
370. mefndarálit

um frumv. til laga um kosningar til Alþingis.

Fra m inni hluta ncfndarinnar.

Mál þetta hefir verið ræ tt og athugað af nefndinni á mörgum fundum 
og enginn verulegur ágreiningur orðið annar en sá, að jeg hefi ekki getað 
fallist á þá skoðun meiri hlutans, að kjördæm askipunin i landinu sje viðun- 
andi, og þess vegna beri að fella burt 7. gr. frumv., sem gerir ráð fyrir breyt- 
ing á kjördæm askipuninni. Þvi verður varla neitað, að kröfur um breytingar 
í svipaða átt, eins og frumv. gerir ráð fyrir, hafa margsinnis kom ið.fram  hjer 
á þingi, eftir áskorun kjósendanna. Fyrir löngu hefir það verið viðurkent af 
þinginu, að nauðsyn bæri til að breyta kjördæm askipuninni.

Hin núverandi kjördæm askipun kem ur mjög misjafnt niður og veldur 
miklu misrjelti milli kjósendanna. Hvert þingið eftir annað hefir látið í ljósi 
óskir í þá átt, að bráðljpga yrði bót ráðin á þessu, enda hefir þingið livað eftir 
annað skorað á stjórnina að undirbúa málið. Það má óhætt segja, að þessi 
undirbúningur sje nú fenginn, og það svo ítarlegur og vel af hendi leystur, 
að þinginu ætti ekki að vera ofætlun að ráða nú m álinu til lykta.

Það má auðvitað gera ráð fyrir, að einhverjir þingmenn kunni að hafa 
eitthvað að athuga við takm örk kjördæm anna, eins og þau eru ákveðin i frv., 
en þessu ætti að vera auðvelt að breyta, þegar af kunnugum  m önnum  hefir, 
með rökum , verið s5Tnt fram á að önnur skipun mætti betur fara. Að fresta 
þessu máli enn, um  óákveðinn tima, getur, að m inu áliti, varla talist sæmi- 
legt, þegar það er jafn vel undirbúið eins og nú á sjer stað. Það hefir áður 
verið leitað álits bæði hjeraðsstjórna og kjósenda og tekið svo mikið tillit til 
þess, sem fram hefir komið, sem fært hefir verið. Raunar hafa þessar um- 
sagnir, sem komið hafa víðsvegar að, verið nokkuð sundurleitar og að sumu 
leyti upphafið hver aðra, en svo m un það ætið verða, og þvi ástæðulaust að 
draga málið þess vegna. Þingið verður i þessu sem svo mörgu öðru að taka 
til sinna ráða, og afgreiða inálið eftir því sem það hefir vit og þekkingu til. 
Þær raddir hafa að vísu heyrst, að kjördæmaskiftingin yrði að vera bundin 
við sýslutakmörkin. Það m un alveg rjelt að margir liti svo á, að hvert sýslu- 
fjelag þurfi að hafa sinn þingm ann útaf fyrir sig, sem það geti skoðað sem 
sina eigin eign. Þessi sjerstaki eignarrjettur getur að sum u leyli verið mikið 
góður, en hann hefir lika sina galla, ef hann leiðir til svo mikillar þrQngsýni, 
að þingmenn sum ir hverjir sjái litið út yfir sitt eigið kjördæmi. Þessi nýja 
kjördæm askipun m undi að likindum frekar verða til þess að rým ka sjón- 
deildarhringinn en þrengja.

Það hefir verið sagt, að þegar kjördæm i tæki yfir hluta úr lleiri sýslu- 
ijelögum en einu, m undi þingm. verða erfiðara að hlynna að sjerstökum hags- 
m unum  hvers hlutans fyrir sig, en þótt svo væri, þá er ekki vist að fyrir það 
væri mikill skaði skeður, heldur verð jeg frem ur að álita, að með þvi fáisl 
meiri trygging fyrir því, að þingmenn yfirleitt vinni með rjettsýni og sanngirni 
að almennings heill.

Það er næsta óliklegt, að þeir menn, sem hafa lagt svo mikið kapp á



að rýmka kosningarrjettinn svo mjög sem gert er í stjórnarskrárfrum v. geti 
verið á móti því, að kjördæm askipuninni verði breytt í þá ált, sem frumv. 
gerir ráð fyrir. Jeg fæ ekki betur sjeð en að þetta tvent hefði átt að fara 
saman, til þess að bæta úr þvi misrjetti, sem kjósendur i sum um  kjördæm um  
hafa svo lengi átt við að búa.

Þegar borin eru saman þau kjördæmi þar sem m unurinn er einna 
mestur, kem ur það berlega i ljós, að þetta misrjetti er svo mikið, að við svo 
búið má ekki standa; t. d. hefir Reykjavik ekki nem a 2 þingmenn, en væri 
farið eftir fólksfjölda ætti liún að hafa 6 þingmenn, eða því sem næst. Með 
öðrum  orðum : i Reykjavik koma 1133 kjósendur á hvern þingmann og vantar 
þá G5°/o til, að hún fái hlutdeild í kosningunum að tiltölu rjettri.

Seyðisfjörður hefir aftur á móti 1 þingmann fyrir 157 kjósendur eða 
150#/o umfram það sem honum  ber, þegai miðað er við þau kjördæmi, þar 
sem kjóscndatalan stendur i nokkurnvegin rjettu hlutfalli við þingm annatöluna. 

