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Karl Gauti Hjaltason

Til

Frá
CC
Heiti
Málsnúmer. 
Málsaðili 
Efnisflokkur 
Skjalategund 
Skráð dags
Skráningaraðili : Landskjörstjórn

ingi@lit.is; bragi@officio.is; katapals@gmail.com; ingibjorginga@gmail.com;
gurrasighvats@gmail.com
Karl Gauti Hjaltason
kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir;
22.b.Ýmis samskipti við Karl Gauta Hjaltason 002
2110006
Alþingi
Upplýsingar
Innkomið skjal
6.10.2021

Viðhengi
Krafa til yfirkiörstiómar pdf.pdf

Til yfirkjörstjórnar NV kjördæmis

Sendi hér meðfylgjandi kröfubréf mitt til formanns yfirkjörstjómarinnar í NV kjördæmi, 

sem ég sendi inn, fyrst á mánudag en svo aftur í gær, þriðjudag.

Þar krefst ég þess að yfirkjörstjórnin taki ákvörðun, í ljósi upplýsinga um geymslu 

óinnsiglaðra kjörgagna úr kjördæminu í sal hótelsins, vanrækslu á að bjóða umboðsmönnum 

að vera viðstaddir endurtalningu og úrskurði um vafaatkvæði á lokametrunum.

Í bréfinu krefst ég þess að stuðst verði við þær lokatölur sem samþykktar voru athugasemdalaust 

að viðstöddum umboðsmönnum framboða og kjörstjórn að morgni sunnudags.

Við bréfi mínu hef ég ekki fengið nein svör.

Það er ástæða þess að ég sendi þetta tölvubréf á alla í kjörstjórninni.

AFRIT: formaður og ritari Landskjörstjórnar.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason

From: Karl Gauti Hjaltason
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 15:28
To: 'nordvesturkjordaemi@dmr.is' ; 'ingi@lit.is'
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Cc: 'kristin@lex.is' ; 'laufeyhelga@althingi.is'
Subject: Til yfirkjörstjórnar NV

Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis 

B/t. formanns

Sendi hér að nýju kröfu mínum um ákvörðun, sem ég sendi í gær kl. 18:04 á netföng 

Landskjörstjórnar og ritara, en svo virðist sem netfang yfirkjörstjórnar í NV kjördæmi hafi 

misritast.

Því er þess óskað að móttaka þessa pósts sé staðfest af NV og Landskjörstjórn.

Hér í viðhengi er krafa um að kjörstjórnin í NV kjördæmi taki ákvörðun um að láta 

kosninganiðurstöður vegna alþingiskosninganna 25 september sl., sem tilkynntar 

voru að morgni sunnudags standa.

Krafan styðst við röksemdir, sem m.a. eru taldar upp í kröfubréfinu, en hafa einnig 

komið fram í fréttum.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason
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Karl Gauti Hjaltason

Til
Frá
CC
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Efnisflokkur
Skjalategund
Skráð dags
Skráningaraðili

nordvesturkjordaemi@dmr.is; ingi@lit.is 
Karl Gauti Hjaltason
kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir;
22.a.Ýmis samskipti við Karl Gauta Hjaltason 001
2110006
Alþingi
Upplýsingar
Innkomið skjal
6.10.2021
Landskjörstjórn

Viðhengi
Krafa til vfirkiörstiómar pdf.pdf

Yfirkjörstjóm Norðvesturkjördæmis 

B/t. formanns

Sendi hér að nýju kröfu mínum um ákvörðun, sem ég sendi í gær kl. 18:04 á netföng 

Landskjörstjómar og ritara, en svo virðist sem netfang vfirkjörstjómar í NV kjördæmi hafi 

misritast.

Því er þess óskað að móttaka þessa pósts sé staðfest af NV og Landskjörstjóm.

Hér í viðhengi er krafa um að kjörstjómm í NV kjördæmi taki ákvörðun um að láta 

kosninganiðurstöður vegna alþingiskosninganna 25 september sl., sem tilkynntar 

voru að morgni sunnudags standa.

Krafan styðst við röksemdir, sem m.a. eru taldar upp í kröfubréfrnu, en hafa einnig 

komið fram í fréttum.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason
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Til: Yfirkjörstjórnar Norðvesturkjördæm is.
Frá: Karli Gauta Hjaltasyni.

KRAFA UM ÁKVÖRÐUN

Kópavogur, 27. september 2021.

Efni: Krafa um  að niðurstöður tilkynntra lokatalna sam kvæm t 104. grein laga um  
kosningar til Alþingis nr. 24/2000 standi, vegna talningar atkvæða í 
Norðvesturkjördæm i í Alþingiskosningum  25. september 2021.

Ég undirritaður Karl Gauti Hjaltason, kt. 310559-5559 geri þá kröfu við yfirkjörstjórn 
Norðvesturkjördæm is að ákvörðun verði tekin þess efnis að þæ r tölur sem form aður 
yfirkjörstjórnar kjördæmisins tilkynnti sem lokatölur árla m orguns hinn 26. 
september sl. verði látnar standa sem endanlegar lokatölur ú r kjördæminu.

Fyrir liggur að endurtalning eða einhverskonar endurskoðun hafi farið fram m örgum  
klukkustunum  síðar eftir að lokatökur voru tilkynntar og eftir að kjörstjórn yfirgaf 
talningastað. Vandséð er með hvaða lagaheimild sú endurskoðun- eða talning fór 
fram og þar með lögmæti þeirra endurskoðunar. Þá skal upplýst að fram kvæm d 
hennar hefur verið kærð til lögreglu vegna m ögulegra lögbrota við fram kvæm d 
endurtalningar yfirkjörstjórnar á greiddum  atkvæðum  í Norðvesturkjördæm i.

Það er ekki að ástæðulausu sem kosningalögin kveða skýrt á um  að ágreiningsseðlar 
skuli úrskurðaðir jafnóðum sbr. 1. mgr. 103. gr. Augljóst er, miðað við hversu litlu 
m unaði á m önnum  í kjördæm inu hafi þetta ákvæði verið þverbrotið við 
endurtalninguna. N ægir þar að benda á að ógildum  seðlum fjölgaði um  11 og auðum  
seðlum fækkaði um  12. Vart þarf að taka fram  hve erfitt er að úrskurða um  slíkt þegar 
úrskurðaraðili hefur vitneskju um  hve mjótt er á m ununum . Enn frekar á þessi 
ábending við þegar haft er í huga fjarvera allra um boðsm anna við endurtalninguna.

Ekki þarf að hafa m örg orð um  að sam anburður talningar sem birtust sem lokatölur 
og endurtalningar vekur upp  fjölmargar spurningar, ekki síst í ljósi þess að form aður 
yfirkjörstjórnar hefur staðfest í fjölmiðlum að ekki var gengið frá greiddum  atkvæðum  
í samræm i við 104. gr. kosningalaga. Lögin gera einfaldlega ekki ráð fyrir að sú staða 
geti komið upp  eða hreinlega komi til greina.
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Þá er þess farið á leit að form aður yfirkjörstjórnar víki sæti þegar beiðni þessi verður 
tekin fyrir og varam aður komi í hans stað. Þá bendir undirritaður einnig á að aðrir 
kjörstjórnarm enn íhugi hæfi sitt til að taka ákvörðun hvað þetta varðar í ljósi fyrri 
afskipta af málinu.

