
Nd. 81. Frumvarp tillaga [78. mál]
um breytingu á l. um kosningar til Alþingis, nr. 52 14. ágúst 1959, með síðari breytingum.

Flm.: Ragnar Arnalds.

1. gr.
Á eftir 25. gr. laganna kemur ný grein (verður 26. gr.) í nýjum kafla með fyrirsögninni

VI. kafli Sameiginlegt forval og orðast svo:
Um leið og boðað er til alþingiskosninga skal stjórnmálasamtökum, sem hyggjast bjóða

fram lista, gefinn kostur á að taka þátt í sameiginlegu forvali til að undirbúa skipan
framboðslista.

Sameiginlegt forval fer því aðeins fram í kjördæmi að a.m.k. þrjú framboð eða
stjórnmálasamtök, sem fengu samanlagt meira en helming atkvæða í kjördæminu í seinustu
kosningum, taki þátt í forvalinu.

Sameiginlegt forval skal fara fram samtímis um land allt og eigi síðar en viku áður en
framboðsfresti lýkur.

Stjórnmálasamtök, sem taka þátt í sameiginlegu prófkjöri, ákveða sjálf hvaða
skilyrðum frambjóðendur verða að fullnægja til viðbótar almennum skilyrðum þessara laga.
Þau ákveða einnig hvort úrslit forvalsins teljist bindandi og með hvaða skilyrðum.

Kjörstjórnir og yfirkjörstjórnir annast framkvæmd forvalsins með sama hætti og í
alþingiskosningum.

Kjósandi merkir við nöfn frambjóðenda með tölustöfum í þeirri röð sem hann vill að
þeir skipi framboðslistann.

Kjósandi má aðeins velja milli manna á einum framboðslista.



2. gr.
Á eftir 30. gr. laganna komi ný málsgrein svohljóðandi:
Framboðslistar mega vera raðaðir eða óraðaðir. Sé listi óraðaður skal það tekið

sérstaklega fram um leið og listanum er skilað til yfirkjörstjórnar. Skal listinn þá vera í
stafrófsröð en yfirkjörstjórn hlutar um hvaða nafn í stafrófsröðinni verði efst á listanum.

3. gr.
Á eftir 2. mgr. 53. gr. laganna kom ný grein svohljóðandi:
Ef listi er órað aður skal þess getið sérstaklega við listabókstafinn á kjörseðlinum.

4. gr.
2. mgr. 84. gr. laganna orðist svo:
Kjósandi getur ákveðið röð nafna á þeim lista sem hann kýs, hvort sem listi er raðaður

eða óraðaður. Hann setur þá tölustafinn 1fyrir framan það nafn er hann vill hafa efst, töluna
2 fyrir framan það nafn sem hann vill hafa í 2. sæti o.s.frv.

5. gr.
115. gr. laganna orðist svo:
Til þess að finna hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum lista í kjördæmi

skal reikna frambjóðendum atkvæðatölu á þennan hátt:
Yfirkjörstjórn tekur saman þá kjörseðla þar sem engin breyting hefur verið gerð á

listanum. Sé um raðaðan lista að ræða telst efsta nafn listans vera í fyrsta sæti, næsta nafn í
öðru sæti o.s.frv. Sé listi óraðaður hafa slík atkvæði engin áhrif á röð frambjóðenda. Næst
tekur yfirkjörstjórn alla þá kjörseðla þar sem kjósendur hafa gert breytingar á röðuðum lista
eða tölusett nöfn á óröðuðum lista og telur atkvæði hvers frambjóðenda í hvert sæti listans.

Landskjörstjórn skal raða nöfnum frambjóðenda á hverjum lista þannig að sá, sem
hlotið hefur flest atkvæði í 1. sæti samkvæmt næstu málsgrein hér á undan, hlýtur það sæti.
Sá frambjóðandi, að þessum slepptum, sem hlotið hefur flest atkvæði í 1. og 2. sæti
samanlagt, hlýtur 2. sætið o.s.frv. uns raðað hefur verið í sæti svo mörgum frambjóðendum
listans að ljóst sé hverjir teljast þingmenn hans í kjördæminu og hverjir varaþingmenn.

