá verður að setja nýtt innsigli til þess að læsa honum aftur. Í þeim skilningi er innsiglið
lásinn. Lykill á því að vera óþarfur.
Önnur gögn sem fara frá kjörstöðum eiga ekki að fara með á talningarstað með atkvæðum.

Móttaka
Af því að rekjanleiki kjörkassa og innsigla er ekki til staðar þá geta þeir sem taka á móti
kjörkössum ekki fullvissað sig um að upplýsingar um kassa og innihald sé óbreytt frá
kosningastað.
Skráningu við móttöku er einnig ábótavant. Þar ættu númer innsigla og kjörkassa að vera
skráð og síðar borin saman við sambærilega skráningu frá kjörstað.
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Tæming
Atkvæðum úr gölluðum atkvæðakassa, sem hugsanlega hefur verið átt við, er í dag blandað
saman við atkvæði annarra atkvæðakassa, áður en talið er úr þeim. Af þessu leiðir að
innihaldi atkvæðakassa, með þetta alvarlega frávik, er blandað saman við atkvæði annarra
atkvæðakassa sem gerir þar með öll þau atkvæði gölluð.

Áhættumatið
Hver er hættan?
Frágangur
Ekki er hægt að staðfesta að atkvæðakassi sem berst á talningarstað hafi verið kassi sem
kom frá kjörstað. Óviðkomandi geta haft aðgang að innsiglum, vegna þess að þau eru ekki
einkvæm.

Flutningur
Lokun búnaðar er ótryggur. Óviðkomandi getur komist í atkvæðaseðla atkvæðakassa án þess
að hægt sé að greina það.

Móttaka
Tekið sé á móti kjörkössum eða atkvæðum sem bárust ekki upprunalega frá kjörstað.

Tæming
Atkvæði úr gölluðum atkvæðakassa smiti atkvæði annarra atkvæðakassa þegar þeim er
blandað saman.

Hverjar eru líkurnar á frávikum og hverjar eru afleiðingar frávika?
Frágangur
Miðað er við ástand atkvæðakassa og innsigla í kosningum hingað til. Miðað við álit
umboðsmanna Pírata í alþingiskosningunum 2013 um að atkvæðakassar berist óinnsiglaðir,
með áföstum lykli og með röngum fjölda atkvæða, þá verður að telja líkurnar á frávikum frá
ætluðum kröfum miklar. Líkurnar miðast við það að að minnsta kosti einn kassi berist til
talningar með einhvers konar fráviki.
Líkur á hættu: Meðal (2)
Afleiðingar: Mjög alvarlegar (3)
Niðurstaða: 3 x 2 = 6.
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Flutningur
Líkur á að flutningur kjörkassa, lykla og kjörgagna (upplýsinga um fjölda atkvæða í hverjum
kassa) fari í sömu sendingu. Frá afskekktari kjörstöðum er erfitt að senda gögnin eftir
mismunandi leiðum.
Líkur á hættu: Meðal (2)
Afleiðingar: Alvarlegar (2)
Niðurstaða: 2 x 2 = 4.

Móttaka
Líkur á að ekki sé hægt að votta að atkvæðakassi sem berst á talningarstað sé sami
atkvæðakassi og fór frá kjörstað og ekki hafi verið átt við innihald hans.
Líkur á hættu: Miklar (3)
Afleiðingar: Mjög alvarlegar (3)
Niðurstaða: 3 x 3 = 9.

Tæming
Líkur á að gölluð atkvæði séu talin. Þótt atkvæðakassi berist á talningarstað með einhverjum
frávikum þá þýðir það ekki að það hafi verið átt við innihald atkvæðakassans.
Líkur á hættu: Litlar (1)
Afleiðingar: Mjög alvarlegar (3)
Niðurstaða: 1 x 3 = 3.

Áhættustjórnun? (úrbætur)
Atkvæðakassar
Atkvæðakassar þurfa að vera gerðir á þann hátt að þegar búið er að innsigla þá getur óviðkomandi ekki
komist í innihald þeirra undir nokkrum kringumstæðum án þess að eftir því sé tekið.
Atkvæðakassi þarf að vera auðkenndur með merki, s.s. auðkennisnúmeri, sem ekki er hægt að fjarlægja
eða breyta.
Endurnýja verður alla atkvæðakassa hér á landi með búnaði sem uppfyllir ýtrustu öryggiskröfur.

