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Alþingi - nefndasvið

Umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um breytingar á lögum um kosningar til 
Alþingis, nr. 24/2000 (jöfnun atkvæðavægis), 27. mál.

F. h. Reykjavíkurborg er þakkað fyrir tækifærið að koma á framfæri sjónarmiðum sínum 
gagnvart frumvarpi um breytingar á á lögum um kosninga til Alþingis. Reykjavíkurborg fagnar 
frumvarpinu og tekur undir þau sjónarmið sem birtast í greinargerð með frumvarpinu . Jöfnun á 
atkvæðisrétti landsmanna er mikilvægt lýðræðis- og mannréttindamál og hefur Reykjavíkurborg 
áður hvatt til jöfnun atkvæðisréttar sjá meðfylgjandi gögn um fyrri samþykktir borgarráðs og 
borgarstjórnar.

Reykjavíkurborg óskar jafnframt eftir því að við áframhaldandi vinnslu málsins verði íbúafjöldi 
kjördæmanna skoðaður og tekin verði afstaða til þess hvort ástæða sé til að miða fjölda þingsæta 
í hverju kjördæmi frekar við íbúaskrá en kjörskrá, enda hafa íbúar hag af því að eiga fulltrúa á 
Alþingi óháð því hvort þeir hafi kosningarétt. E f miðað er við íbúafjölda í stað fjölda á kjörskrá 
hefur það einnig áhrif þegar litið er til hlutfalls atkvæða á bakvið hvert þingsæti.

Virðingarfyllst

Helga Björk Laxdal 
skrifstofustjóri borgarstjórnar

Hjálagt:
Samþykktir borgarráðs og borgarstjórnar vegna frumvarps til stjórnskipunarlaga og tillögu að þingsályktun um 
byggðaþróun.
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Alsherjarnefnd Alþingis
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, formaður
Alþingi
150 Reykjavík

Frumvarp til stjórnskipunarlaga

Á íundi borgarráðs í dag var geró svohjoöandi samþykkt vegna frumvarps til 
stjómskipunarlaga:

í samþykkt borgarráðs frá 26. janúar 1999 vom gerðar athugasemdir við tiltekna þætti 
ffumvarps til stjómskipunarlaga og fyrirliggjandi tillögur um breytta 
kjördæmaskiptingu. Með bréfi dags. s.d. var þeim athugasemdum komið á framfæri við 
sémefnd um stjómskipunarlög.
Borgarráð telur miður að Alþingi hafí ekki orðið við ósk Reykjavíkurborgar um 
viðræður um málið og vísar til fyrri athugasemda simra sem beindust að:

1. misvægi atkvæða,
2. því að tryggt verði að Kjalames verði hluti af kjördæmi Reykjavíkur, og
3. fyrirætlunum um að Reykjavík verði skipt í tvö kjördæmi.

Þetta tilkynnist hér með.

Meðfylgjandi er ljósrit a f samþykkt borgarráðs 26. janúar 1999 ásamt greinargerð.

Hjörleifur B. Kvaran 
e.u.



Reykjavík, 26. janúar 1999 
GE/kn

Sémefnd um stjómskipunarlög 
Þórshamri v/Templarasund 
101 Reykjavík

Á fundi borgarráðs í dag var lagt fram bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga 
frá 29. f.m. ásamt umsögn sambandsins um frumvarp til stjómskipunarlaga og tillögu 
að þingsályktun um byggðaþróun.

Borgarráð gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til stjómskipunarlaga:

Með frumvarpinu er mikilvægt skref stigið í þá átt að draga úr því misvægi 
atkvæða sem ríkir í dag. Enn er sá munur sem frumvarpið gerir ráð fyrir of 
mikill.

Tekið er undir þau sjónarmið að hægt verði að gera breytingar á 
kosningakerfmu án þess að til breytinga á stjómarskrá þurfi að koma í hvert 
sinn.

Athugasemd er gerð við þær fyrirætlanir sem fram koma í greinargerð með 
ffumvarpinu um að Reykjavík verði skipt upp í tvö kjördæmi. Oskað er eftir 
viðræðum við fulltrúa Álþingis um þennan þátt málsins.

Minnt er á mikilvægi þess að sá hluti Reykjavíkur sem áður var 
Kjalameshreppur verði hluti a f kjördæminu Reykjavík.

Greinargerð fylgir í ljósriti.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir



Tilgangur frumvarpsins er að gera kosmngakerfi það sem mælt er fyrir um í stjómarskxánm, 
í senn sveigjanlegra og varaniegra. Því er gert ráð fyrir að í stað rækilegra ákvæða um 
kjördæmamörk og úthlutun þingsæta komi almennari ákvæði um megindrætti i 
kjördæmaskipun landsins og tilhögun kosninga til Alþingis. Almenna löggjafanum er síðan 
falin frekari útfærsla í lögum.

