
Nd. 368. Nefndarálit
uin frv. til s t jó rnarskipunarlaga um brevting á s t jó rnarsk rá  konungsríkisins tslands 
18. maí 1920 og s t jó rnarskipunarlögum  nr. 22 24. inarz 1934.

F rá  meiri h lu ta  s t jó rn arsk á rn efn d ar .

S tjó rnarsk rá rnefnd  hefu r  átt  6 fundi um ináliÖ. A fundi 13. april bar forinað- 
u r  upp þá tillögu, að nefndin  flytti frv. uni breyting á s t jó rnsk ipunarlögununi,  sem 
fæli í sér breytingar, sem leiðir af sa inbandsslitum  við Dani. Sú tillaga var felld 
með ölluni atkvæ ðum  gegn atkvæði fo rm anns (GSv). t sam bandi við þá atkvæða- 
greiðslu lýstu þeir Bergur Jónsson, Gísli Guðinundsson, Jö ru n d u r  Brynjólfsson 
og Sveinbjörn Högnason yfir því, að þeir n iundu  engri s t jó rn lagabreytingu fylgja á 
þessu þingi, en þeir Ásgeir Ásgeirsson, G arðar Þorsteinsson, E inar  Olgeirsson og 
Sigurður Kristjánsson töldu, að það mundi stofna þvi frv., sein fyrir  liggur, í hættu 
að bera fram  víðtækari breytingar. Töldu þeir ré tta ra  að setja m illiþinganefnd til 
að undirbúa breytingar á s t jó rnskipunarlögunum  með titliti lil sambandsslitanna, 
en afgreiða mi þegar breytingar, er snerta  kosningafyrirkomulagið. Fu lJ trúar F ram - 
sóknarflokksins í nefiidinni íýstu yfir því á sam a fundi, að þeir m undu bera fram 
tillögu um  að afgreiða málið með rökstuddri  dagskrá  og leggja þ a r  til, að skipuð 
yrði m illiþinganefnd lil a th u g u n ar  á s t jó rn a rsk rá rm á l in u  í heild. J a fn f ran i t  lýstu 
þeir yfir því, að ef sú dagskrártil laga vrði felld, þá n iundu rá ð h e rra r  F ram söknar-  
flokksins segja af sér.

E ft i r  að þetta  gerðist, varð nokkur töf á fundahö ldum  vegna uinræðna uin 
málið í þ ingflokkunuin. En að loknu því hléi báru  fu t l t rú ar  S já lfstæðisflokksins 
fram  þá tillögu, að fellt yrði n iður ú r  frv. því, sem fyrir  liggur, að gera Akranes og 
Norðfjörð að sérstökum  kjö rdæ m um . Féllust fulltrúi Alþýðuflokksins, Ásgeir Ás- 
geirsson, og fu lltrú i Sam einingarflokks nlþýðu —  Sósíalistaflokksins, E inar 01- 
geirsson, á það til sainkoniulags að gera jiá breytingu á frv. J a fn f ra m t  ákvað meiri 
hlu ti  n e fn d ar in n ar  að leggja tií, afí ú th lu tu n  uppbótarsa*ta fvlgdi þeiin regluni, sem 
gilt hafa, afí lögin gengju þegar í gildi og afí umboð þ inginanna l'élli ekki n iður 
fy rr  en á næsta kjördegi eflir að stjó rn lagabreyting in  fengi fu llnaðarsam þykkt.

Meiri h lu ti  n e fndarinnar  er á eitt mál sá t lu r  um það, að ja ln a  beri atkvæðis- 
ré tt  þegnanna, en v iðurkennir  fúslega, að haga m ætti  b reytingum  á annan  veg að 
ým su  leyti en gert er í frv. til að ná sam a marki. En um að ra r  leiðir liafa ekki 
komið fram  neinar tillögur, sem liklegt sé að sam kom ulag næðisl um.