Með virðingu,

Karl Gauti Hjaltason

Afrit: Landskjörstjórn.
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Karl Gauti Hjaltason

Til : Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.; kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir
Frá : Karl Gauti Hjaltason
CC : Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir; Bragi R. Axelsson,

lögmaður; Katrín Pálsdóttir; Guðrún Sighvatsdóttir;
22.c.Ýmis samskipti við Karl Gauta Hjaltason 003 
2110006 
Alþingi 
Upplýsingar 
Innkomið skjal
6.10.2021

Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili 
Efnisflokkur 
Skjalategund 
Skráð dags 
Skráningaraðili : Landskjörstjórn

Landskjörstjórn

B/t. Kristínar Edwald 

Yfirkjörstjórn Norðvestur kjördæmis

B/t. allra kjörstjómarmanna 

Hér að neðan er svar formanns yfirkjörstjómar Norðvesturkjördæmis við kröfu minni um 

að kjörstjómm taki ákvörðun, sem nánar er rakin í kröfubréfi mínu dags 27. september. 

Yfirkjörstjómin virðist ekki ætla að taka kröfu mína til afgreiðslu, miðað við svarið, eða 

íhuga hæfi sitt til töku ákvarðana, eftir allt það sem í ljós hefur komið um meðferð kjörgagna 

eftir að fundi var frestað að morgni sunnudags og margt fleira sem ég hirði ekki að nefna.

Í ljósi þessa svars og þess að fyrst yfirkjörstjóm NV telur sig hafa lokið störfum, þá geri ég 

ráð fyrir að öll nauðsynleg gögn frá kjörstjómmm séu nú í höndum Landskjörstjómar og fer 

fram á að fá afhent Ijósrit úr gerðabók yfirkjörstjómar NV frá og með kjördegi 25. september s.l 

og þar til hún lauk alfarið störfum. Einnig óska ég eftir endurritum vegna sömu funda 

kjörstjómarmnar.

A f augljósum ástæðum þarf að flýta afgreiðslu erindisins.

Móttaka erindisins óskast staðfest.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason

http://vilji/onecrm/viewcontrol/getItem.aspx?itemid=07637692007228402936C&content. 28.10.2021
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From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 09:13 
To: Karl Gauti Hjaltason
Cc: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV ; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir ; Bragi R. Axelsson, 
lögmaður ; Katrín Pálsdóttir ; Guðrún Sighvatsdóttir 
Subject: RE: Til yfirkjörstjómar NV

Góðan dag

Hér með sendist greinargerð fráfarandi yfirkjörstjómar í Norðvesturkjördæmi til landskjörstjómar, 
sjá viðhengi.

Þar með er afskiptum fráfarandi yfirkjörstjómar af málinu lokið.

Kv.

Ingi Tryggvason

oddviti fráfarandi yfirkjörstjórnar

From: Karl Gauti Hjaltason <kgauti@althingi.is>
Sent: miðvikudagur, 29. september 2021 15:23
To: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. <Ingi@lit.is>; bragi@officio.is; katapals@gmail.com;
ingibjorginga@gmail.com; gurrasighvats@gmail.com
Cc: kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir <laufeyhelga@,althingi.is>
Subject: Til yfirkjörstjómar NV

Til yfirkjörstjómar NV kjördæmis 

Sendi hér meðfylgjandi kröfubréf mitt til formanns yfirkjörstjómarmnar í NV kjördæmi, 

sem ég sendi inn, fyrst á mánudag en svo aftur í gær, þriðjudag.
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Þar krefst ég þess að yfirkjörstjómin taki ákvörðun, í ljósi upplýsinga um geymslu 

óinnsiglaðra kjörgagna úr kjördæminu í sal hótelsins, vanrækslu á að bjóða umboðsmönnum 

að vera viðstaddir endurtalningu og úrskurði um vafaatkvæði á lokametrunum.

Í bréfinu krefst ég þess að stuðst verði við þær lokatölur sem samþykktar voru athugasemdalaust 

að viðstöddum umboðsmönnum framboða og kjörstjóm að morgni sunnudags.

Við bréfi mínu hef ég ekki fengið nein svör.

Það er ástæða þess að ég sendi þetta tölvubréf á alla í kjörstjóminm.

AFRIT: formaður og ritari Landskjörstjómar.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason

From: Karl Gauti Hjaltason
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 15:28
To: 'nordvesturkjordaemi@dmr.is' <nordvesturkjordaemi@dmr.is>; 'ingi@lit.is' <ingi@lit.is> 
Cc: 'kristin@lex.is' <kristin@lex.is>; 'laufeyhelga@althingi.is' <laufeyhelga@althingi.is> 
Subject: Til yfirkjörstjómar NV

Yfirkjörstjóm Norðvesturkjördæmis 

B/t. formanns

Sendi hér að nýju kröfu mínum um ákvörðun, sem ég sendi í gær kl. 18:04 á netföng 

Landskjörstjómar og ritara, en svo virðist sem netfang yfirkjörstjómar í NV kjördæmi hafi 

misritast.

Því er þess óskað að móttaka þessa pósts sé staðfest af NV og Landskjörstjóm.

Hér í viðhengi er krafa um að kjörstjómin í NV kjördæmi taki ákvörðun um að láta 

kosninganiðurstöður vegna alþingiskosninganna 25 september sl., sem tilkynntar 

voru að morgni sunnudags standa.

Krafan styðst við röksemdir, sem m.a. eru taldar upp í kröfubréfinu, en hafa einnig 

komið fram í fréttum.
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Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason
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Karl Gauti Hjaltason

Til : Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.; kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir
Frá : Karl Gauti Hjaltason
CC : Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir; Bragi R. Axelsson,

lögmaður; Katrín Pálsdóttir; Guðrún Sighvatsdóttir;
22.d.Ýmis samskipti við Karl Gauta Hjaltason 004 
2110006 
Alþingi 
Upplýsingar 
Innkomið skjal
6.10.2021

Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili 
Efnisflokkur 
Skjalategund 
Skráð dags 
Skráningaraðili : Landskjörstjórn

Landskjörstjórn

B/t. Kristínar Edwald 

Yfirkjörstjórn Norðvestur kjördæmis

B/t. allra kjörstjómarmanna 

Kærar þakkir fyrir endurritið, það eru móttekið.

Það ætti að vera óþarfi, en ég ítreka að ég fer einnig fram á að fá afhent Ijósrit úr gerðabók 

yfírkjörstjómar NV frá sama tíma.

A f augljósum ástæðum þarf að flýta afgreiðslu erindisins.

Móttaka erindisins óskast staðfest.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason

From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 12:26
To: Karl Gauti Hjaltason ; kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir
Cc: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV ; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir ; Bragi R. Axelsson,
lögmaður ; Katrín Pálsdóttir ; Guðrún Sighvatsdóttir
Subject: RE: Beiðni um ljósrit og endurrit úr gerðabók
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Góðan dag

Fundargerð á viðhengi.

