
Hd. 371. W efndarálit

i inálinu: Frum varp til laga um kosningar lil Alþingis.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Nefnd sú, er háttv. neðri deild kaus til þess að alhuga frumvarp þetta, 
hefir farið yfir það allrækilega og Ieyfir sjer hjer með að láta uppi átit sitt 
um málið.



Þess skal fyrst getið, að nefndin telur það fulla rjettlætiskröfu, að sjó- 
tnenn og aðrir þeir kjósendur, sem eigi eru í þeim hreppi eða kaupstað, þar sem 
þeir slanda á kjörskrá, þá er kosning fer fram, fái samt að neyta lögmæltra 
rjettinda sinna í þessu efni. Nefndin telur því rjett, að III. kafla frv. verði breytt 
svo, að hann taki einnig til annara Qarverandi m anna en sjómanna. Nefndin 
telur enn fremur nauðsyn á því, að ákvæði III. kafla frv. verði áreiðanlega afgreitt 
sem lög frá þessu þingi, og að hann verði að engu háður afdrifum stjórnarskrár- 
frum varpsins. En alt að einu leggur nefndin til, að fyrirmæli III. kafla um hlut- 
bundnar Alþingiskosningar haldist, svo að eigi þurfi að setja ný fyrirmæli þar 
um, þegar slíkar kosningar yrðu lögteknar, svo sem í stjórnarskrárfrv. segir.

Af greindum rökum leyfir nefndin sjer að koma með nýtt frum varp (á 
þingskj. 391) um Alþingiskosningar fjarverandi m anna, og er það í öllu samhljóða 
ákvæðum III. kafla stj.frv., nema þar er breytingar reyndust nauðsynlegar, vegna 
þess skipulags, er áður er frá sagt. Verður gerð nánari grein fyrir því í fram- 
sögu málsins.

Um aðra hluta frv. stjórnarinnar er það að segja, að frv. er að mestu 
samsteypa úr fernum lögum, er nú g ild a : 18. gr. laga 14. sept. 1877 (kjördæm a-
skifling landsins), kosningalögum nr. 18, 3. okt. 1903, lögum nr. 15, 9. júlí 1909 
og lögum nr. 18, 20. okt. 1913. Auk þess eru að sjálfsögðu settar í frv. þær 
breytingar á kjörgengi, kosningarrjetti og kosningaraðferð, er leiðir at fyrirmælum 
stj.skr.frv. þess, er nú liggur fyrir þinginu. Kaflinn í frv. um hlutfallskosningar 
(landskosningar) er því algert nýmæli.

Um nýmæli þau, er óhjákvæmilega leiðir af breytingu stjórnarskipunar- 
laga landsins, svo og reynd og endurbætt fyrirmæli núgildandi kosningarlaga, er 
í frv. hafa verið tekin, hefir nefndin auðvitað engar aðfinslur eða athugasem dir 
að gera. Enda ræður hún eigi til neinna efnisbreytinga á frv. að því leyti.

í 7. gr. frv. er nýmæli eitt allmikilsvert, þar sem ætlast er til, að kjör- 
dæm askipun landsins til Alþingiskosninga verði gjörbreytt. Fyrst og fremst er 
það, að öll kjördæmi landsins skuli vera einmenningskjördæmi. Sú skipun sýn- 
ist í sjálfu sjer vera eðliieg, en nefndin lílur svo á, að eigi sje tím abært nú að 
samþykkja slika breytingu, vegna þess, að málið hefir varla fengið nægilegan 
undirbúning.

Ö nnur meginbreytingin frá núverandi skipulagi er sú, að skifta landinu 
öllu í kjördæmi sem næst eftir höfðatölu íbúanna. Um þessa breytingu lætur 
nefndin þess getið, að hún felst að vísu á það, að sumum kjördæmum landsins 
beri, frá því sjónarmiði skoðað, fleiri þingmenn en þau hafa nú, og á þetta sjer- 
staklega við um Reykjavik. Hins vegar eru nokkur kjördæmi svo m annfá nú, 
að þeim ber eigi, ef við höfðatölu eina er miðað, svo mikil hluttaka i ákvæðis- 
valdi um skipun þingsins, sem þau hafa nú. Hins vegar þykir nefndinni sá 
grundvöllur einn, að byggja á höfðatölunni, alveg óframkvæmanlegur og óheppi- 
legur, enda hefir stjórnin eigi viljað reyna til að fylgja þessu út í ystu æsar.

Hver sýsla hefir nú alveg aðskilinn fjárhag og sjergreinda hagsmuni að 
ýmsu leyti, og mælir það með því að miða kjördæmaskiftinguna sem mest við 
sýslur að unt er, enda hefir stjórnin reynt að taka þetta atriði til greina. En 
hvað sem um þessar ástæður má segja, þá virðist eigi alm ennur þjóðarvilji kreQ- 
ast þeirrar stórfeldu breytingar á kjördæmaskipun landsins, sem farið er fram á 
í frv. Nefndin lítur svo á, að áður en sú breyting yrði gerð, þyrfti af nýju að



leita álita landsm anna, sjerstaklega sýslu- og hreppsnefnda. Og á meðan það er 
eigi gert, leggur nefndin til. að 7. gr. frv. verði feld.

Við 9. gr. frv. hefir nefndin leyft sjer að koma fram með breytingar- 
tillögu þess efnis, að i kjördæmi hverju skuli vera yfirkjörsljóm, þannig að odd- 
viti þeirrar kjörstjórnar sje sýslum aður eða bæjarfógeli, ef hann er búsettur i
kjördæminu, en ella skipi landsstjórnin m ann til þess að gegna oddvitastörfum í
yfirkjörstjórn. Telur nefndin þetta skipulag hagfeldara.

H inar breytingartillögur nefndarinnar á þingskjali 372 eru smávægilegar, og 
verður gerð grein fyrir þeim  i framsögu málsins.

Með breytingum þeim, sem getið hefir verið og skráðar eru á þingskj. 372,
leggur nefndin til, að frv. verði samþykt.
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