Gísli Sveinsson, sem skrifa r  undir  nefndarálitið  með fyrirvara , tekur eftir- 
fa randi f ram :

1. Eins og málið hefur legið fyrir, telur GSv það beina afleiðing af þeiin yfir- 
lýsingum, sem frain  hafa komið, einkanlega frá fo rsæ tisráðherra  síðan um  ný- 
ár  og í blaði F ram sóknarflokksins ,  Tímaniim, einnig í sam þykkt m iðstjó rnar 
þess flokks, og loks frá Alþýðuflokknum, uni að nú yrði á jiessu sumri gengið til 
a lmennra alþingiskosninga, Jiótt enginn geti talið þær aðgengilegri nú en á f. á. 
Ef þetta hefði ekki verið á undan farið, er engin ástæða til þess að ætla, að einar 
eða neinar tillögur til breytinga á stjórnskipulögum ríkisins hefðu verið fram 
bornar á jiessu þingi, og Jiá ekki heldur um breyting á k jördæm askipun og 
kosningaaðferðuni, en hins vegar opnaðar allar gáttir til Jiess, ef kosið er á annað 
borð, þótt Sjálfstæðisflokkurinn hafi ekki á tt  nein upptök að því.

2. Þó að slíkar breytingartillögur ka*inu fram, eins og fyrirliggjandi frv. flytur, 
m á segja, að ekkert sé því til fyrirs töðu að formi til að láta annað í s tjórn- 
skipulöguni rik isins bíða, Jiótt Jiað megi liykja næsta öviðkunnanlegt, svo sem 
aðallega áh ræ rand i  breytla  skipan fiillveldismálanna, en í g rundvalla ra tr iðum  
h e fu r  reyndar verið frá Jieim gengið uni óákveðinn tím a með einróm a sam- 
Jiykkt Aljiingis í þ ingsá lyk tunum  frá 1940 og 1941. Er til kom, virtist sérstak- 
lega ráð h erra  og ýinsir Jnngmenn Fram sóknarflokksins , svo og blað þeirra, 
undrand i  yfir því, að ekki skyldi borið frain  af A lþýðuflokknum  allsherja r  
s t jó rn arsk rá rfrun ivarp .  En uiii Jiað atriði fór Jió svo í s t jó rnarsk rá rne fnd inn i  
eins og áður er getið, að Jiegar GSv sem form aður n e fndarinnar  bar það upp 
til atkvæða, hvort nefndarm enn teldu ekki rétt að taka fy r ir  allt málið í heild, 
Jiá fylgdi þvi enginn nem a tillöguinaður (GSv), ekki lieldur neinn af Fram- 
sóknarflokksniönnunum . Virtist Jiví vonlaust að bera slíkt frv. fram.



3. GSv leggur áherzlu á, að þótt fyrirliggjandi frv. fari ekki eins langt i breytingu 
á k jö rdæ m akaf la  s t jó rn a rsk rá r in n a r  eins og m arg ir  hafa  áður talið réttlált,  
þá  hafi h an n  fyr ir  sitt  leyti eigi óskað neinna breytinga á k jö rdæ m ask ipun- 
inni, sem h ann  telur, að m ætti  ha ldast  enn um hríð  í aða la tr iðum  eins og nú 
er, nem a að því er snertir  leiðrétting á kosn ingafyrirkom ulaginu  í tvímenn- 
ingsk jö rdæ m unum , þannig að þ ar  fari fram  hlutfallskosning, sem h an n  telur 
ré ttm æ tt  og sjálfsagt. E n  fyrir  þessu ú t af fyr ir  sig hafi eigi reynzt kleift að 
tryggja fylgi í Alþingi. Hefur þessi ne fn d arm að u r (GSv) því óbundið atkvæði 
gagnvart ákvæðum frv. eða breytingartillögum, er fram  kunna  að kom a við það.