Kv.

Ingi

From: Karl Gauti Hjaltason <kgauti@althingi.is>
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 12:20
To: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. <Ingi@lit.is>; kristin@lex.is; Laufey Helga 
Guðmundsdóttir <laufeyhelga@althingi.is>
Cc: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV <berglind.lilja.thorbergsdottir@syslumenn.is>; Ingibjörg 
Inga Guðmundsdóttir <ingibjorginga@gmail.com>; Bragi R. Axelsson, lögmaður 
<bragi@officio.is>; Katrín Pálsdóttir <katapals@gmail.com>; Guðrún Sighvatsdóttir 
<gurrasighvats@gmail.com>
Subject: Beiðni um ljósrit og endurrit úr gerðabók

Landskjörstjórn

B/t. Kristínar Edwald 

Yfirkjörstjórn Norðvestur kjördæmis

B/t. allra kjörstjórnarmanna 

Hér að neðan er svar formanns yfirkjörstjómar Norðvesturkjördæmis við kröfu minni um 

að kjörstjórnin taki ákvörðun, sem nánar er rakin í kröfubréfi mínu dags 27. september. 

Yfirkjörstjórnin virðist ekki ætla að taka kröfu mína til afgreiðslu, miðað við svarið, eða 

íhuga hæfi sitt til töku ákvarðana, eftir allt það sem í ljós hefur komið um meðferð kjörgagna 

eftir að fundi var frestað að morgni sunnudags og margt fleira sem ég hirði ekki að nefna.

Í ljósi þessa svars og þess að fyrst yfirkjörstjóm NV telur sig hafa lokið störfum, þá geri ég 

ráð fyrir að öll nauðsynleg gögn frá kjörstjórninni séu nú í höndum Landskjörstjórnar og fer 

fram á að fá afhent Ijósrit úr gerðabók yfirkjörstjórnar NV frá og með kjördegi 25. september s.l.
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og þar til hún lauk alfarið störfum. Einnig óska ég eftir endurritum vegna sömu funda 

kjörstjómarinnar.

A f augljósum ástæðum þarf að flýta afgreiðslu erindisins.

Móttaka erindisins óskast staðfest.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason

From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. <Ingi@lit.is>
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 09:13 
To: Karl Gauti Hjaltason <kgauti@althingi.is>
Cc: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV <berglind.lilja.thorbergsdottir@syslumenn.is>; Ingibjörg 
Inga Guðmundsdóttir <ingibjorginga@gmail.com>; Bragi R. Axelsson, lögmaður 
<bragi@officio.is>; Katrín Pálsdóttir <katapals@gmail.com>; Guðrún Sighvatsdóttir 
<gurrasighvats@gmail.com>
Subject: RE: Til yfirkjörstjórnar NV

Góðan dag

Hér með sendist greinargerð fráfarandi yfirkjörstjómar í Norðvesturkjördæmi til landskjörstjómar, 
sjá viðhengi.

Þar með er afskiptum fráfarandi yfirkjörstjórnar af málinu lokið.

Kv.

Ingi Tryggvason

oddviti fráfarandi yfirkjörstjórnar
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From: Karl Gauti Hjaltason <kgauti@althingi.is>
Sent: miðvikudagur, 29. september 2021 15:23
To: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. <Ingi@lit.is>; bragi@officio.is; katapals@gmail.com;
ingibjorginga@gmail.com; gurrasighvats@gmail.com
Cc: kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir <laufeyhelga@althingi.is>
Subject: Til yfirkjörstjórnar NV

Til yfirkjörstjórnar NV kjördæmis 

Sendi hér meðfylgjandi kröfubréf mitt til formanns yfirkjörstjórnarinnar í NV kjördæmi, 

sem ég sendi inn, fyrst á mánudag en svo aftur í gær, þriðjudag.

Þar krefst ég þess að yfirkjörstjórnin taki ákvörðun, í ljósi upplýsinga um geymslu 

óinnsiglaðra kjörgagna úr kjördæminu í sal hótelsins, vanrækslu á að bjóða umboðsmönnum 

að vera viðstaddir endurtalningu og úrskurði um vafaatkvæði á lokametrunum.

Í bréfinu krefst ég þess að stuðst verði við þær lokatölur sem samþykktar voru athugasemdalaust 

að viðstöddum umboðsmönnum framboða og kjörstjórn að morgni sunnudags.

Við bréfi mínu hef ég ekki fengið nein svör.

Það er ástæða þess að ég sendi þetta tölvubréf á alla í kjörstjórninni.

AFRIT: formaður og ritari Landskjörstjórnar.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason

From: Karl Gauti Hjaltason
Sent: þriðjudagur, 28. september 2021 15:28
To: 'nordvesturkjordaemi@dmr.is' <nordvesturkjordaemi@dmr.is>; 'ingi@lit.is' <ingi@lit.is> 
Cc: 'kristin@lex.is' <kristin@lex.is>; 'laufeyhelga@althingi.is' <laufeyhelga@althingi.is> 
Subject: Til yfirkjörstjórnar NV

Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis 

B/t. formanns

Sendi hér að nýju kröfu mínum um ákvörðun, sem ég sendi í gær kl. 18:04 á netföng
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Landskjörstjórnar og ritara, en svo virðist sem netfang yfirkjörstjórnar í NV kjördæmi hafi 

misritast.

Því er þess óskað að móttaka þessa pósts sé staðfest af NV og Landskjörstjórn.

Hér í viðhengi er krafa um að kjörstjórnin í NV kjördæmi taki ákvörðun um að láta 

kosninganiðurstöður vegna alþingiskosninganna 25 september sl., sem tilkynntar 

voru að morgni sunnudags standa.

Krafan styðst við röksemdir, sem m.a. eru taldar upp í kröfubréfinu, en hafa einnig 

komið fram í fréttum.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason
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FU N D A R G E R Ð

Laugardaginn 25. september 2021 kl. 09:30 kom yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis 
saman til fundar á Hótel, Borgarnesi. Við upphaf fundar voru mætt Ingi Tryggvason 
oddviti og Guðrún Sighvatsdóttir. Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir mætti kl. 10:30 og 
aðeins seinna komu til fundarins Bragi R. Axelsson og Katrín Pálsdóttir.

Þá er mætt Berglind Lilja Þorbergsdóttir starfsmaður yfirkjörstjórnar.

Tilefni fundarins eru kosningar til Alþingis.

Fram eftir degi voru verkefni yfirkjörstjórnar undirbúningur fyrir flokkun og talningu 
atkvæða að loknum kjörfundi, taka saman tölur um kjörsókn og svara fyrirspurnum frá 
kjörstjórnum í kjördæminu.

Kjörsókn var þessi:
Kl. 11:30 11,32%
Kl. 15:00 35,8%
Kl. 17:30 51,72%

Kl. 17:30 kom fyrsti kjörkassi á talningarstað frá kjördeildinni á Sauðárkróki. Flutninginn 
annaðist lögreglan á Norðurlandi vestra og Hilmar Hilmarsson lögreglumaður afhenti 
kassann.