Innsigli
Innsigli þurfa að vera fyrirfram númeruð og skráð á kjörstað og senda skal númer bæði til
yfirkjörstjórnar og talningarstaðar með öðrum leiðum en með kjörgögnum.
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Taka verður upp nýja gerð innsigla hér á landi sem uppfylla ýtrustu öryggiskröfur.
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Viðbrögð við frávikum
Umfang
Framkvæmd alþingiskosninga samanstendur af fjölmörgum og ólíkum verkþáttum og
ýmislegt getur farið úrskeiðis. Viðbrögð við frávikum eru yfirleitt ekki skilgreind í
kosningalögunum. Eitt grundvallaratriði í stýringu ferla er að skilgreina fyrirfram viðbrögð
við frávikum með það fyrir augum að hægt sé að grípa tímanlega inn í og leiðrétta það sem
miður fer. Lögunum má líkja við verklagsreglu sem lýsir tilteknu verkferli, nauðsynlegri
aðstöðu og þeim búnaði sem nota á. Í vel uppsettri verklagsreglu er gerð grein fyrir
viðbrögðum við frávikum. Í lögunum kemur fram hver gerir hvað, hvernig og hvenær. Það
kemur að einhverju leyti fram hvernig brugðist er við frávikum. Ekki er t.a.m. gerð grein fyrir
því hvað gert er komi atkvæðakassi ólæstur eða óinnsiglaður á talningarstað. Ekki er hægt að
líta fram hjá því að innihald slíks atkvæðakassa er í raun ónothæft til talningar vegna mikillar
hættu á því að átt hafi verið við innihald atkvæðakassans. Dæmi af þessum toga eru
fjölmörg.

Áhættumatið
Hver er hættan?
Dæmi um hættu vegna þess að viðbrögð við frávikum eru ekki skilgreind:






Móttekin kjörgögn á talningarstað koma með ófullnægjandi frágangi eða
skráningum, en eru tekin í talningu, án athugasemda og án skráninga á tilfellinu.
Starfsmenn á kjörstöðum fá munnlegar, óljósar leiðbeiningar um viðbrögð við
frávikum frá stjórnendum. Viðbrögð við tilteknum frávikum eru því mismunandi
eftir kjörstöðum og eru að grunni til háð ákvörðunum og jafnvel duttlungum
kjörstjórna á hverjum stað. Misræmi kemur einnig fram í skráningum og erfitt er fyrir
landskjörstjórn að lesa úr gögnum hvað varðar gerð og tíðni frávika.
Starfsmenn taka rangar ákvarðanir vegna ófullnægjandi upplýsinga.
Skráningar eru ófullnægjandi eða vantar.

Hverjar eru líkurnar á frávikum og hverjar eru afleiðingar frávika?
Ef viðbrögð við mismunandi frávikum eru ekki skilgreind eru miklar líkur á að upp komi frávik
sem ekki er brugðist við á viðeigandi hátt. Að gefinni reynslu eru líkurnar miklar. Alvarleiki er
mismunandi eftir tegund frávika en ef viðbrögð eru ekki skilgreind, eins og t.d. með lokun
talningarstaðar, geta afleiðingar verið þær að starfsfólk fer ekki eftir lögum. Ef
kosningalögum er ekki fylgt, t.d. vegna ófullnægjandi upplýsinga, geta afleiðingarnar verið
mjög alvarlegar.
Líkur á hættu: Miklar (3)
Afleiðingar: Mjög alvarlegt (3)
Niðurstaða: 3 x 3 = 9
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Áhættustjórnun? (úrbætur)
Skilgreina þarf betur viðbrögð við frávikum í tilfellum eins og t.d.:





Atkvæðakassi kemur óinnsiglaður.
Atkvæðafjöldi í atkvæðakassa stemmir ekki við kjörbók.
Í ljós kemur að frágangi móttekinna atkvæðakassa er ábótavant á einhvern hátt.
Salur er opnaður vegna þess að starfsfólki finnst loftið vera þungt.

Almennt þarf að skilgreina aðgerðir við öllum þekktum frávikum. Ef upp kemur frávik sem
hefur ekki skilgreinda viðbragðsáætlun, þarf að sammælast um í hvaða ferli það á að fara
áður en nokkuð annað er gert. Einnig þarf að vera til áfríunarákvæði fyrir það ferli.
Hér er tillaga að viðbrögðum, ef upp kemur áður óþekkt frávik:
Tilvik sem tengist kjörgögnum er tilkynnt til yfirkjörstjórnar og allt sem tengist frávikinu er
tekið til hliðar. Yfirkjörstjórn ákveður viðbrögð og hefur samband við aðrar yfirkjörstjórnir og
landskjörstjórn til þess að fá samþykki fyrir þeim viðbrögðum. Þegar samþykki er fengið, þá
er frávikið afgreitt eftir samþykktri áætlun. Í eftirfylgni er svo farið yfir frávikið, viðbrögðin
metin og gerð fráviksáætlun fyrir næstu kosningar.

