
Nd. 615. Nefndarálit

um frv. til stjórnarskipunarlaga um brevting á stjórnarskrá konungsrikisins 
Islands, 18. maí 1920.

Frá meiri hluta stjórnarskrárnefndar.

Nefndin hefir eigi getað orðið sammála og hefir klofnað í þrennt, eftir 
flokkum. Vér undirritaðir getum eigi samþykkt 1. gr. frv. eins og hún nú er, né 
heldur hrtt. hv. 2. minni hl. á þskj. 595. Teljum vér, að með livortveggja til- 
höguninni sé eingöngu lögð áherzla á þá einu grundvallarreglu fyrir kjördæma- 
skipun, að flokkar hafi þingsæti að tiltölu við atkvæðamagn, en ekki tekið til- 
lit til annars, sem sjálfsagt er að taka tillit til, þegar velja á hina skynsamleg- 
ustu og liagkvæmustu kjördæmaskipun, svo sem nauðsynjar héraða landsins 
til þess að hafa nægilegt fulltrúaval á Alþingi, svo og persónulegt valfrelsi 
kjósendanna.

Vér leggjum til, að frv. verði samþykkt með þeim brevtingum, sem grein- 
ir hér á eftir, og eru þær samhljóða hrtt. flokksbræðra vorra í hv. Ed. Að 
öðru leyti gerum vér eigi tillögur til brevtinga á frv. við þessa uniræðu.

Samkvæmt framanrituðu leggjum vér til, að frv. verði samþykkt með 
svo hljóðandi

BREYTINGUM:

Við 1. gr. Greinin orðist svo:
26. gr. stjórnarskrárinnar verði þannig:
A Alþingi eiga sæti allt að 15 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir með leyni- 

legum kosningum.
A. 32 þingmenn skulu kosnir með óhlutbundnum kosningum, og þeir eða sá 

kosinn, sem flest fær atkvæði, í þessum kjördæmum:

Tvímenningsk jördæmi:
Skagafj arðarsýsla,
Eyjafjarðarsýsla og Siglufjörður,
Norður-Múlasýsla,
Suður-Múlasýsla og Neskaupstaður,
Rangárvallasýsla,
Árnessýsla.

Einmenningskjördæmi:
Haf narfj arðarkaupst aður,
Gullbringu- og Kjósarsýsla,
Borgarfjarðarsýsla,
Mýrasýsla,



Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla,
Dalasýsla,
Austur- og Vestur-Barðastrandarsýsla,
Vestur-ísafjarðarsýsla, 
ísafj arðarkaupstaður,
Norður-Isafjarðarsýsla,
Strandasýsla,
V estur-Húnavatnssýsla,
Austur-Húnavatnssýsla,
Akureyrarkaupstaður,
Suður-Þingeyj arsýsla,
Norður-Þingeyjarsýsla,
Seyðisf j arðarkaupstaður,
Austur-Skaftafellssýsla,
Vestur-Skaftafellssýsla,
Vestmannaeyjar.

Akveða má með lögum að skipta tvímenningskjördæmi í einmennings- 
kjördæmi.

Dejú þingmaður, kosinn i þessum kjördæmum, á kjörtímanum eða 
fari frá, þá skal kjósa þingmann í lians stað fyrir það, sem eftir er kjör- 
timans.

B. 8 þingmenn skulu kosnir með hlutbundnum kosningum í Reykjavik og jafn- 
margir til vara samtímis.

Ef þingmaður Reykjavikur deyr eða fer frá á kjörtímanum, tekur 
sæti varaþingmaður hans, það sem eftir er kjörtímans.

C. Ákveða má með lögum, að bætt verði við allt að 5 landskjörnum þingmönn- 
um, ásamt varamönnum þeirra. Skal þá þeim þingsætum varið til jöfnunar 
milli stjórnmálaflokkanna i þeim kjördæmum, þar sem kosið er óhlutbundn- 
nm  kosningum. Um  úthlutun þingsætanna skal miða við samanlagða kjós- 
endatölu stjórnmálaflokkanna við kosningarnar í hlutfalli við tölu kosinna 
þingmanna í þeim kjördæmum. Varamaður landskjörins þingmanns tekur 
sæti eftir sömu reglu og gildir um varamenn Reykjavíkurþingmanna.

Þingmenn skulu kosnir til 4 ára.

Alþingi, 3. mai 1932.

Bergur Jónsson, Hannes Jónsson, Bjarni Ásgeirsson.
form., frsm. fundaskr.

Steingr. Steinþórsson.