Kl. 17:50 sóttu Ingi Tryggvason og Katrín Pálsdóttir kjörkassa í kjördeildina í 
Borgarnesi.

Kl. 18:17 komu kjörkassar úr fjórum kjördeildum á Akranesi. Flutninginn annaðist 
Björgunarsveitin Brák og kassinn var afhentur af Kötlu Gunnarsdóttur og Jakob Mrozck.

Kl. 18:48 kom kjörkassi frá kjördeildunum í Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi. 
Flutninginn annaðist Björgunarsveitin Brák og var kassinn afhentur af Gunnari Erni 
Kárasyni.

Kl. 19:22 kom þrír kjörkassar úr kjördeildum á Ísafirði. Flutninginn annaðist lögreglan á 
Vestfjörðum og var kassinn afhentur af Árna Ívarssyni lögreglumanni.

Talningarfólk kom á staðinn um kl. 18:30 og kl. 19:10 hófst flokkun atkvæða og þá var 
salnum þar sem talið var lokað fyrir utanaðkomandi.

Kl. 20:30 kom kjörkassi úr Skorradalshreppi og var hann afhentur af Davíð Péturssyni.

Kl. 21:30 komu kjörkassar úr kjördeildum í Lyngbrekku og Lindartungu í Borgarbyggð. 
Kassarnir var afhentur af Guðna Haraldssyni.



Kl. 22:40 komu kjörkassar úr Dalabyggð, Reykhólahreppi, Strandabyggð, 
Kaldrananeshreppi og Árneshreppi. Kassarnir voru fluttir og afhentir af Sveini Gestssyni 
og Valdísi Einarsdóttur kjörstjórnarfólki í Dalabyggð.

Kl. 22:48 kom kjörkassi úr Hvalfjarðarsveit og var hann afhentur af Guðmundi Ólafssyni 
kjörstj órnarmanni.

Kl. 23:40 komu kjörkassar úr kjördeildunum í Brúarási og Kleppjárnsreykjum í 
Borgarbyggð og voru þeir afhentir af Guðmundi Sigurðssyni kjörstjórnarmanni.

Kl. 23:45 kom kjörkassi úr kjördeildinni í Þinghamri, Borgarbyggð, og var hann afhentur 
af Erlu Gunnlaugsdóttur kjörstjórnarmanni.

Kl. 23:55 kom kassi úr kjördeildinni í Borgarnesi og var hann afhentur af Finnboga 
Rögnvaldssyni kjörstjórnarmanni.

Kl. 01:03 komu kjörkassar frá Húnaþingi vestra, Húnavatnshreppi, Blönduósi, 
Skagaströnd og Skagabyggð. Flutninginn annaðist lögreglan á Norðurlandi vestra og voru 
kassarnir afhentir af Hilmari Hilmarssyni lögreglumanni.

Kl. 01:50 komu kjörkassar úr fjórum kjördeildum á Akranesi. Flutninginn annaðist 
Björgunarsveitin Brák og kassarnir voru afhentir af Kötlu Gunnarsdóttur og Jakob 
Mrozck.

Kl. 01:55 komu kjörkassar úr Snæfellsbæ (kjördeildir í Ólafsvík, á Hellissandi og á 
Lýsuhóli), Stykkishólmi, Eyja- og Miklaholtshreppi og Helgafellssveit. Flutninginn 
annaðist Björgunarsveitin Brák og kassarnir voru afhentir af Gunnari Erni Kárasyni.

Kl. 02:13 komu kjörkassar úr Sveitarfélaginu Skagafirði og Akrahreppi. Flutninginn 
annaðist lögreglan á Norðurlandi vestra og voru kassarnir afhentir af Matthíasi H. 
Guðmundssyni lögreglumanni.

Kl. 04:03 komu kjörkassar frá Vesturbyggð, Tálknafirði, Ísafjarðarbæ og 
Súðavíkurhreppi. Flutninginn annaðist lögreglan á Vestfjörðum og voru kassarnir afhentir 
af Ingvari Jakobssyni lögreglumanni.

Í kjölfarið á því að kjörkassar bárust á talningarstað voru þeir opnaðir og farið yfir 
gerðarbækur og skýrslur sem fylgdu þeim. Eftir að afstemming hafði farið fram fóru 
atkvæðaseðlar í flokkun og seinna í talningu eftir að hún hófst.

Enginn ágreiningur varð um þá kjörseðla sem voru taldir ógildir því þeir voru allir án 
vafa ógildir.

Meðan á talningu stóð voru umboðsmenn þessarar framboða viðstaddir alla vega hluta af 
þeim tíma sem talning stóð yfir:

• Flokkur fólksins Ágúst Heiðar Ólafsson



• Samfylking Guðrún Vala Elísdóttir
• Sósíalistaflokkur Ágústa Anna Ólafsdóttir
• Sjálfstæðisflokkur Þorsteinn Pálsson
• Viðreisn Eiríkur Þór Theodórsson
• Vinstri grænir Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir

Talningu atkvæða lauk um kl. 07:15 og talningarfólk yfirgaf þá staðinn. 

Niðurstaðan var þessi:

Stjórnmálaflokkur: Atkvæðafjöldi:
Framsóknarflokkur B listi 4.443
Viðreisn C listi 1.072
Sjálfstæðisflokkur D listi 3.887
Flokkur fólksins F listi 1.513
Sósíalistaflokkur J listi 721
Miðflokkur M listi 1.283
Frjálslyndi lýðræðisfl. O listi 72
Píratar P listi 1.082
Samfylking S listi 1.196
Vinstri hreyf. grænt framboð V listi 1.979
Auðir seðlar 394
Aðrir ógildir seðlar 24

Samtals greidd atkvæði 17.666

Fundi var frestað kl. 07:35 og ákveðið að honum yrði framhaldið kl. 13:00.
Meðan á fundarfrestun stóð voru kjörgögn geymd í salnum þar sem talningin fór fram en 
hann var læstur og öryggismyndavélar eru við inngang hans.

Kl. 11:46 kom oddviti aftur á talningarstað en um það leyti hafði Kristín Edwald 
formaður landskjörstjórnar samband við oddvitann og skýrði frá því að lítill munur væri á 
atkvæðafjölda að baka jöfnunarsætum í Norðvestur- og Suðurkjördæmi. Var því beint til 
yfirkjörstjórnar hvort tilefni væri til nánari skoðunar vegna þessa.

Kl. 12:15 mætti Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir á talningarstað.

Kl. 12:30 mætti Berglind Lilja Þorbergsdóttir starfsmaður yfirkjörstjórnar.

Kl. 13:00 mættu Guðrún Sighvatsdóttir, Bragi Axelsson og Katrín Pálsdóttir á 
talningarstað. Var fundi þá framhaldið.

