
Ed. 204. Breytingartillögur

við frv. til laga um kosningar til Alþingis.

Frá stjórnarskrárnefnd.

1. Við 28. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein:
Ef menn eru á landslista, sein eigi eru jafnframt í kjöri í einhverju kjör- 

dæmi af hendi þess flokks, sem ber landslistann fram, skal landslistanum



fylgja til landskjörstjórnar skrifleg yfirlýsing þeirra manna 11111 að þeir liafi 
leyft að setja nöfn sín á listann, enda sé þeini kunnugt, af hvaða stjórn- 
málaflokki hann er borinn fram.

2. Við 29. gr. Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgr., þannig:
Frambjóðandi í kjördæmi, sem er í kjöri fyrir stjórnmálaflokk, má

jafnframt vera á landslista flokksins, og er skylt að að minnsta kosti annað-
hvert sæti 10 efstu manna á landslista hvers flokks sén skipnð fram bjóð- 
endnm flokksins i kjördæmum utan Reykjavíkur.

3. Við 30. gr.
a. Orðin í 2. málsgr. „nema . . . .  samtals" falli hurt.
b. í stað 3. málsgr. komi 4 nýjar málsgr., þannig:

Landslistar geta verið með tvennu móti, sem liér segir:
a. Landslisti, þar sem nöfnum er ekki skipað i röð fvrirfram. Á honum 

skulu eiga sæti allir framhjóðendur flokks í kjördæmum, þó eigi fleiri 
frambjóðendur úr neinu kjördæmi en þar á að kjósa þingmenn. Nú 
eru fleiri frambjóðendur af hálfu flokks i kjördæmi en þar á að kjósa 
þingmenn, og sker þá flokksstjórnin, sbr. 28. gr., úr því, hver eða 
hverjir þeirra skuli teknir á slíkan landslista. Á slikan landslista skulu 
nöfn frambjóðendanna sett eftir stafrófsröð, en röðina á listannm að 
kosningn lokinni ákveður landskjörstjórn samkv. ákvæðnm 131. gr.

b. Landslisti, þar sem nöfnnni er skipað í röð fyrirfram. Á honum skal 
að minnsta kosti annaðhvert hinna 10 efstu sæta skipað fram bjóð- 
endum flokksins í kjördæmum utan Reykjavíknr. Á slíkan landslista 
skulu nöfn frambjóðendanna sett í þeirri röð, sem flokksstjórnin til- 
tekur. Ef eigi er annaðhvert hinna 10 efstu sæta að minnsta kosti skip- 
að frambjóðendum flokksins í kjördæmunum utan Reykjaviknr, nem- 
ur landskjörstjórn af listanum þau nöfn, er þarf til þess að þessu 
skilvrði verði fullnægt.

Frambjóðanda í kjördæmi er heimilt að afsala sér rétti til lands- 
listasætis, enda tilkynni hann það landskjörstjórn jafnsnemma fram- 
boði sínn, og verður liann þá ekki tekinn á landslista.

4. Við 39. gr. Fyrir orðin í 2. málsgr. „á listanum“ og til loka málsgr. komi:
um hvern lista, livort hann er óraðaður samkv. 30. gr. 3. málsgr. a, eða rað- 
aður samkv. staflið b. sömu málsgr.

5. Við 42. gr. Orðið „tölusett“  í síðustu málsgr. falli hurt.
6. Við 43. gr. Á eftir orðunum „Séu gallar á fram hoði" komi: þar á meðal ef

vantar v’firlýsingar samkv. 27. gr., sem ætla má, að hefðu átt að fvlgja 
framboði.

7. Við 48. gr. Fyrir „utankjörfundargögnum“ komi: utankjörfundarkjör- 
gögnum.

8. Við 51. gr. Orðin „og  sé neðri hlntinn ca. 6 cm. á hæð“  falli hurt.
9. Við 54. gr. I stað orðanna „fyrir hreytingar á listanum“ í næstsíðustu máls-

gr. komi: nægilegt til þess að skrifa i það eitt nafn.
10. Við 55. gr. Orðið „tölusett“ falli burt á tveim stöðum.



