
Akranesi 27. septem ber 2021

Til yfirk jörstjórnar í N orðvesturk jördæ m i.

Varðar: Framkvæmd endurtalningar vegna alþingiskosninga 2021

Undirrituð er um boðsm aður S-listans í N orðvesturkjördæ m i vegna nýafstaðinna alþingiskosninga.

Hér m eð fer ég fram  é að yfirkjörstjórn Norðvesturk jördæ m is taki til skoðunar ákvörðun um 
endurtainingu atkvæ ða í k jördæ m inu sem fram fór sunnudaginn 26. septem ber. Af því er fram  hefur 
komið frá kjörstjórn var engin krafa gerð um endurtalningu af hálfu fram boðanna og enginn efi fyrir 
hendi um að lokatölur í k jördæ m inu, sem birtar voru snem m a á sunnudagsm orgun, væ ru réttar. 
Einungis hafi verið um að ræða ábendingu form anns landskjörstjórnar þess efnis að- m jótt væ ri á 
m unum  vegna útreikninga jöfnunarþ ingm anna.

Auk þessa vísa ég í v ið ta l í fjölm iðlum  þar sem haft er eftir form anni yfirk jörstjórnar að kjörgögn hafi 
ekki verið innsigluð að talningu lokinni heldur skilin eftir í sal Hótel Borgarness. Ekki liggur fyrir hvort 
salurinn var lokaður frá því yfirkjörstjórn og taIn ingarfólk yfirgaf salinn en hann var ekki innsiglaður. 
Form aður yfirk jörstjórnar hefur borið fyrir sig í fjölm iðlum  að örygg ism yndavélar séu fyrir utan salinn 
og að salurinn hafi verið  læstur, án þess þó að gefa um boðsm önnum  fæ ri á að skoða um ræ ddar 
öryggisupptökur eða að öðru leyti fá vissu fyrir því að enginn hafi farið inn í salinn.

Um boðsm enn fram boða voru ekki allir m æ ttir þegar talning hófst. í sam tali við form ann  
yfirk jörstjórnar um kl. 14.30 sunnudaginn 26. sep tem ber var m ér ekki gert Ijóst að mér, eða öðrum  
fulltrúa S-listans, bæri sam kvæ m t lögum að vera viðstödd endurtaln inguna. Þvert á móti var m é rtjáð  
að viðvera mín væ ri óþörf. Sinnti kjörstjórn aukinheldur ekki skyldu sinni sam kvæ m t 2. mgr. 98. gr. laga 
um kosningar til Alþingis.

Ég, sem um boðsm aður S-listans, óska eftir að fá í hendur gerðarbók yfirk jörstjórnar þar sem um rædd  
ákvörðun um að endurtelja  atkvæ ði er bókuð og rökstudd. Óska ég ja fn fram t eftir því að sérstök grein 
sé gerð fyrir þvi hvernig standi á þvi að heildarfjöldi atkvæ ða hafi aukist við endurtaln ingu og hvernig  
standi á því að breytingar á fjölda auðra kjörseðla og ógildra kjörseðla hafi verið jafn m iklar og raun ber 

vitni.

Óháð því hvort fram angre in t hafði áhrif á n iðurstöður kosninga ve rðu r að æ tla að siíkir m einbugur hafi 
verið á fram kvæ m d endurtaln ingar að hann sé til þess fallinn að valda tiltrú alm ennings á hinu 
lyðræðislega ferii skaða. Tel ég að yfirkjörstjórn sé skylt að miða við lokan iðurstöður fyrri talninga við 
skýrslugjöf sinna til landskjörstjórnar og er það krafa mín að horft verð i fram  hjá niðurstöður 
endurtaln ingarinnar og n iðurstöður fyrri ta ln ingar verði látnar standa.

Óska ég eftir því að bréf þetta verði fæ rt til bókar í gerðarbók yfirk jörstjórnar Norðvesturk jördæ m is og 
að yfirkjörstjórrv láti afstöðu sinna til allra fram angreindra atriða skriflega í Ijós.

M eð vinsem d og virðingu  

Hrönn R íkharðsdóttir.



I.uinlskjörstjóm

Borgamcsi, 28. septembcr 2021

Varrtar: Framkvæmd kosninga til Alþingis 25. september 2021 ogtalning atkvæða.