Vegna ábendingar formanns landskjörstjórnar var ákveðið að fara yfir atkvæði greidd C 
lista Viðreisnar. Í fyrsta C atkvæðabunka sem oddviti tók upp reyndust vera átta atkvæði 
sem tilheyrðu D lista og eitt atkvæði sem tilheyrði B lista. Yfirkjörstjórn fór í framhaldi



yfir öll atkvæði C lista þ.e. athugaði hvort öll önnur en fyrrgreind atkvæði D og B lista 
tilheyrðu ekki örugglega C lista sem voru í bunkum merktum C. Svo reyndist vera en þá 
lá fyrir að mannleg mistök höfðu átt sér stað við talningu atkvæða undir morgun og níu 
atkvæði höfðu ranglega lent í atkvæðabunka C lista sem tilheyrðu öðrum framboðslistum. 
Með hliðsjón af þessu taldi yfirkjörstjórn ekki annað fært en að endurtelja öll atkvæði 
sem talin höfðu verið og yfirfara annað sem kynni að hafa leitt til þess að fyrrgreind 
niðurstaða um fjölda atkvæða hvers framboðslista væri ekki rétt.

Í kjölfarið var talningarfólk kallað út og oddviti hafði samband við umboðsmenn 
framboðanna og tilkynnti um endurtalninguna. Í því sambandi skal þess getið að vegna 
Pírata reyndi oddviti að hringja í Helga S. Þorsteinsson sem afhent hafði yfirkjörstjórn 
framboðslista flokksins en oddvita hafði láðst að uppfæra lista yfir umboðsmenn 
flokksins en það voru tveir efstu menn á framboðslista hans. Ekki náðist í Helga en 
skömmu síðar hafði Magnús Norðdahl samband við oddvita yfirkjörstjórnar þar sem hann 
hafði frétt af endurtalningunni. Magnús mætti síðan á talningarstað skömmu eftir að 
endurtalning hófst. Þannig af hálfu framboða voru þessir mættir:
Píratar Magnús Norðdahl
Flokkur fólksins Eyjólfur Ármannsson
Sósíalistaflokkur Helga Thorberg
Viðreisn Birta Þórðardóttir og Bjarney Bjarnadóttir

Þegar leið á talninguna var einnig mættur Guðmundur Gunnarsson 
Vinstri græn Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir

Endurtalningin hófst um kl. 15:10 og fór þannig fram að fyrst var öllum atkvæðaseðlum 
flett og athugað hvort að í atkvæðabunkum hvers framboðslista væri ekki aðeins 
atkvæðaseðlar merktir viðkomandi framboði. Í framhaldi af því voru atkvæðaseðlar taldir 
að nýju í 50 seðla búnt. Endurtalningu lauk um kl. 18:05.

Niðurstaða endurtalningar var þessi:

Stjórnmálaflokkur: Atkvæðafjöldi:
Framsóknarflokkur B listi 4.448
Viðreisn C listi 1.063
Sjálfstæðisflokkur D listi 3.897
Flokkur fólksins F listi 1.510
Sósíalistaflokkur J listi 728
Miðflokkur M listi 1.278
Frjálslyndi lýðræðisfl. O listi 73
Píratar P listi 1.081
Samfylking S listi 1.195
Vinstri hreyf. grænt framboð V listi 1.978 
Auðir seðlar 382
Ógildir seðlar 35

Samtals greidd atkvæði 17.668



Vegna breytinga frá fyrri talningu tekur yfirkjörstjórn þetta fram:

• Heildaratkvæðum fjölgaði um tvö vegna innsláttarvillu í lok fyrri talningar
• Auðir seðlar voru í fyrri talningu taldir vera 394 en reyndust vera 382 og hafði því 

fækkað um 12. Skýringin á því er sú að 11 af þessum seðlum voru ógildir en 
höfðu fyrir mistök verið taldir með auðum seðlum. Einn seðill sem talinn hafði 
verið ógildur var það sannanlega ekki þar sem ekkert auðkenni var á honum nema 
X í kassanum fyrir framan viðkomandi listabókstaf. En það skal tekið fram að 
þessi atkvæðaseðill tilheyrði hvorki C né M lista.

• Atkvæðum C lista fækkaði um níu en þau höfðu mislagst í C bunka, en átta þeirra 
tilheyrðu D lista en eitt B lista.

• Atkvæðum D lista fjölgaði um 10 en þar af voru átta í atkvæðabunka C lista, sbr. 
ofanritað og tvö önnur höfðu mislagt í aðra bunka en D lista.

• Allar aðrar breytingar eru vegna þess að eitt og eitt atkvæði hafði mislagst í 
atkvæðabunkum.

Að lokinni endurtalningu var þeim sem voru á staðnum kynntar niðurstöður hennar.

Yfirkjörstjórn tekur fram að þær breytingar sem urðu við endurtalningu eru vegna 
mannlegra mistaka og harmar yfirkjörstjórn að þær hafi hátt sér stað og biðst velvirðingar 
á þeim. En með endurtalningunni telur yfirkjörstjórn að hún hafi leiðrétt þessi mistök.

Að lokinni endurtalningur voru kjörgögn þ.m.t. atkvæðaseðlar fluttir til geymslu í 
innsiglaðan fangaklefa á lögreglustöðinni í Borgarnesi og þar verða gögnin geymd þar til 
kærufrestur verður liðinn. Oddvita er falið að láta eyða gögnunum að kærufresti liðnum.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:44.

Fundargerð ritaði Ingi Tryggvason

Upplesið, staðfest rétt.

Bragi R. Axelsson
Guðrún Sighvatsdóttir
Ingi Tryggvason
Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir
Katrín Pálsdóttir



Page 1 of 5

Karl Gauti Hjaltason

Til
Frá
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Efnisflokkur
Skjalategund
Skráð dags
Skráningaraðili

kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir 
Karl Gauti Hjaltason
22.e.Ýmis samskipti við Karl Gauta Hjaltason 005
2110006
Alþingi
Upplýsingar
Innkomið skjal
6.10.2021
Landskjörstjórn

Viðhengi
fundargerdvfirkiorstiorn10.pdf

Landskjörstjóm

Sjá meðfylgjandi tölvupóst frá formannl vfirkjörstjómar NV kjördæmls 

Hér er um að ræða útprentað endurrit af fundargerðum kjörstjómarlnnar, 

en ekkl ljósrit úr gerðabókinni.

Því óskaði ég einnig eftir.

Kveðja

Karl Gauti Hjaltason

From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 12:26
To: Karl Gauti Hjaltason ; kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir
Cc: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV ; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir ; Bragi R. Axelsson,
lögmaður ; Katrín Pálsdóttir ; Guðrún Sighvatsdóttir
Subject: RE: Beiðni um ljósrit og endurrit úr gerðabók

Góðan dag

Fundargerð á viðhengi.

Kv.
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Ingi

From: Karl Gauti Hjaltason <kgauti@,althingi.is>
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 12:20
To: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. < tngi@,lit.is>; kristin@lex.is; Laufey Helga 
Guðmundsdóttir <laufeyhelga@,althmgi.is>
Cc: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV <bergllnd.lllia.thorbergsdottlr@svslumenn.ls>; Ingibjörg 
Inga Guðmundsdóttlr <lnglbjorglnga@gmall.com>; Bragl R. Axelsson, lögmaður 
<bragl@officlo.ls>; Katrín Pálsdóttlr <katapals@gmall.com>; Guðrún Slghvatsdóttlr 
<gurraslghvats@gmall.com>
Subject: Beiðni um ljósrit og endurrit úr gerðabók

Landskjörstjórn

B/t. Krlstínar Edwald 

Yfirkjörstjórn Norðvestur kjördæmis

B/t. allra kjörstjómarmanna 

Hér að neðan er svar formanns yfirkjörstjómar Norðvesturkjördæmls vlð kröfu mlnnl um 

að kjörstjómln takl ákvörðun, sem nánar er rakin í kröfubréfi mínu dags 27. september. 