Reykjavíkurborg getur tekið undir það, sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu, að 
æskilegt sé að hægt verði að gera breytingar á kosningakerfínu án þess að til breytinga á 
stjómarskránni þurfí að koma í hvert sinn.

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að þótt með frumvarpinu sé dregið verulega úr þvi 
misvægi atkvæða sem ríkir í dag, sé ekki gengið nógu Iangt í þeirri leiðréttingu, þar sem í 
frumvarpinu er gert ráð fyrir að hámarksmisvægi megi vera 1:2. Sá munur er of mikill. 
Jafiaframt er ítrekuð áskorun til Alþingis, samþykkt í borgarstjóm 5. nóvember s.I. með 15 
samhljóða atkv. svohljóðandi:

Borgarstjóm Reykjavíkur skorar á Alþingi að samþykkja á yfírstandandi þingi 
breytingar á stjómarskrá, sem fela í sér að atkvæðisréttur landsmanna verði jafnaður. 
Um er að ræða eitt brýnasta réttindamál meirihluta landsmanna og borgarstjóm telur 
óviðunandi að því verði enn slegið á frest. Fyrirliggjandi tillögur nefiidar um 
breytingu á kjördæmaskipan kveða á um að verulega verði dregið úr misvægi 
atkvæða eftir búsetu. Borgarstjóm telur afar brýnt að breytingar nái fram að ganga á 
yfirstandandi þingi þannig að kosið verði eftir nýjum lögum eigi síðar en árið 2003.

Reykjavíkurborg gerir athugasemdir við þær fyrirætlanir sem fram koma í greinargerð með 
frumvarpinu, sbr. einnig fskj. I með frumvarpinu, um að Reykjavík verði skipt upp í tvö 
kjördæmi. Ekki verður komið auga á að nein sérstök rök liggi á bak við þá tilhögun önnur 
en þau, að óheppilegt sé að eitt kjördæmi sé mikið stærra en önnur. Slík sjónarmið geta , 
ekki réttlætt þá fyrirætlan að kljúfa Reykjavík í fleiri kjördæmi, eitt sveitarfélaga með því 
óhagræði sem því fylgir. Má í því sambandi benda á að Reykjavíkurborg er í örum vexti 
og er sá vöxtur nær allur í norður- og austurátt. Því er fyrirsjáanlegt að kjördæmamörkin 
myndu stöðugt færast. Þá er líka ljóst aö íbúasamsetning þessara tveggja kjördæma myndi 
vera ólík sem og þarfír íbúanna, þar sem öll uppbygging á sér stað í austurhlutanum en 
vestari hlutinn er aftur á móti með eldri og grónari hverfum.
A f hálfu Reykjavíkurborgar er áskilinn réttur til frekari viðræðna um málið í tengslum við 
væntanlegar breytingar á lögum um kosningar til Alþingis.

Greinargerð:
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Allsherjarnefnd Alþingis 
Hildur Njarðvík, nefndarritari 
Alþingi 
150 Reykjavík

Breytt mörk kjördœmisins

A fundi borgarráðs í dag var lögð fram umsögn borgarlögmanns frá 18. þ.m. varðandi 
frumvarp til laga um breytingu kjördæma.

Borgarráð samþykkti umsögnina, sem fylgir í ljósriti.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Afrit:
Borgarlögmaður
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Til borgarráðs

Umsögti um frum varp til laga um breytingu kjördœma

Óskað hefur verið umsagnar Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um breytingu á mörkum 
Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæma suður og norður.

Frumvarp þetta er flutt í kjölfar samnings Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar, dag. 28. 
febrúar s.l., um breytingu á staðarmörkum sveitarfélaganna í suðurhlíðum Ulfarsfells. 
Félagsmálaráðherra staðfesti samning sveitarfélaganna 30. mars s.l. Nauðsynlegt er að brevta 
mörkum sveitarfélaganna með lögum, þar sem jafnframt er verið að breyta kjördæmamörkum 
en þeim verður ekki breytt nema með samþykki 2/3 atkvæða á Alþingi, sbr. 2. mgr. 129. gr. 
laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis.

Lagt er til að borgarráð mæli með samþykkt frumvarpsins og beini því til Alþingis að það 
verði samþykkt á yfirstandandi þingi, þar sem ýmis ákvæði samnings Reykjavíkurborgar og 
Mosfellsbæjar eru háð samþykkt frumvarpsins.

Hjörleifur B. Kvaran
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Reykjavík, 26. janúar 1999 
GE/kn

Sémefnd um stjómskipunarlög 
Þórshamri v/Templarasund 
101 Reykjavík

Á fundi borgarráðs í dag var lagt ffam bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga 
frá 29. f.m. ásamt umsögn sambandsins um frumvarp til stjómskipunarlaga og tillögu 
að þingsályktun um byggðaþróun.