Visað ertilbeiðni landskjörstjómar um greinargerð yfirkjörstjómar Norðvesturkjördæmis 
\egna kosmnga til Alþmgis laugardaginn 25. septentber sl. Vegnaþessa skal þetta telcið
í i'ani

6 Eftir að kjörkassar bárust á talningarstað á Hótel Borgamesi, sbr. meðfylgjandi
fundargerð, fór afsiemming fram, í kjöllárió voru atkvæði flokkuð í alla vega tveimur 
umferðum og siðan voru þau falin i alla vega tveimur umferðum. Bæói flokkun og 
talning gelclc á milli talningarfólks.

6 begar ákvörðun um endurtalningu haföi verið tekin á sunnudag hringdi ég í
umboðsmenn iramboða þ.e. þeirra sem náðist til. En vegnaþessa skal sértaklega tekið 
fram að vegna l’irata hringdi ég i þann aðila sem hafði afhent framboðslista þeirra á 
sínum tima en hann svaraði ekki. Skömmu seinna hringdi Magnús Norðdahl, sem 
skipaði fyrsta sacti listans, til min cn hann hafði frétt af fyrirhugaðri endurtalningu. 
flann tjáöi mér að hann ætlaði að mæla cn ég sagði honum að hugsanlegt vteri að 
cndurtalning yrði aðeins byrjuð þegar hann myndi lcoma ástaðinn. Þeim 
umboðsmönnuin scm voru mættir var gefinn kostur á að fara inn í salinn og fylgjast 
með endurtalningunni og Magnús fékk lcyíi til að skoða með mér þá atkvæöaseðla 
sem.voru auðir og þá scm höfðu verið úrskurðaðir ógildir.

® Endurtalning atkvæða lor þannig Iram að fyrst var öllum atkvæðabunkum llett og
uthugað hvort aikxæði i hverjum bunka lilhcyróu örugglega ekki öll sama listabókstaf. 
Síðan voru öll ntkueöi lalin aftur i 50 alkvæðabunka.

* Þegar hlé var gcrl a fundi yfirkjörst'jórnar á sunnudagsmorgun voru kjörgögn varðveitt 
i sal á Hótel Borgarnesi þar sem talningin fór fram. Við innganginn í salinn eru 
öryggismyndas clar. Að lokinni cndurtalningur voru kjörgögn þ.m.t. atkvæðaseðlar 
llutt í innsigiaðan lángaklefa á lögreglustöðinni i Borgarnesi.

* Um það leyti scm cg mælti aftur a talnmgarslað rélt fyrirhádegi á sunnudagmn féldc ég 
símtaj frá formanni laiulskjörsljornar og athygli okkar var vakin á því að þaö rnunaði 
litlu varöandi uppbótarsæti i Norövesuir- og Suðurkjördæmi og hvort það gæfi okkur 
tilefni til að skoða málið nánar. Vcgna ábcndingarinnar var farið yfir atkvæði greidd C 
lista Viðreisnar í lyrsta C atkvæðabunka sem ég tók upp reyndust vera átta atkvæði 
sem tilheyrðu U lisla og eitt alkvæöi scm tilheyrði B  lista. í framhaldi af því fór 
vfirkjörstjómj Ih'öll aikvæði C lisla þ.c. athugaði hvort öll önnuren fyrrgreind atkvæði 
D og B  lista tilheyrðu ckki örugglc.ga C lista. Svo reyndist veraen þá lá l'yrir að mannleg 
inistök höfðu :iii scr siaö við talningu atkvæða undir morgun og níu atkvæði höfðu 
ranglega lcnt i aikvæðabunka C lista scm tilhcyröu öðram framboðslistum. Með 
hliðsjón af þesMi raldi ytirkjörsljórn ckki annað fært en að endurtelja öll atkvæði sem



lalin höfóu verió og \flrlara annnð scm kynni aó hafa leitt til þess að fyrrgreind 
niðurstaða um Ijölcla atkvæða hvers framboðslista væri eldd rétt.