Yfírkjörstjómln vlrðlst ekkl ætla að taka kröfu mína tll afgreiðslu, miðað vlð svarið, eða 

íhuga hæfi sltt tll töku ákvarðana, eftir allt það sem í ljós hefur komið um meðferð kjörgagna 

eftir að fundl var frestað að morgnl sunnudags og margt flelra sem ég hlrðl ekkl að nefna.

Í ljósl þessa svars og þess að fyrst yfirkjörstjóm NV telur slg hafa lokið störfum, þá gerl ég 

ráð fyrir að öll nauðsynleg gögn frá kjörstjómlnnl séu nú í höndum Landskjörstjórnar og fer 

fram á að fá afhent Ijósrit úr gerðabók yfirkjörstjómar NV frá og með kjördegl 25. september s.l. 

og þar tll hún lauk alfarið störfum. Einnig óska ég eftlr endurritum vegna sömu funda 

kjörstjómarinnar.

A f augljósum ástæðum þarf að flýta afgreiðslu erindisins.

Móttaka erindisins óskast staðfest.

Virðingarfyllst.,
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Karl Gautl Hjaltason

From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf. <Ingl@llt.ls>
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 09:13 
To: Karl Gautl Hjaltason <kgautl@althlngl.ls>
Cc: Bergllnd Lllja Þorbergsdóttlr - SMV <bergllnd.lllia.thorbergsdottlr@svslumenn.ls>; Inglbjörg 
Inga Guðmundsdóttlr <lnglbjorglnga@gmall.com>; Bragl R. Axelsson, lögmaður 
<bragi@officio.is>; Katrín Pálsdóttlr <katapals@gmall.com>; Guðrún Sighvatsdóttir 
<gurrasighvats@gmail.com>
Subject: RE: Tll yfirkjörstjórnar NV

Góðan dag

Hér með sendlst grelnargerð fráfarandl yfirkjörstjómar í Norðvesturkjördæml tll landskjörstjórnar, 
sjá viðhengi.

Þar með er afsklptum fráfarandl yfirkjörstjómar af mállnu loklð.

Kv.

Ingi Tryggvason

oddvltl fráfarandl yfirkjörstjómar

From: Karl Gautl Hjaltason <kgauti@althingi.is>
Sent: miðvikudagur, 29. september 2021 15:23
To: Lögfræðlstofa Inga Tryggvasonar ehf. <Ingi@lit.is>; bragi@officio.is; katapals@gmall.com;
lnglbjorglnga@gmall.com; gurraslghvats@gmall.com
Cc: kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttlr <laufeyhelga@althlngl.ls>
Subject: Tll yfirkjörstjórnar NV
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Tll yfirkjörstjómar NV kjördæmls 

Sendl hér meðfylgjandi kröfubréf mltt tll formanns yfirkjörstjómarinnar í NV kjördæml, 

sem ég sendl inn, fyrst á mánudag en svo aftur í gær, þrlðjudag.

Þar krefst ég þess að yfirkjörstjómin takl ákvörðun, í ljósl upplýslnga um geymslu 

óinnsiglaðra kjörgagna úr kjördæmlnu í sal hótelslns, vanrækslu á að bjóða umboðsmönnum 

að vera viðstaddir endurtalnlngu og úrskurðl um vafaatkvæðl á lokametrunum.

Í bréfinu krefst ég þess að stuðst verðl vlð þær lokatölur sem samþykktar voru athugasemdalaust 

að vlðstöddum umboðsmönnum framboða og kjörstjórn að morgnl sunnudags.

Vlð bréfi mínu hef ég ekkl fenglð neln svör.

Það er ástæða þess að ég sendl þetta tölvubréf á alla í kjörstjórnlnnl.

AFRIT: formaður og rltarl Landskjörstjórnar.

Virðingarfyllst.,

Karl Gautl Hjaltason

From: Karl Gautl Hjaltason
Sent: þrlðjudagur, 28. september 2021 15:28
To: 'nordvesturkjordaemi@dmr.is' <nordvesturkjordaeml@dmr.ls>; 'ingi@lit.is' <ingi@lit.is> 
Cc: 'kristin@lex.is' <kristin@lex.is>; 'laufeyhelga@althlngl.ls' <laufeyhelga@althlngl.ls> 
Subject: Tll yfirkjörstjórnar NV

Yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmls 

B/t. formanns

Sendl hér að nýju kröfu mínum um ákvörðun, sem ég sendl í gær kl. 18:04 á netföng 

Landskjörstjórnar og rltara, en svo virðist sem netfang yfirkjörstjómar í NV kjördæml hafi 

misritast.

Því er þess óskað að móttaka þessa pósts sé staðfest af NV og Landskjörstjórn.

Hér í vlðhengl er krafa um að kjörstjórnln í NV kjördæml takl ákvörðun um að láta 

kosninganiðurstöður vegna alþingiskosninganna 25 september sl., sem tilkynntar
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voru að morgnl sunnudags standa.

Krafan styðst vlð röksemdlr, sem m.a. eru taldar upp í kröfubréfinu, en hafa einnig 

komlð fram í fréttum.

Virðingarfyllst.,

Karl Gautl Hjaltason
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FUNDARGEKD

s*m an. " 1 '^ E a m c v .  V .ð upp h if turxlxr vc*v, m sM  Ing. l 0 E« v x « n
oddvMi og OoAnin Sighv-ttsd&lir. Ing.hjvVg Inga OuðmundvkS-.iir m ctli kl 10:Ki og 
*0eéns >onna kofnu til fundariiu Bragi R. Axchaof) og Kmnn l*iluJ<»«ir

Þá c r m r t t  B crglind  L ilja Þorbcn tsóó itir st*f%mjrfur yfifVjÖn<j6m«

TUcárf fu n d arim  c n i k m n in g a r til A lþ ing is

f  ram  cftir d cg i v w u  vcrkcfn i yfírkj6r%tjómar undirbúningur fyrir Hokkun og u ln in g u  
m kvxAa loknum  kfOcfundi. taka sam an tö lu r um  kjörtAkn o g  -ivara fVrir>pumum frú 
k jð rs^óm um  í k jördjcroinu.

K >6o6kn var þessi:
K l 11:30 I I 3 2 H
K I .1 5.-00 3 5 . í%
Kl. 17 :30  5 1 .7 2 %

Kl. 17:30 kom fyrsti kjArkAvú á tiilningArMaO frá kjOnjcildinni á  SauAárkrúki. H utnínginn 
annaAivt JOgrcgJiin i  N oröorlandi vcUra og llilm ar H ilm am on  lOgrcglumaöur albcnti 
kASsann

Kl. 17:50 sóttu Ingi Tryggvason og Katnn Pálsdóttir kj0rka\sa í kjöfdcildina I 
Bofgamcsi.