11. Við 68. gr.
a. Aftan við fyrri málsgr. hætist: og má h.ann geta þess, hvernig liann vilji 

liafa röðina á listanum. 
h. Önnur málsgr. falli hurt.

12. Við 69. gr. Síðari málsl. fyrri málsgr. orðist svo: Vilji hann ennfremnr gefa 
einhverjum framhjóðendanna á listanum atkvæði sitt persónulega, ritar 
hann nafn þess frambjóðanda á kjörseðilinn.

13. Við 76. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Kjörfund skal setja á kjörstað eigi síðar en kl. 12 á hádegi, en í kaup- 

stöðum o. s. frv.
14. Við 89. gr. Fyrir 2. og 3. málsgr. komi ný málsgr., þannig:

Vilji kjósandi ennfremur gefa einhverjum frambjóðendanna á lands- 
lista atkvæði sitt sérstaklega, ritar liann nafn þess frambjóðanda i auða hilið 
neðst i sömu skákinni, sem sá landslisti er i, sem hann greiðir atkvæði sitt.

15. Við 90. gr. Greinin falli burt.
16. Við 91. gr. Greinin falli burt.
17. Við 92. gr. Greinin falli burt.
18. Við 99. gi'. Aftan við greinina hætist: Getur hann þá greitt atkvæði á kjör-

fundinum, en utankjörfundarseðill hans kemur þá ekki til greina við kosn- 
inguna.

19. Við 100. gr. Aftan við greinina komi nýr málsl., þannig:
Nú hefir kjörfundur staðið 12 klukkustundir, og má þá slita kjörfundi 

þegar fjórðungur klukkustundar er liðinn frá því að kjósandi gaf sig síðast 
fram.

20. Við 113. gr. Málsl. 5. orðist svo:
Eí kosið er á sama kjörseðli landslisti eins flokks og frambjóðandi ann- 

ars flokks eða utan flokka, eða í Reykjavík landslisti eins flokks og kjör- 
dæmislisti annars flokks eða utan flokka, eða ef kosinn er á sama kjörseðli 
fleiri en einn landslisti.

21. Við 114. gr. Fyrir „flokksins (shr. 89.— 91. gr.)“  komi: listans.
22. Við 117. gr. 2. málsgr. falli burt.
23. Við 119. gr. 2. og 3. málsgr. orðist svo:

Kjörstjórnin telur saman alla þá kjörseðla livers lista, þar sem kjós- 
endur hafa enga breytingu gert á röð frambjóðenda á listunum og ekki á 
tölu þeirra. Atkvæðatalan á þessum kjörseðlum, sem er hin sama og tala 
kjörseðlanna, skiptist milli frambjóðendanna á listunum, liverjum fyrir sig, 
eftir þeirri reglu, er hér segir: Efsta frambjóðanda hvers lista telst atkvæða- 
tala listans margfölduð með broti, jiar sem teljarinn er tala frambjóðend- 
anna á listanum, en nefnarinn er samtala allra heilu talnanna frá og með 
1 til og með tölu allra frambjóðendanna á listanum. Hverjum hinna fram-
bjóðendanna telst það brot af atkvæðatölu listans, að í teljara þess sé tala
framhjóðendanna á listanum, að frádreginni tölu þeirra framhjóðenda, sem 
framar standa á listanum, og í nefnara þess sama talan og í hroti þvi, sem 
notað var til þess að finna atkvæðatölu efsta frambjóðandans.

Síðan tekur kjörstjórnin alla kjörseðla hvers lista, þar sem kjósendur



hafa gert meiri eða minni brevtingar við-röð eða tölu frambjóðendanna á 
listanum, og reiknar saman atkvæðatölu hvers frambjóðanda á þessum 
kjörseðlum, eftir framangreindri reglu. Hafi kjósandi aðeins sett tölu 
við eitt nafnið, eða nokkuð af þeim, eða strikað vfir nafn eða nöfn, telst hann 
una við röðina að öðru leyti, og þokast þeir frambjþðendur, sem ekki er 
merkt við, aðeins til við tilfærsln eða brottfall hinna; sé strikað yfir nafn 
frambjóðanda, eins eða fleiri, á kjörseðli, telst honum eða þeim ekkert at- 
kvæði né hluti úr atkvæði á þeim seðli, og skal við útreikninginn á nefnara 
hrotsins samkv. 2. málsgr. taka til greina einungis þá tölu frambjóðenda, 
sem eftir verður á þeim seðlum, þar sem strikað hefir verið vfir eitt eða 
fleiri nöfn.