11
Útgáfa 1.1, 01.09.2015

Vinnuhópurinn Kjörgögn
Áhættumat á verkferli alþingiskosninga

Björn Þór Jóhannesson (bjorn@innranet.is)
Björn Leví Gunnarsson (bjorn.levi@piratar.is)
Hákon Jóhannesson (hakon.johannesson@gmail.com)

Þjálfun og þekking starfsmanna
Umfang
Þjálfun allra þeirra starfsmanna, launaðra starfsmanna og sjálfboðaliða, sem að
kosningunum koma er mjög mikilvæg, bði í upphafi starfs svo og með endurmenntun.
Meginmarkmiðið er að tryggja þekkingu og færni á eigin verksviði, auka öryggi viðkomandi
og sjálfstæði í starfi. Tryggja þarf að viðkomandi standi klár á viðbrögðum við frávikum.
Óæskilegt er að hafa sömu starfsmenn í sama verkefninu ár eftir ár. Þekking og færni næst
aðeins með reglubundinni endurnýjun, markvissri þjálfun starfsmanna og eftirfylgni. Ekki
með því að eldri starfsmaður sýni nýja starfsmanninum handbragðið. Þannig erfast
mögulega slæmir eða úreldir starfshættir.

Áhættumatið
Hver er „hættan“?
Starfsfólk sem fær ófullnægjandi upplýsingar og er ekki nægjanlega þjálfað tekur rangar
ákvarðanir í starfi sínu.

Hverjar eru líkurnar á fráviki og hverjar eru afleiðingar fráviks?
Fram hefur komið að landskjörstjórn hefur ekki heimild til að samræma verkferla. Þar með
taldar kröfur til þjálfunar starfsmanna. Því eru nokkrar líkur á því að þjálfun starfsmanna í
mörgum kjördæmum sé ábótavant. Afleiðingar þessa geta verið ófullnægjandi verklag svo
og röng viðbrögð starfsfólks.
Líkur á hættu: Meðal (2)
Afleiðingar: Alvarlegt (2)
Niðurstaða: 2 x 2 = 4.

Áhættustjórnun? (úrbætur)
Leggja skal áherslu á þjálfun nýrra starfsmanna og að þeir hefji ekki störf fyrr en að loknum
námskeiðum. Tryggja skal reglubundna endurmenntun allra starfsmanna. Unnið verði
kennsluefni sem notað verður í öllum kjördeildum.
Skilgreina þarf verkþætti sem eru þess eðlis að mistök í framkvæmd starfsmanns getur haft
alvarleg áhrif á áreiðanleika kosninganna. Setja skal ítarlegar reglur um umfang og
framkvæmd fræðslu og þjálfunar viðkomandi starfsmanna.

12
Útgáfa 1.1, 01.09.2015

Vinnuhópurinn Kjörgögn
Áhættumat á verkferli alþingiskosninga

Björn Þór Jóhannesson (bjorn@innranet.is)
Björn Leví Gunnarsson (bjorn.levi@piratar.is)
Hákon Jóhannesson (hakon.johannesson@gmail.com)

Val á starfsfólki
Umfang
Þessi kafli varðar val þeirra starfsmanna sem koma að kosningunum. Hlutleysi og hæfni eru
lykilþættir þegar kemur að vali starfsfólks. Til þess að tryggja rétta talningu og fleiri
verkþætti, s.s. rétta framkvæmd og viðbrögð við frávikum, verður að gæta þess að þeir
starfsmenn sem ráðnir eru séu hæfir og hlutlausir. Ástunda ber fagleg vinnubrögð við val
þeirra og bent er á að hlutleysi næst ekki með því að handvelja starfsmenn.

Áhættumatið
Hver er „hættan“?
Hættan felst m.a. í röngum vinnubrögðum sem leiðir til rangra niðurstaðna. Í ljósi
ofangreindrar umræðu geta þessi röngu vinnubrögð stafað af einbeittum ásetningi
starfsmanns.