Kl. 18:17 komu kjðrktsxar úr tjórvm kjördcildum á  Akrancsi. Flutningmn annaðist 
Björguna/Nvcitin Brák og kas\inn var alhcntur a f  Kötlu Gunnarsdóttur og Jakob Mro/ck

KL 18:48 kom kjörkassi frá kjördcildunum í Ólafsvík. Gmndarfirói og  Stykkishólmi. 
Huíninginn annaóist Björgunarsvcitin Brák og  var kassmn alhcntur a f  Gunnarí Fjni 

K te y n L

Kl. 19:22 kom þ rír  kjörkassar úr kjördcildum á  ísafirði. Flutninginn annaöist lögrcglan á 
Vcstfjðrðum  og var kassinn afhcntur a f  Á m a ívarssyni lögrcglumanni.

Tainingarfólk kom  á staðinn um kl. 18:30 og U . 19:10 h ó f«  flokkun «kv«A a og þá var 
salnurn þar scm  Wlið var lokað fyrir utanaökom andi.

KJ. 20:30 kom  kjörkassi ú r Skonradaláircppi o g  var hann aflwntur a f  David P aurssym .

Kl. 21 :30  kom u k jö rkassar ú r kjördcildum  í L yngbrckku og  l.indartungu i Borgarbvggö. 

K assan iir v a r  a fh e n lu r a f  G uðna H araldssyni.



Kl 22:40 L «n„ S s S u k S f f i i
KakirmuncslMTppi o* Amcshnrpp.. K.ws.im.r sv>ru nuw r » 
og V ald h i KifMndúaur kjðrsljvVnírfiMki I ItalíbyW!*

KL 22 «  kom l* M ~ <  úr <*8 ~  >»-" • » —  f  ® — «
k^m ^nurm anai.

KL 23:40 komu kj * i ~ *  úr k j M M  « ^ '
Bory:arh\ jy?»> og voru þcir «l>>cntir at Guftcmindi SigufAss>ni kjOf^jócnann

Kl. 23:45 kom kjðcUwi úr kjOniciW.nni i Þinghamri. öorgarbyggö. og var hann afhcniur 
MÍ lirtv C ivnnlMugsóótiur kjöcsljOmarmanni

Kl 23:55 kom kMssi úr kjördcldinn. í Bofgamesi og var hann afhcntur af I innboga 
Rögnvafdtsyni k/ör%fjömarmanni

Kl. 01:03 komu fcjðrtanar frá Húnaþingi vcstra. Húnavatnshrcppi. Blðnduósi. 
Skagaströnd og Skagabyggð. I lutninginn annaðitf lögreglan ú Noröurland. vcsira og von. 
kavsamir alhcntir af Hilmari H ilmamyni lögrcglumanm.

Kl. 01:50 komu kjörkasvar úr fjórum kjönkildum á Akrancsi. H utnm ginn annaöivt 
H jörgunam citin Örák og k&sv&mir voru alhcntir a f  Kötlu CiunnarMlóttur og Jakob 
Mro/ck.

Kl. 01:55 komu k jörkissM r  úr Siucfcllsbx (kjörócildir í ólafsvflc. á llc llissan J i og  á 
l.ýMihóli). Stykkishólmi. Eyja- og Miklaholtshrcppi og I lclgafcllvsvcit. I lutninginn 
anrvaöist Björgunarsscitin BnUc og kassamir voru afhcntir afG unnari E m i Kárasyni.

KI. 02:13 komu kjöria&sar ú r Svcharfílaginu Skagafiröi og  A krahrcppi. Flutninginn 
armaMst lögrcglan i  N'oröurUndi vcstra og voru kassam ir aíhcntir a f  M atthíasi H. 
fiuöm undssyni lögrcglumanni.

KJ. 04.-03 komu kjörkassar f r i  Vcsturbyggö. Tálknafiröi, ísa lja rö a rb x  og 
Súðavikurtircppi. Fhitninginn annadist lögrcglan á  V cstljöröum  og v o m  k assam ir afhcntir 
a f  Ingvarí Jakobssyni lögrcglumanni.

í kjðlfarið á því aó  kjðfkassar bám st á  talningarstað  v o ru  þcir o pnað ir og  fa rið  vfir 
g c rðarbxku r og skýrslur scm fylgdu þcim . Eftir að afstcm m ing  hafð i farið  fram  foru 
a tkvxðascð lar í ftokkun og scinna í talningu cftir að  hún hófst.

E nginn ágrcin ingur v arð  um þ á  k jðrscðla scm  v o n . la ld ir óg ild ir  þv i þcir v o ru  a llir  án 
vafa ógildir.

M cðan  á talm ngu stóð  voni um boðsm cnn þcssarar fram boða v ið stad d ir a l la  v e g a  h lu U  a f  
þ c im  tim a scm  taln ing stóð yfir:

F lo kku r  fólksins Á gúst I k ið a r  Ó lafsson



r 181

S iu n fy lV in g  G u d r trn  Va | a  E IÍH Í6u ir
S ^ W .^ flo k k u r  Ágú«» Arma Ö h fU ó M t

.  S jA I K t x ^ f lo f c k u r  r to n t c in n  T á l s w n

.  V iQ K h n  liiriVur KSr Thcoti6n!>on

.  Vin>tn g r x m r  K V >  <ici,UuR Bjanm ar^m ir

Talninfu «A>«kVi lm *  „m kl. 07:15 0* Ulning«rf6lk y f irg .f^  ^ ino.

NuVjrrtaAm  v»r þt% ú:

Mjórnmíl*n«»kkur: > i

• FramvSknarílokkur H listi 4 443
• V'iörciin C  litti 1.072
• Sjálfsuröisdokkur D listi 3.8S7
• t  kA kur  fólksins F Uai 1.513
• SósialisUtlokkur J lixti 721
• Miötlokkur M lisfi 1.283
• KrjáKIvndi lyönDÖisd. O  listi 72
• Piratar P listi 1.082
• Samfylking S listi 1.196
• Vmstri hrcyf. gncnt íramboð V listi 1.979
• A uöir scölar 394
• A öriróg ild ir scölar 24

S a m ta h  g r tk ld  atksaröi 17.666

f undi var frcstaö k l. 07:35 og ákvcðid aO honum yröi framluldift kl. 13:00.
McíVan á fundiirfrcstun stóö voru kjörgOgn gcy md í salnum þar scm talningin fór fram cn 
hann var Ix s tu r  og  6r> ggismy'ndaWlar cru viö inngang hans.

Kl. 11:46 kom oddviti aftur á  ulningarstaö cn  um þaö lcyti haföi Knstín Edwald 
focmaöur Uindskjörstjömar samhand v iö  oddvitann og  skýröi frá þvi aö Htill munur vxri á 
atkv;cóaf}ölda aö  baka jö fnunarsx tum  í Norövcstur- og Suöurkjöcdæmi. Var þvl bcint til 
> firkjörM jómar hvort tilcfni v r n  til nánan skoöunar vcgna þcssa.

