95. þingflokksfundur, 2. mars 2015 kl. 13.00
Fundinn sitja: Birgitta, Helgi Hrafn, Ásta, Halldóra, Alla og Svavar.
Berglind Rósa ritar fundargerð.
1. Fundargerð síðasta fundar
Samþykkt.
2. Bríf af þingflokksformannafundi
Áfengismálið var rætt. Nefdardagar verða í næstu viku og staða þingmannamála rædd í því
samhengi.
3. Forsætisnefnd
Ástu var meinaður aðgangur að forsætisnefnd í morgun. Helgi ræðir við skrifstofustjóra og
forseta Alþingis.
4. Dagskrá vikunnar
Eftirmálar áfengismálsins verða áberandi í allsherjarnefnd vikunni. Ásta tekur sæti Jón Þórs í
nefndum.
5. Dagskráin í dag
Birgitta fer í óundirbúinn fyrirspurnartíma og spyr innanríkisráðherra út í LÖKE, málaskrá
lögreglunnar. Birgitta og Helgi hrafn verða í sérsökum umræðum um TiSA.
6. Þingmál Pírata
● Eftirlit með starfsemi lögreglunnar er að vænta úr yfirlestri hjá nefndarsviði á næstu
dögum.
● Birgitta ætlar að mæla fyrir skilyrðislausri grunnframfærslu (borgaralaun).
● Hefja gerð nefndarálits um jafnt aðgengi að internetinu í umhverfis og
samgöngunefnd og OPCAT í utanríkismálanefnd.
● Afnám refsinga við guðlasti er í farvegi hjá allsherjar og menntamálanefnd.
● Helgi hefur áhuga á að leggja fram frumvarp um fulltrúa almannahagsmuna.
● Ræða við Jón Þór um þingsályktun um ópersónugreinanlegar upplýsingar í
álagningarskrám.
7. Uppflettingar í LÖKE
Fjöldi mála í LÖKE er gríðarlegur auðvelt er að tengja málskrár einstaklinga sama. Það þarf
að fara í allsherjar endurskoðun reglna í kringum LÖKE, t.d. varðandi aðgangsmálin. Kanna
þarf reglugerðir hérlendis og fá upplýsingar frá öðrum löndum, t.d. Þýskalandi.
8. Starfstími ritara
Lagt er til að starfstími ritara verði:
● Mánudaga kl. 12  16.
● Þriðjudaga kl. 9  13.

● Miðvikudaga kl. 12 16.
● Fimmtudaga kl. 9  13.
● Föstudaga eftir hádegi.
Helgi sendir fyrirspurn á skrifstofu.
9. Fyrirspurnir frá Svavari
Svavar er með fjölda af fyrirspurnum. Almenn umræða um fyrirspurnir, eðli þeirra og álag í
ráðuneytunum við afgreiðslu fyrirspurna.
10. Heimsókn í Eimverk
Geyma til næsta fundar, eða þar til Jón Þór kemur.
11. Vísindaferðir
Katla hefur verðið að sjá um vísindaferðir, sem hafa gengið mjög vel. Katla hefur kallað eftir
skipulagi varðandi vísindaferðirnar. Ásta, og hugsanlega Helgi líka, mæta í vísindaferð
næstkomandi föstudag. Athuga hver sé kostnaðurinn við vísindaferðir hjá framkvæmdaráðinu.
12. Fundir með aðilum vinnumarkaðarins og Öryrkjabandalagi
Fundur með ÖBÍ verður miðvikudaginn 4. mars kl. 14 í Færeyska herberkingu.
Illa hefur gegnið að finna fundartíma fyrir aðila vinnumarkaðarins. Ákveðið að bíða með að
finna nýjan fundartíma í bili.
13. Önnur mál
Ásta skoðar skýrslu Krístínar Amelíu úr drögum að höfundaréttarfrumvörpum.

Fundi slitið kl. 14.15.