Borgargarráð gerir eftirfarandi athugasemdir við fmmvarp til stjómskipunarlaga:

Með frumvaipinu er mikilvægt skref stigið í þá átt að draga úr því misvægi 
atkvæða sem ríkir í dag. Enn er sá munur sem frumvarpið gerir ráð fyrir of 
mikill.

Tekið er undir þau sjónarmið að hægt verði að gera breytingar á 
kosningakerfinu án þess að til breytinga á stjómarskrá þurfi að koma í hvert 
sinn.

Athugasemd er gerð við þær fyrirætlanir sem fram koma í greinargerð með 
frumvarpinu um að Reykjavík verði skipt upp í tvö kjördæmi. Oskað er eftir 
viðræðum við fulltrúa Álþingis um þennan þátt málsins.

Minnt er á mikilvægi þess að sá hluti Reykjavíkur sem áður var 
Kjalameshreppur verði hluti af kjördæminu Reykjavík.

Gremargerð fylgir í Ijósriti.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir



Umsögn.

Lagt fram bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 29. f.m. ásamt umsögn sambandsins um 
frumvarp til stjómskipunarlaga og tillögu að þingsályktun um byggðaþróun.

Borgarráð gerir eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til stjómskipunarlaga:

• Með ffumvarpinu er mikilvægt skref stigið í þá átt að draga úr því misvægi atkvæða sem 
að ríkir í dag. Enn er sá munur sem frumvarpið gerir ráð fyrir o f mikill.

• Tekið er undir þau sjónarmið að hægt verði að gera breytingar á kosningakerfmu án þess 
að til breytinga á stjómarskrá þurfi að koma í hvert sinn.

• Athugasemd er gerð við þær fyrirætlanir sem fram koma í greinargerð með frumvarpinu 
að Reykjavík verði skipt upp í tvö kjördæmi. Oskað er eftir viörœðum við fulltrúa 
Alþingis um þennan þátt málsins.

• Minnt er á mikilvægi þess að sá hluti Reykjavíkur sem áður var Kjalameshreppur verði 
hluti af kjördæminu Reykjavík.

Greinargerð:

Tilgangur ffumvarpsins er að gera kosningakerfí það sem mælt er fyrir um í stjómarskránni, 
í senn sveigjanlegra og varanlegra. Því er gert ráð fyrir að í stað rækilegra ákvæða um 
kjördæmamörk og úthlutun þingsæta komi almennari ákvæði um megindrætti í 
kjördæmaskipun landsins og tilhögun kosninga til Alþingis. Almenna löggjafanum er síðan 
falin frekari útfærsla í lögum.

Reykjavíkurborg getur tekið undir það, sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu, að 
æskilegt sé að hægt verði að gera breytingar á kosningakerfinu án þess að til breytinga á 
stjómarskránni þurfi að koma í hvert sinn.

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að þótt með frumvarpinu sé dregið vemlega úr því 
misvægi atkvæða sem ríkir í dag, sé ekki gengið nógu langt í þeirri leiðréttingu, þar sem í 
ffumvarpinu er gert ráð fyrir að hámarksmisvægi megi vera 1:2. Sá munur er of mikill. 
Jafhffamt er ítrekuð áskorun til Alþingis, samþykkt í borgarstjóm 5. nóvember s.l. með 15 
samhljóða atkv. svohljóðandi:

Borgarstjóm Reykjavíkur skorar á Alþingi að samþykkja á yfirstandandi þingi 
breytingar á stjómarskrá, sem fela í sér að atkvæðisréttur landsmanna verði jafnaður. 
Um er að ræða eitt brýnasta réttindamál meirihluta landsmanna og borgarstjóm telur 
óviðunandi að því verði enn slegið á frest. Fyrirliggjandi tillögur neóidar um 
breytingu á kjördæmaskipan kveða á um að verulega verði dregið úr misvægi 
atkvæða eftir búsetu. Borgarstjóm telur afar brýnt að breytingar nái fram að ganga á 
yfirstandandi þingi þannig að kosið verði effir nýjum lögum eigi síðar en árið 2003.

Reykjavíkurborg gerir athugasemdir við þær fyrirætlanir sem fram koma í greinargerð með 
frumvarpinu, sbr. einnig fskj. I með frumvarpinu, um að Reykjavík verði skápt upp í tvö 
kjördæmi. Ekki verður komið auga á að nein sérstök efcdsrök liggi á bak við þá tilhögun 
önnur en þau, að óheppilegt sé að eitt kjördæmi sé mikið stærra en önnur.

Borgarráð leggur áherslu á að hagsmunir Reykjavíkur í heild verði lagðir til grundvallar 
þegar löggjafinn er annars vegar. Hugsanleg skipting Reykjavíkur í tvö kjördæmi má ekki 
leiða til togstreitu eða hagsmunaátaka innan borgarinnar.

Borgarráð telur mikilvægt að fram fari viðræður milh borgaryfirvalda og Alþingis áður en 
gerðar verða breytingar á lögum um kosningar til Alþingis.