Þegar litið er á sýslurnar kem ur þar einnig löluvcrður ójöfnuður fram;
t. d. hefir Austur-Skaftafellssýsla ..................................................................... 125°/o

umfram það sem henni ber.
Strandasýsla sömuleiðis ..................................................................... 82°/o
Norður-Þingeyjarsýsla .............................................................................  69*/o
Yestur-Skaftafellssýsla .............................................................................  07°/o
Aftur á móti eru aðrar sýslur, sem hal'a of Iitið fulltrúamagn 

og má þar t. d. nefna:
Suður-Þingeyjarsjrslu sem vantar ....................................................  32°/o
Snæfellsness- og H napp ad a lssý slu ....................................................  29°/o
N orður-ísaQ arðarsj'sIu .............................................................................  28%
B arðastrandarsýslu.....................................................................................  22%

Þessi m ism unur verður, að minu áliti, því tilfinnanlegri, sem kjós- 
cndum tjölgar meir, því þótt hlutfallstölurnar breytist ekki til mikilla m una, 
eykst kjósendatalan á hvern þingmann svo stórkostlega þar sem misrjettið ein- 
mitt nú er mest fyrir. Þannig má gera ráð fyrir, að í Reykjavik komi rúm - 
lega 600 nýir kjósendur á hvorn þingmann, og verður þá alls hérum bil 1750 
kjósendur á hvorn þingmann, ef þingið sér ckki fært að ráða bót á þvi nú.

Á Seyðisfirði bætist að likindum við um 80 kjósendur, eða sem svarar 
14% af kjósenda fjölguninni í Reykjavík. Mig hefði ekki furðað svo mjög á 
þvi, þótt meiri hlutinn hcfði verið tregur til að fallast á að miða kjördæm a- 
skipunina eingöngu við fólksfjölda, en það er svo langt frá að frumv. geri ráð 
fyrir þvi. Rej'kjavik er aðeins ætlaðir 4 þingmenn í stað 6, sem henni ber, 
og viða annarsstaðar, einkum þar sem þjettbýlt er og samgöngur góðar, er 
kjördæm unum  ekki ætlað fullkomið fulltrúamagn móts við kjósendatöluna. 
Aftur á móti er i strjálbygðum útkjálkahjeruðum , þar sem erfitt er um sam- 
göngur, fundarhöld og fjelagslíf, vfirleitt alt annari reglu fylgt, þvi þar er ætl- 
ast til að talsvert færri kjósendur komi á hvern þingmann. Þetta virðist mér 
svo sanngjarn meðalvegur, að vel megi við hann una. í  frumv. er, að minu 
áliti, tekið hæfilegt tillit til fólksfjölda, atvinnuvega og staðhátta, svo óvist er 
að annað heppilegra fyriikomulag verði fundið fyrst um sinn.

Eins og áður er tekið fram hefi jeg orðið meiri hluta nefndarinnar 
sam m ála að öðru levti en þvi, að fella burtu 7. gr. frumv., en get þá vitan-



lega heldur ekki fallist á þær breytingartillögur, sein beinlinis stafa af þvi. 
Hins vegar er það með minu ráði og samþykki gert, að taka út úr frumv. 
III. kaflann, um atkvæðagreiðslu sjóm anna, og breyta honum svo, að hann 
taki einnig til annari fjarverandi m anna. Jeg tel fullkomna nauðsyn á þvi 
að þessi kafli frumv. verði afgreiddur sem lög frá þessu þingi, og álit því rjett 
að hann komi fram sem sérstakt frumv. svo hann verði að engu háður af- 
drifum stjórnarskrárm álsins.

Það m un mega ganga að þvi visu, að þetta atriði, út af fyrir sig, mæli 
engri verulegri m ótspyrnu í þinginu, enda fyllilega tiini til þess kominn, að 
ráðin verði bót á þessum stórgalla á kosningarlögunuin, sem alt af heíir verið 
að koma betur i Ijós, eftir þvi sem atvinnuvegirnir hafa breyst og fullkomn- 
ast, og fólkið hefir sýnt meiri dugnað við að leita sjer atvinnu fjarri heimil- 
unum , á ým sum  tim um  árs.

Mjer þykir hætt við að meiri hlulinn hafi m iklar likur til að koma 
sinu máli fram, en sam t sem áður verð jeg að halda fast við þá skoðun mina, 
að rjettara væri að samþykkja frumv. eins og það kom frá stjórninni, að öðru 
leyti en þvi, að III. kafli falli burt, og greinatalan breytist eftir þvi.

Að endingu skal jeg geta þess, að hvernig sem afdrif þessa máls verða 
á þinginu, i þetta sinn, þá er það skoðun min, að þess verði ekki langt að 
biða, að kröfurnar um sanngjarnari kjördæm askipun komi fram með svo 
mikilli alvöru, að þingið sjái sjer ekki lengur fært að tregðast við að taka þær 
til greina.

Af fram angreindum  ástæðum og með tilliti til þess, seni jeg hefi áður 
sagt, við l'yrstu um ræðu þessa máls, ræð jeg hinni háttvirtu deild til að sam- 
þykkja frumv. eins og það kom l'rá stjórninni með þessum

BREYTINGUM:

III. kafli, um atkvæðagreiðslu sjóm anna, verði tekinn út úr frumv. 
og sam þyktur sjerslaklega.

Greinatalan breytist sam kvæm t þvi.

Alþingi 5. ágúst 1914.

M. J. Kristjánsson.


