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Um 39. gr.

Á síðustu m isserum  hefur kom ið fram í máli ráðherra og þingm anna, að þeir hafa 
túlkað úrslit alm ennra kosninga m eð allt öðrum  hætti en venja hefur verið. Þar er ég að vísa 
til þeirrar viðleitni þessara aðila að líta á "æ tluð  atkvæ ði” þeirra, sem ekki nýta atkvæ ðisrétt 
sinn, sem stuðning við  sig eða sinn m álstað. Fram  til þessa hafa “æ tluð atkvæ ði” þeirra, sem 
ekki nýta atkvæ ðisrétt sinn, hvorki hafit áh rif á úrslit alm ennra kosninga né verið tekið tillit til 
þeirra frem ur en greiddra auðra og ógildra greiddra atkvæða. Þegar slík um ræ ða kem ur upp 
m eðal ráðherra og þingm anna, þá hlýtur sú um ræ ða að vega m un þyngra en þótt slík um ræða 
kæm i fram m eðal alm ennings, enda er þarna um að ræða aðila, sem fara m eð fram kvæm da- 
og löggjafarvald í um boði þjóðarinnar.

V ið slíkum  viðhorfum  verður löggjafinn (A lþingi) að bregðast, og  þá væri eðlilegast 
að þau viðbrögð kæ m u fyrst fram  í tengslum  við kosningar til A lþingis. Það væri hægt að gera 
m eð því að grunnur að úthlutun þingsæ ta væri fjöldi einstaklinga á kjörskrá í stað fjölda 
greiddra gildra atkvæða. Þá væri einfaldast að leggja sam an fjölda ógildra atkvæða, auðra 
atkvæ ða og “ógreiddra atkvæ ða” , enda eiga þau það sam eiginlegt að þau leiða til “auðra 
þ ingsæ ta” . Þá yrðu “ógreiddu atkvæ ðin” , ógildu greiddu atkvæ ðin og auðu greiddu atkvæðin 
m eð sam a vægi og greiddu gildu atkvæ ðin og á þann hátt yrði úthlutað “setnum  þingsæ tum ” 
og “auðum  þingsæ tum ”, en “setnu þingsæ tunum ” yrði úthlutað í sem m estu sam ræm i við 
hlutdeild stjóm m álasam taka í “greiddum  gildum  atkvæ ðum ” . Þar sem hæ pið er að 
kosningaþáttaka nái því m arki, að öllum  þingsætum  verði úthlutað til stjórnm álasam taka, þá 
hlýtur að geta kom ið til ú thlutunar “auðra þ ingsæ ta” . M eð því m á segja um kosningar til 
A lþingis, að Alþingi væri skipað í “ fullkom nu” sam ræ m i við úrslit kosninga.

Að öðru leiti býður þessi grein frum varpsins upp á gjörbyltingu fyrirkom ulags 
kosninga til A lþingis, sem  ég viðurkenni að hafa litla þekkingu á og sé ekki fyrir m ér hvem ig 
virkar, enda alinn upp í því kosningafyrirkom ulagi, sem  gilt hefur í áratugi.

/ samræmi viö ofanritad less és til aö 1. msr. ereinarinnar verríi brevtt os aö hún
verdi:

Á Alþingi eiga sæti allt að 63 þjóðkjörnir þingmenn, kosnir Ieynilegri 
kosningu til fjögurra ára.

Þá less és til u<) 6. mtir. verói brevtt os hún oröuó meó bessum eöa sambœrilesum
hætti:

Þingsætum skal úthluta í sam ræm i við fjölda kjósenda á kjörskrá. 
Greiddum  gildum atkvæðum skal úthluta til stjórnm álasam taka í sem 
fyllstu sam ræm i við atkvæði greidd listum og fram bjóðendum  sam takanna.
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Um 48. gr.

Ö ðru hverju bregður svo við, að einstakir þingm enn ganga úr þeim þingflokki eða 
stjórnm álaflokki, sem þeir voru kosnir fyrir í síðustu kosningum . Þeir hafa þá getað starfað 
áfram  sem þingm enn, annað hvort utan flokka eða gengið til liðs við aðra þingflokka eða 
stjórnm álaflokka. Þetta finnst m ér óeðlilegt fyrirkom ulag, enda hlýtur A lþingi ávalt að vera 
skipað þingm önnum  í réttu hlutfalli við fylgi stjórnm álaflokka í síðustu gildu kosningum  til 
A lþingis. Þingm enn geta haft m ism unandi sýn eða áherslur til einstakra mála, sem til m eð- 
ferðar eru hverju sinni, og greitt atkvæ ði gegn stefnu sam þingm anna sinna í sam a þingflokki 
eða stjóm m álaflokki, án þess að þeir sjái ástæ ðu til að yfirgefa viðkom andi þingflokk eða 
stjóm m álaflokk, enda er það ó tvíræ ð skylda þeirra að vera bundnir sannfæringu sinni. E f 
þingm enn segja sig úr þingflokki eða stjórnm álaflokki, þá finnst m ér að þeir séu þar m eð bún- 
ir að afsala sér þingsæti sínu, og þá taki varam aður sæti þeirra.

Einhvem  tím a á kjörtím abili getur afstaða alm ennra kjósenda breyst, þannig að þeir 
falli frá stuðningi við þann stjóm m álaflokk, sem þeir kusu í síðustu kosningum . Sú breyting 
verður ekki m æld nem a m eð nýjum  kosningum . Þess vegna er óeðlilegt að alþingism enn geti 
yfirgefið þingflokk eða stjórnm álaflokk, en þó setið áfram , án þess að vilji kjósenda 
stjóm m álaflokksins eða sam takanna sé Ijós. Það er hvorki hæ gt að vita né æ tla að vilji 
kjósenda flokksins hafi breytst, þótt þingm aður hafi yfirgefið  flokkinn. Á sam a hátt getur vilji 
kjósenda verið óbreyttur, þótt þeim  finnist þingm aður hafa breytt út að þeirri stefnu, sem 
boðuð var fyrir kosningar og flokkurinn kosinn út á. Vel m ætti hugsa sér að e f  þingm aður 
gangi úr þingflokki eða stjóm m álaflokki, þá verði boðað til kosninga, þótt m ér þyki það 
einnig óeðlilegt.

É" legq bví íil að vió ureininu bœtist önnur málsqrein, sem hlióói á bennun eöa 
sambœrilesan hátt:

Segi þ ingm aður sig ú r  þingflokki eða stjórnmálaflokki, sem hann var  kos- 
inn til á Alþingi, þá gla tar hann þingsæti sínu og tekur þá varam aður sæti 
hans.

N orðurfírði 10. des. 2012
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