Hverjar eru líkurnar á fráviki og hverjar eru afleiðingar frávika?
Í dag eru engar reglur um val á starfsfólki. Afleiðing þess er að nokkrar líkur eru á að
starfsfólk sé handvalið í stað þess að það sé valið faglega úr tilteknu úrtaki. Fram hefur
komið að algengt sé að starfsfólk í talningu sé ráðið af skrifstofum bæjarfélaganna.
Endurnýjun er lítil undir þeim formerkjum að vanir starfsmenn skili mestum árangri og
nákvæmustu niðurstöðum. Horft er fram hjá þeirri staðreynd að „nýjir vendir sópa best“.
Leiða má líkur að því að sé tekið mið af núverandi ástandi séu starfsmenn starfandi undir
„húsbóndavaldi“ sem skapar óeðlilegan þrýsting. Afleiðingin kann að vera skilyrðislaus
þjónkun við starfandi valdhafa. Önnur birtingarmynd þessarar stöðnunar er að sömu mistök
starfsmanns eru gerð við hverja kosningu.
Líkur á hættu: Miklar (3)
Afleiðingar: Alvarlegt (2)
Niðurstaða: 2 x 3 = 6.

Áhættustjórnun? (úrbætur)
Við hverjar alþingiskosningar skal endurnýja hluta starfsmanna og enginn skal vera lengur en
tvö kjörtímabil. Velja skal með slembiúrtaki fyrir hverjar kosningar, einstaklinga til þess að
gegna þessum störfum. Þeir sem uppfylla tilteknar lágmarkskröfur skulu fara í þjálfun áður
en þeir taka við sínu starfi,námskeið þar sem þeir verða að ná tilteknum árangri til að fá að
taka þátt í þessu starfi. Greiða skal fyrir þessa vinnu: þjálfun og störf við kosningarnar.
Fram hefur komið að mikill þrýstingur sé á talningarstað að niðurstöðum sé skilað sem fyrst
til fjölmiðla. Aukin þjálfun mun skila meiri hraða og meiri nákvæmni. Dugi það ekki til verður
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að fjölga starfsmönnum. Það er mikilvægara að niðurstöðurnar séu réttar fremur en að þær
berist fljótt.
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Umboð umboðsmanna
Umfang
Hlutverk umboðsmanna þarf að skilgreina betur, hvert er þeirra starfssvið og vald. Þeir verða
að fá einnig að fá ítarlega starfsþjálfun.
Fram kemur í lögum að umboðsmenn skuli lúta fundarreglum kjörstjórnar.
Þau verkfæri sem umboðsmenn hafa gera lítið gagn þar sem umboðsmaður getur einungis
gert athugasemd til landskjörstjórnar og Alþingis, sem eru ekki óháðir aðilar.

Áhættumatið
Hver er „hættan“?
Að umboðsmenn þekki ekki hlutverk sitt og heimildir til eftirlits, m.a. viðbragða við frávikum,
nægilega vel. Það leiðir til þess að frávik komast í gegn án athugasemda. Stjórnmálaflokkar
geta illa undirbúið umboðsmenn.
Í núverandi fyrirkomulagi takmarka kjörstjórnir getu umboðsmanna til að sinna eftirliti þar
sem umboðsmenn eiga að „lúta fundarstjórn kjörstjórnar“. Í gæðaeftirliti verða eftirlitsaðilar
að vera óháðir og fá aðgang að öllu ferlinu.
Kjörstjórnir setja of þröngar fundarreglur, sem takmarkar getu umboðsmanna til að sinna
eftirliti og bregðast við frávikum, eða setja alls engar reglur, sem gerir að verkum að
umboðsmenn þekkja ekki hlutverk sitt.

Hverjar eru líkurnar á frávikum og hverjar eru afleiðingar frávika?
Í dag er hlutverk og heimildir umboðsmanna ekki nægilega skilgreint. Hættan felst m.a. í
röngum vinnubrögðum sem leiðir til rangra niðurstaðna. Umboðsmenn þekkja ekki hlutverk
sitt og heimildir. Þar sem umboðsmenn eru eina ytra eftirlit með núverandi kosningum eru
afleiðingarnar þær að eftirliti er ábótavant, sem eykur hættuna á misferli. Sitjandi meirihluti
gæti verið að skera úr um eigið umboð eftir kæru umboðsmanna minnihluta.
Í ljósi ofangreindrar umræðu geta þessi röngu vinnubrögð stafað af einbeittum ásetningi
starfsmanns.
Líkur á hættu: Meðal (2)
Afleiðingar: Alvarlegt (2)
Niðurstaða: 2 x 2 = 4.

Áhættustjórnun? (úrbætur)
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Hlutverk umboðsmanna og heimildir verða að vera betur skilgreindar.
Kærur skulu afgreiddar af óháðum aðilum.
Umboðsmenn þurfa að fá fundarreglur kjörstjórna tímanlega til að geta kynnt sér reglurnar
og haft tíma til athugasemda og mótmæla ef þörf þykir.
Æskilegast væri að hlutverk umboðsmanna væri betur skilgreint þannig að engin þörf væri á
að kjörstjórnir settu reglur fyrir umboðsmenn. Kjörstjórn á ekki að segja eftirlitsaðila fyrir
verkum.
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Samræming framkvæmda
Umfang
Heimildir landskjörstjórnar til að setja verklagsreglur um kosningaframkvæmd eru mjög
óljósar. Samskipti yfirkjörstjórna og landskjörstjórnar virðast hafa verið mjög takmarkaðar í
gegnum tíðina.
Það er mjög mikið álag við talningu, sem eykur líkur á mistökum.