24. Við 120. gr. Affan við greinina bætist ný ináisgr., þannig:
Nú hreppir varaþingmaður af lista i Reykjavík uppbótarþingsæti, og 

skal yfirkjörstjórnin í Reykjavík þá koma saman að nýju og gefa næsta 
frambjóðanda á þeim lista, ef til er, kjörbréf sem varaþingmanni.

25. Við 125. gr. Fyrri málsgr. orðist svo:
Yfirkjörstjórnir skulu tafarlaust senda landskjörstjórn skýrslur yfir at- 

kvæðatölurnar, hver úr sínu kjördæmi. 1 skýrslunum skai tilgreina: 
a. Hve mörg gild atkvæði hafi fallið á hvern þeirra landslista, sem í kjöri 

voru, og hve mörg þar af á hvern frambjóðanda landslistans persónulega. 
h. í  einmenningskjördæmum, iive mörg gild atkvæði hafi fallið á hvern 

frambjóðanda persónulega.
c. 1 tvímenningskjördæmi, hve mörg gild atkvæði hafi fallið á hvern fram- 

bjóðanda persónulega, hvernig samkosningar hafi fallið, og hverjir 
frambjóðendur liafi verið kosnir einir sér og hve oft.

d. í  Reykjavík, hvaða atkvæðatala hafi fallið á hvern lista fyrir sig, og 
hvernig atkvæðatala hvers lista skiptist milli frambjóðendanna á hverj- 
um lista fyrir sig, samkv. 119. gr.

Skýrslunum skulu fvlgja skilríki frambjóðendanna og i Reykjavík 
listanna um það, fvrir hvern stjórnmálaflokk þeir hafa verið í kjöri, þau 
er fylgdu framboðum þeirra.

26. Við 129. gr. Stafl. 7 falli burt.
27. Við 131. gr. 3 fyrstu málsgr. orðist svo:

Til þess að finna, hverjir frambjóðendur hvers þing'flokks hafa náð 
uppbótarþingsæti, skal fara þannig að:
a. Ef þingflokkur hefir liaft í kjöri óraðaðan landslista samkv. 30. gr. 3. m- 

gr. a., skal fyrst nema af listanum alla þá frambjóðendur, sem hafa náð 
kosningu i kjördæmi sem þingmenn. Þá frambjóðendur, sem kunna að 
hafa náð kosningu sem varaþingmenn i Reykjavík, skal þó ekki nema 
af listanum að svo stöddu. Því næst skal telja saman atkvæði hvers þeirra 
frambjóðenda, sem nú eru eftir á listanum, með því að leggja saman 
þau atkvæði, er hverjum þeirra hafa hlotnazt persónulega í kjördæmi, 
og þau, sem honuin kunna að hafa hlotnazt persónulega á landslistanum. 
Víð þennan útreikning skal telja, að frambjóðanda í tvímenningskjör- 
dæmi liafi hlotnazt persónuleg atkvæði í kjördæminu, sem nemur tölu