Niðurstaða talningar að nmrgni sunnudags \ ar þessi:

S t j ó r n m á la  tl o k k u r : A t k v æ ð a fj ö I d i :
I: ramsóknarflokkur 13 lisit 4.443

ft Viöreisn C lisli 1.072
e Sjalfstæóisflokkur 1) lisli 3.887
€ klokkur fólksins 1 Itsli 1.513
S Sósíalistaflokkur .1 listi 721
e- Miöflokkur M listi 1.283
« I rjálslyndi lýðræöisfl. U lisli 72
e Piratar P lisli 1.082
€■ Samfylkiug S lisii 1.1 96
© Vmstri irrey ('. grænl fnimboö V listi 1.979
• Auóir seöLar 3 04

Aðrir ógildir scðlar 24

Sumtals greidd atkvæói 17.666

Nióurslaða endurtalningar var þcssi: 

Stjórnmálaflokkur: A tkvæðafjöldi:
* Frámsóknarflokkur 13 listi 4.448
«• Viðreisn C listi 1.063
@ Sjálfstæðisflokkur ! )  lisli 3.897
>& Flokkur fólksins F listi 1.510
& Sósíalistaflokkur J 1 isti 728
ír Miðflokkur M  lisu 1.278
& 1 -rjálslyndi lyðræöisfl, U  lisli 73

PiratarP listi 1.0X1
c Samfylldng S  listi 1.195
e Vinstri brcyí. gnenl l'ramboð V lisli 1.978
s Auóir seölar 382
s Ogildir seðlar 35

Sámtals grcidd atk\ æði 1 7

Vegna brcytinga frá lyrri talningu tekur yfirkjörstjórn þetta fram:

* I lcildaratkvæöum fjölgaði um tvö vcgna innsláttarvillu í lok fym talningar
‘ Auðir seðlar voru i l'yrri talningu taldir vcra 394 cn i'cyndust vera 382 og bafði því

lækkað um 12. Sk\ ringin á þvi cr sú að I 1 af þessum seðlum voru ógildir en höfðu 
lyrirmistök vcrið taldir mcð auðum scðlum. Einn scðill sem talinn hafði vcrið ógildur 
var það sannanlcga ckki þar scm ckkcrt auðkenni var á honum nema X í kassanum 
lyrir framan \ iðkomatuli lisiabókstaf. f.n það skal tekið fram að þessi atkvæðaseðill 
lilheyrði hvorki C nc M lista.



* Atkvæðuin C ItsUi l'ækkaði um niti og höl'ðu þau mislagst en átta þciira áttu að vera í 
D bunka og ciu i If biinka, sbr. fraiuauniaó.
.Mkvæðum I) lisfa Ijölgaði um 10 cn þar af voru átta í atkvæðabunka L' lista. sbr. 
ofanritaö og tvö' önnur hölöu mislagi i aðra bunka en D lista.

* Allar aðrar brcyiingar cru vegna þcss aö eitt og eitt atkvæði hafði mislagst í 
atkvæðabunkum.

ð ljrkjörsijórn tekur fram að þær breytingar scm urðu við endurtalningu eru vegna mannlegra 
misiaka og harmar vlirkjoi'sijórn að þær hali átl sér stað og biðst velvirðingar á þeim. En með 
cndurialningunni tclur vllikjiirsijórn að hun liali leiðrétt þessi mistök og þar með hafi rétt 
niðurstaða lengist.

haö skal lekið fram að þaö munu vera til upptökur iir öryggismyndavélum sem sýna innganginn 
i salinn þar sem talning 1’ór liam og þær cru komnar til lögrcglu. Eg hef clcki skoðað þær en 
\ æntanlcga hef ég ekki hcimikl til þess vcgna sjónaraiiða um persónuvernd.

Heðisi cr velvirdingar á þvi að grcinargcrð þcssi og fundargerð yfirkjörstjórnar berst ekki 
landskjör>tjóm l'yrr cn nu i dag cn aslæða þcss cr sú aó undirritaður þurfti í gær að vera 
\ iðstaddur útför á Akurcvn og lekk heimild hjá starfsmanni yfirkjörstjórnar til að skila 
greinargerð þessari og fundargeró nú í dag.

f.h. ylirkjörstjórnar Norðvesturkjördæmis

Ingi Tryggvason oddviti.