Framboðslisti í kjördæmi, sem hlotið hefur þingmann eða þingmenn kjörna, hefur rétt
til jafnmargra varaþingmanna meðan nöfn endast á listanum.

6. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Sá hængur er á gildandi kosningalögum að kjósendur eiga þess tæpast kost að ráða

neinu um röð frambjóðenda á þeim listum sem þeir kjósa. Listarnir eru lagðir fram raðaðir
og þótt kjósendur hafi rétt til að breyta röðinni hafa aðstæður og ákvæði laganna verið
þannig að það gerist ekki í reynd og hefur aldrei gerst í þrjá áratugi.

Til þess að bæta úr þessu hafa stjórnmálaflokkar efnt til prófkjörs eða forvals, ýmist
fyrir flokksmenn, yfirlýsta stuðningsmenn eða kjósendur almennt.



Þegar flokksmenn einir taka þátt í forvali er hópurinn, sem ákvörðun tekur, nokkuð
þröngur og niðurstaðan kann að vera í miklu ósamræmi við vilja kjósenda flokksins. En
þegar kjósendur almennt eða meintir stuðningsmenn taka þátt í prófkjöri flokks er veruleg
hætta á því að meðal þátttakenda sé fjöldi manna sem ekki ætlar að kjósa flokkinn í sjálfum
alþin~iskosningunum .

I frumvarpi þessu er stjórnmálaflokkum gefinn kostur á nýjum leiðum til að bjóða
kjósendum sínum að velja frambjóðendur flokksins. ÞÓer það megineinkenni frumvarpsins
að stjórnmálaflokkunum er áfram í sjálfsvald sett hvort þeir reyna þessar leiðir eða halda sig
við það sem verið hefur. Skoðanir eru mjög skiptar um það hvernig haga beri persónuvali í
kosningum og því virðist heppilegast að mörgum leiðum sé haldið opnum en reynslan látin
skera úr um hvað hentar best fyrir kjósendur og flokka.

Í 1. gr. frumvarpsins er ákvæði um sameiginlegt forval flokkanna. Þegar mörg stjórn-
málasamtök standa að forvali samtímis og kjósendur geta aðeins verið þátttakendur hjá
einum flokki eru líkurnar stórum minni að afskipti kjósenda beinist að öðrum flokki en þeim
sem þeir ætla endanlega að kjósa. Jafnframt er eðlilegt að sett séu skilyrði um ákveðna lág-
marksþátttöku í forvalinu. Hafa verður í huga að ríkið greiðir kostnað við forvalið sem yrði í
umsjá sömu aðila og annast framkvæmd kosninga. Hér er miðað við þrjú framboð eða sam-
tök sem fengu a.m.k. helming greiddra atkvæða í seinustu kosningum í viðkomandi kjör-
dæmi.

Í 2.-5. gr. er opnað fyrir þá leið að stjórnmálasamtök geti lagt fram órað aðan lista.
Þetta er gömul hugmynd og margrædd en hefur aldrei verið reynd hér á landi. Þessa leið
gætu þau samtök reynt sem hvorki væru með eigið prófkjör né tækju þátt í sameiginlegu
forvali. Raunar er ekkert því til fyrirstöðu að stjórnmálasamtök taki fyrst þátt í forvali, þar
sem helstu talsmenn listanna yrðu valdir, en eftir sem áður gæfist kjósendum kostur á að
velja frambjóðendur á óröðuðum listum eftir að hafa fylgst með sigurvegurum prófkjörsins í
kosningabaráttunni. Ekki er víst að kjósendur séu sama sinnis um hæfileika frambjóðenda
við upphaf og lok kosningabaráttunnar og er því eðlilegt að halda báðum þessum leiðum
opnum.

Í mörg ár hefur stjórnarskrárnefnd fjallað rækilega um aukið persónuval í kosningum.
Frumvarp þetta er þó ekki byggt á frumvarpsdrögum sem þar hafa verið rædd. Það er von
flutningsmanns að frumvarp það, sem hér er lagt fram, ýti undir umræður um þessi mál á
víðari vettvangi og auðveldi þannig stjórnarskrárnefnd störf sín.