þeirra kjörseðla, þar sem liann hefir verið kosinn einn, að viðbættri hálfri 
tölu þeirra kjörseðla, þar sem hann hefir verið kosinn ásamt öðrum 
frambjóðanda. Persónnleg atkvæði frambjóðanda, sem liefir verið í kjöri 
á lista í Reykjavík, skal telja svo sem þan liafa verið talin samkv. regl- 
unni í 119. gr. Ef nú ern eftir á listanum 2 eða fleiri, sem í kjöri liafa 
verið i sama kjördæmi, skal nema þá alla burt, nema þann einn fyrir 
hvert kjördæmi, sem nú hefir hæsta atkvæðatölu, en jafnframt bætist 
atkvæðatala þeirra, sem þannig eru burtnumdir, við atkvæðatölu þess 
frambjóðanda úr sama kjördæmi, sem eftir verður á listanum. Því næst 
skal raða þeim frambjóðendum, sem nú eru eftir á listanum, þannig, 
að sá, sem hæsta atkvæðatölu hefir, verður efstur, sá, sem að honum 
frágengnum hefir atkvæðalölu, er nemur hæstri hundraðstölu gildra 
kjörseðla í kjördæmi sinu, næstefstur, o. s. frv. á víxl.

b. Ef þingflokkur hefir liaft í kjöri raðaðan landslista samkv. 30. gr. 3. 
málsgr. b., skal fyrst nema af listanum alla þá framhjóðendur, er hafa 
náð kosningn í kjördæmi sem þingmenn, en þó eigi varaþingmenn fjr ir  
Reykjavik. Því næst skal gera listanum atkvæðatölu þannig: Finna skal 
töln allra þeirra kjörseðla, sem gildir hafa verið teknir við kosninguna 
fyrir þá flokka, sem hafa náð þingsæti við kosninguna, og fyrir þá ut- 
anflokkaframbjóðendur, sem liafa náð kosningu. Samtölu þessara kjör- 
seðla skal deila með tölu þingmanna, eins og hún hefir orðið að lokinni 
úthlntun upphótarsæta, samkv. 130. gr., og keniur þá fram meðaltala 
atkvæðafjölda allra þingmanna. Þessa meðaltölu skal síðan margfalda 
með tölu þeirra þingmanna af þeim flokki, sem bar landslistann fram, 
er náð hafa kosningu í kjördæmum, og draga útkomuna frá þeirri at- 
kvæðatölu, sem flokknum hefir hlotnazt samtals við kosningarnar. Mis- 
munur sá, sem þá verður eftir, tefst vera atkvæðatala liins raðaða lands- 
lista. Frá þessari atkvæðatölu listans skal því næst draga tölu þeirra 
kjörseðla, þar sem sá landslisti er kosinn, en jafnframt gefið atkvæði 
sérstaklega einhverjum þeirra framhjóðenda, sem nú eru eftir á listan- 
um. Þeirri atkvæðatölu, sem þannig kemur fram, skal þessu næst skipt 
milli frambjóðendanna, sem eftir eru á listanum, samkvæmt reglunni í 
119. gr. 2. málsgr. Við þannig fundna atkvæðatölu hvers frambjóðanda 
á listanum skal svo loks bæta tölu þeirra atkvæða, er honum liefir lilotn- 
azt frá þeim kjörseðlum, þar sem sá landslisti var kosinn og þeirn fram- 
bjóðanda sérstaklega greitt atkvæðið. Síðan skipast framhjóðendur í röð 
á listanum eftir þessum endanlegu atkvæðatölum livers um sig.

c. Ef þingflokkur hefir ekki haft landslista í kjöri, en á þó tilkall til upp- 
bótarsæta, skal landskjörstjórn gera þeim flokki uppbótarsætalista, 
er sé skipaður öllum frambjóðendum flokksins í kjördæmum, þó ekki 
fleiri frambjóðendum fvrir neitt kjördæmi en þar átti að kjósa 
þingmenn. Hafi fleiri verið í kjöri af liálfu þess flokks i kjördæmi 
en þar átti að kjósa þingmenn, tekur sá eða þeir frambjóðenda sæti á 
upphótarsætalistanum, sem liefir liæsta eða hærri atkvæðatölu í kjör- 
dæminu. Því næst nemur landskjörstjórn þá frambjóðendur af listanum,



sem hafa náð kosningu í kjördæmi, og skipar þeim, scm þá eru eftir, í 
röð á listanum samkv. reglunum undir staflið a. óbrevttum, að öðru en 
því, að atkvæði greidd landslista koma þar ekki til greina.

Greinatala og tilvísanir breytast samkv. atkvgr.