4. Loks vilJ GSv láta þess gelið, að und ir tek t ir  und ir  þáltill. hans  uin staðfesting 
á kosningafrestun inni frá  f. á. og um leitan ir  þær, in n an  þingsins, sem fylgt 
hafa i k jö lfar hennar, hafi á ótviræðan hátt leitt í Ijós, þótt till. hafi eigi enn 
komið til atkvæða, að meiri h lu ti  Alþingis he im tar  nú kosningar, eins og öllu 
er komið, og verður eigi við því spornað. Hins vegar te lur hann , að æskilegast 
hefði verið, að stjó rnarsam vinnan  hefði haldizt eins og hún  hefur verið undan- 
farið, en tilkynning ráðherra  F ram sóknarf lokksins  uin saiuvinnuslit  af tr i  því, 
þótt það geti hvergi nærri talizt eðlilegt, eins og það er fram  borið, en þ ar  hafi 
enn engum fr iða rm álum  orðið við koinið.

E inar  Olgeirsson lýsir því sem áliti sínu, að heppilegust m undi sú breyting á 
k jördæ inaskipuninni,  að landið yrði nokkur stór k jördæ m i, t. d. sex, og yrði þorri 
þingmanna, t. d. 38, eins og nú er, kosnir í þeim með hlutfallskosningum, og væri 
tala þ ingm anna í hverju  k jördæ m i í hlutl'alli við k jósendatölu  þess, en l i  upp- 
bótarsæti yrðu auk  þess, svo sem nú er. Slik sk ipun m undi í senn tryggja  ja fn ré tt i  
a llra  kjósenda og draga s tó rum  úr skaðlegri hreppapólitík , en virða þó áhrifavald 
h in n a  einstöku landsh lu ta  og h ind ra  ofræði f lokksstjórna. En þ a r  sem ekki er 
kostu r á þvi að fá breytingu sem þessa sam þykk ta  nú á þingi, te lur liann þýðingar- 
laust að bera fram  breytingartillögu þessa efnis og fellst því á frum varp ið  með 
þeim breytingartillögum, sem meiri h lu ti  n e fndarinnar  hefu r  orðið sam ála um.

Meiri h lu t inn  Ieggur því til, að frv. verði sam þykk t með ef tirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a) í stað „54 þ jóðk jö rn ir  þ ingm enn“ kom i: 52 þ jóðk jö rn ir  þingmenn.
b) b-liður orðist svo: (5 þ ingm enn i þessum  kaujistöðum, einn fyrir  hvern 

kaupstað : Hafnarfirði, ísafirði, Siglufirði, Akureýri, Seyðisfirði og Yest- 
m annaeyj uiii.

c) d-liður orðist svo: Allt að II þingm enn til jö fn u n a r  milli þingflokka, svo 
að hver þeirra  hafi þingsæti i sem fyllstu sam ræ m i við atkva ðatölu sína 
við a lm ennar  kosningar. Heimilt er fíokkum  að hafa  landslista í k jöri  við 
a ln icnnar kosningar, enda greiði þá k jósendur atkvæði annaðhvort  fram- 
bjóðanda í k jö rdæ m i eða landslista. F ram bjóðendur þess ílokks, sem lands- 
lista hefu r  í kjöri og n æ r jöfnunnrþingsæli,  taka sæti eftir  þeirri röð, sem 
þeir eru  í á l is tanum  að lokinni kosningu. Skal að m innsta  Uosti annað  
hvert sæti tíu efstu m anna  á landslista skipað fram bjóðendum  flokksins i 
k jördæ niu in  u tan  Reykjavíkur. Að öðru leyti fer um  sk ipun  jöfnunarþ ing- 
sæta eftir kosningalöguin. Ja fnn ia rg ir  varanienn skulu  kosnir jöfnunar- 
þ ingsætum , saintimis og á sam a hátt.

2. A eftir 1. gr. komi ný grein, er verður 2. gr., svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

3. Við 2. gr. Greinin verður 3. gr. og liljóðar svo:

Ákvæði um stundarsakir.
A lm ennar kosningar til Alþingis skulu  fara fram, þegar stjórnarski|>un- 

arlög þessi öðlast gildi, og falla umboð þ ingm anna n iður á kjördegi.

Alþingi, 8. inai 1942

Gísli Sveinsson, Asgeir Asgeirsson, Garðar Þorsteinsson.
form., með fvrirv. fundaskr., frsm.

Einar Olgeirsson. Sigurður Kristjánsson.