Áhættumatið
Hver er „hættan“?
Hætta er á að framkvæmd kosninga sé ekki nægilega vönduð og yfir allan vafa hafin og að
frávik séu meðhöndluð á mismunandi hátt í mismunandi kjördeildum.
Mjög frábrugðin vinnubrögð á milli kjördæma gerir skipulagningu á eftirliti mjög erfiða.

Hverjar eru líkurnar á frávikum og hverjar eru afleiðingar frávika?
Reynsla hefur sýnt að vinnubrögð á milli kjördæma eru mjög mismunandi.
Líkur á hættu: Miklar (3)
Afleiðingar: Alvarlegt (2)
Niðurstaða: 3 x 2 = 6

Áhættustjórnun? (úrbætur)
Lagabreytingu þarf til að skilgreina betur heimildir landskjörstjórnar eða annars aðila til að
setja samræmdar verklagsreglur.
Ef starfsfólk sem sér um talningu á kjörstað fær meiri tíma til þess að telja og skila
niðurstöðum þá minnkar álagið og minnka líkur á mistökum.
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Gagnsæi
Umfang
Aðgangur að gerðabók er ekki til staðar. Því má spyrja hver tilgangur þess að halda gerðabók
sé ef enginn er með aðgang að henni.
Upplýsingar sem ættu að koma fram í gerðabók vantar. Svo sem upplýsingar um frávik,
eftirfylgni á talningu umframatkvæða og afstemmingu atkvæðaseðla.
Upplýsingar um hverjir hafa heimild til að skoða gerðabók í dag liggja ekki fyrir.
Almenningi gefst tækifæri til að sjá inn í talningarsal eftir að kjörstöðum er lokað. Gott væri
ef aðili væri til staðar til að svara spurningum almennings um framkvæmd.

Áhættumatið
Hver er „hættan“?
Hætta er á að aðhald sé ekki nægjanlegt.

Hverjar eru líkurnar á frávikum og hverjar eru afleiðingar frávika?
Þar sem aðgengi að gerðabók er mjög takmarkað þá eru miklar líkur á að upplýsingar séu
ekki aðgengilegar.
Líkur á hættu: Miklar (3)
Afleiðingar: Alvarlegt (2)
Niðurstaða: 3 x 2 = 6

Áhættustjórnun? (úrbætur)
Aðgengi að gerðabók þarf að vera rafrænt fyrir alla, í það minnsta ættu umboðsmenn að fá
aðgang að upplýsingum gerðabókar.
Verklagsreglur kjörstjórna verða að vera aðgengilegar öllum.
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Eftirfylgni
Umfang
Rekjanleiki kjörseðla þarf að vera 100% að því leyti að hægt sé að votta að kjörseðill sé ekki
falsaður. Það virðist ekki vera reyndin að kjörseðlar séu stemmdir af að talningu lokinni og
áður en niðurstöður eru birtar.
Með rekjanleika er átt við að hægt sé að sannreyna að kjörseðill sé ekki utanaðkomandi.

Áhættumatið
Hver er „hættan“?
Erfitt er að meta hættuna þar sem aðgangur að gerðabók er ekki nægjanlegur og vinnubrögð
mismunandi á milli kjördæma.
Hætta liggur í því, sé þetta ekki undir fullnægjandi stýringu, að hluti kjörseðla úr prentsmiðju
lendi í höndum „aðila úti í bæ“ sem síðan framleiða atkvæði og koma þeim svo fyrir í
atkvæðakössum í kosningaferlinu. Rekjanleiki atkvæðakassa þarf á sama hátt að vera 100%
og hluti af því er að þeir séu, hver og einn, merktir með auðkennisnúmeri.

Hverjar eru líkurnar á „hættunni“ og afleiðingum hennar?
Líkur á hættu: Ekki miklar (1)
Afleiðingar: Mjög alvarlegt (3)
Niðurstaða: 1 x 3 = 3.

Áhættustjórnun? (úrbætur)
Tekinn verði upp afstemming án undantekninga, t.d. atkvæðaseðlar séu stemmdir af við
ónotaða atkvæðaseðla og að tryggt að falsaðir seðlar séu ekki í umferð.
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Viðauki:

Lög nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis
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