Kl. 12:15 martti Ingibjörg Inga Ciuömundsdóttir i  ulningarstaö.

Kl. 12:30 mx-iti B crglind L ilja  Þorbcrgsdóttir starfsmadur yfirkjörstjómar.

Kl. 13:00 m æ ttu G uðrún S ighvatsdóltir, Bragi A xclsson og Katrin PálsdotUr á 

Uilning3rstaó. V ar fundi þá  fram haldið.

Vcgna ábcn d in g a r form anns landskjðrsijóm ar var ákvcðið  að fa m y f ir i

;
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N'cgnn bccytinga frá fyni talningu tckur > fi Ajftmjóm þctta fram:

•  Hcildarotkvarðum ljölgaði um tvð vcgna innsláttarvillu i lok (yrri Ulningar 
A uð |r  scölar voru i fyrri talningu taldir vera 394 cn rcvitdust vcra 382 og haf»i þvi 
lœ k k aö u m  12. Skýringin á því cr sú að 11 afþessum  seðlum voru ógildir cn 
hðljMi fy n r  m istök vcrið  taldir m eð nuöum scölum. Einn scðill scm talinn halðt 
v c n o  ó g ild u r var þ aö  sannanlcga ckki þar scm ckkcrt auðkcnni var á honum  ncntn 
X í kassanum  fynr fram an viðkomandi lisUbóksUf. En það skal tckið fram að 
þcvsi mtkvjoöascðill tilhcvrði hvocki C  né M hsu .

•  A tk v x ð u m  C l is u  fxkkaði um  nlu cn þau  hðlðu m islagst i C  bunka. cn á t u  þcirra 
t i lh c y r ta  D  l is u  cn c itt B lisu .

•  A lk v æ ð u m  l)  lista Ijðlgaði um 10 cn þar a f  voru átta  i atkvxAabunka C lista, *br. 
o fa n ríta ð  o g  t \ ö  önnur hðföu m islagt t aAra bunka cn D lista.

•  A lla r  a ð ra r  h rcytingur cru vcgna þeas að citt og c itt atkvacði hnfði m islagst í 
a tk v x ð ab u n k u m .

A ð  lok inn i cndurtu ln ingu  var þcim  scm  vom á  staðnum  kynntar niðurstöður hcnnar.

Y firk jö re tjó m  tc k u r fram  að  þarr brcytingar scm  urðu við cndurtalningvi cru vxgna 
m a n n le g ra  m is tak a  o g  harm ar yfirk jörstjóm  að  þ x r  hafi h áu  sér s tað  o g  biðst vclviröingar 
á  þ c im . Hn m e ð  cn d u n a ln in g u n n i tc lu r  yfirkjörstjóm  aö  hú n  hafi lciöcéti þcssi mistök.

A ð  lo k in n i en d u rta ln in g u r voru k jörgögn þ.m .t. a tkvxðascö lar fluuir til geymsJu i 
in n s ig la ö a n  fa n g a k lc lá  á  lög reg lustöö inn i i B orgam csi o g  þar vcröa gögm n gc>md þar t.l 
k æ ru fre s tu r  v c rð u r  liðinn. O ddv itu  cr falið  að  ló ta  cyða gögnunum  að  kæ ru fro U  Itðnum.

F lc ira  c k k i g c rt o g  fundi s li tið  kl. 18:44.

F u n d a rg e rð  ritað i Ingi T ry g g v aso n  

U p p lc s iö . s ta ð fc s t rétt.

H ra g i R . A x c ls so n  
G u ö n in  S ig h v a ts d ó tt ir

S S K S - - - - - r
K a tr ín  P á ls d ó t t ir
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Karl Gauti Hjaltason

Til : Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.; kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir
Frá : Karl Gauti Hjaltason
CC : Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV; Bragi R. Axelsson, lögmaður; Guðrún Sighvatsdóttir;

Katrín Pálsdóttir; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir;
22.g.Ýmis samskipti við Karl Gauta Hjaltason 007 
2110006 
Alþingi 
Upplýsingar 
Innkomið skjal
6.10.2021

Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili 
Efnisflokkur 
Skjalategund 
Skráð dags 
Skráningaraðili : Landskjörstjórn

Viðhengi
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg

Landskjörstjórn

B/t. Kristínar Edwald 

Yfirkjörstjórn Norðvestur kjördæmis

B/t. allra kjörstjómarmanna 

Takk fyrir ljósritið.

Hér gefur að líta prentað eintak af fyrri fundargerð, sem límt er inn í gerðabókina og loks 

ljósritað.

A f því tilefni spyr ég:

1) Er ekki um það að ræða að skrifað sé inn í gerðabókina?

2) Eru kjörstjómarmenn hvergi látnir undirrita fundargerðir?

3) Eru umboðsmenn hvergi látnir undirrita fundargerðir?

4) Var þeim framboðslistum, sem ekki sendu umboðsmenn, skipaðir slíkir eins og áskilið er í 
kosningalögum?

5) Óskaði engin, hvorki umboðsmenn né einstakir kjörstjómarmenn eftir að bókað yrði athugasemd 
á neinum tímapunkti?

6) Var ekkert bókhald yfir komu og brottfarir umboðsmanna af talningastað?
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Fengur væri í að fá svar við ofangreindum spurningum. 

Móttaka erindisins óskast staðfest.

Virðingarfyllst.,

Karl Gauti Hjaltason

From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 13:53 
To: Karl Gauti Hjaltason
Cc: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV ; Bragi R. Axelsson, lögmaður ; Guðrún Sighvatsdóttir ; 
Katrín Pálsdóttir ; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 
Subject: Gerðabók

Sjá viðhengi.

Kv.

Ingi Tryggvason
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Karl Gauti Hjaltason

kristin@lex.is; Laufey Helga Guðmundsdóttir 
Karl Gauti Hjaltason
22.h.Ýmis samskipti við Karl Gauta Hjaltason 008 
2110006 
Alþingi 
Upplýsingar 
Innkomið skjal
6.10.2021 
Landskjörstjórn

Viðhengi
image001.jpg
image002.jpg
image003.jpg
image004.jpg
image005.jpg

iíi
Frá
Heiti
Málsnúmer.
Málsaðili
Efnisflokkur
Skjalategund
Skráð dags
Skráningaraðili

Sæl

Hér er pósturinn sem ég fékk kl. 13:53 með ljósritunum. 

Kveðja

Karl Gauti Hjaltason

From: Lögfræðistofa Inga Tryggvasonar ehf.
Sent: fimmtudagur, 30. september 2021 13:53 
To: Karl Gauti Hjaltason
Cc: Berglind Lilja Þorbergsdóttir - SMV ; Bragi R. Axelsson, lögmaður ; Guðrún Sighvatsdóttir ; 
Katrín Pálsdóttir ; Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 
Subject: Gerðabók

Sjá viðhengi.

Kv.

Ingi Tryggvason

http://vilji/onecrm/viewcontrol/getItem.aspx?itemid=07637692009934267004C&content. 28.10.2021

mailto:kristin@lex.is
http://vilji/onecrm/viewcontrol/getItem.aspx?itemid=07637692009934267004C&content

