
Frumvarp til laga 
um 

breyting á lögum nr. 39, 10. nóvbr. 1903, um leynilegar kosningar og 
hlutfallskosningar til bæjarstjórna i kaupstöðum.

(Lagt fyrir alþingi 1913).

1. gr.
Orðin: »og nöfnin á hverjum lista — standa á listanum« í niðurlagi sið- 

ustu málsgreinar i 2. gr. laganna falli hurt.

2. gr.
3. gr. laganna orðist svo:
Sje eigi stungið upp á fleiri fulitrúaefnum á listum, sem gildir eru metnir, 

en kjósa skal hæjarfulltrúa, þarf engin kosning fram að fara, heldur lýsir kjör- 
stjórn þá, að liðnu hádegi tveim sólarhringum fyrir hinn ákveðna kjörfundar- 
tíma, þá menn kosna, sem löglega hefir verið upp á stungið.

Sjeu aftur á móti fulltrúaefni á framkomnum, gildum listum fleiri sam- 
tals en kjósa skal fulltrúa, skal kjörstjórnin tafarlaust láta fullgjöra kjörseðla fyrir 
kaupstaðinn og gera almenningi kunnugt með uppfestum auglýsingum, hverjir 
listar sjeu í kjöri, að tilgreindum nöfnum fulltrúaefna og bókstaf hvers lista.

Á kjörseðli skulu allir listar, er gildir hafa verið metnir, teknir upp þannig, 
að öðrumegin á hæfilega stóru pappirsblaði sjeu prentuð út af fyrir sig, hvert 
niður af öðru í óbreyttri röð, nöfn fulltrúaefnanna á hverjum lista, hver nafna- 
röð undir sinum bókstaf, og skulu vera feit og skýr langstryk til aðgreiningar 
milli listanna. Listarnir skulu settir á blaðið i röð eftir bókstöfum sinum, og 
nöfn fulltrúaefnanna á hverjum lista aðskilin með lárjettum strykum; hæfilegt bil 
skal vera fyrir framan hvert nafn innan þessa stryks, sem takmarkar listann. 
Eigi tvö eða fleiri fulltrúaefni að öllu samnefnt, skal einkenna þau til aðgreining- 
ar með heimilisnafni eða stöðu. Á kjörseðli skal vera fyrirsögn: »Kjörseðill fyrir 
bæjarstjórnarkosning i N.-kaupstað .. d. m. 19 . .«, en að öðru leyti ekkert ann- 
að á kjörseðli letrað, en það sem að ofan greinir.



Kjörseðlar skulu vera tir góðum og þykkum pappír. Þeir skulu vera 
brotnir saman með óprentuðu hliðina út, þannig, að ekki sjáist letrið á þeim, og 
skal svo frá broti gengið, að auðvelt sje að leggja þá aftur í sama brot, er þeir 
eru notaðir.

3. gr.
Aftan við 1. málsgrein 6. gr. laganna bætist svohljóðandi ákvæði:
»Heimilt er bæjarstjórn að skifta kjósendum í deildir, enda skipar hún 

þá undirkjörstjórn fyrir hverja deild, er hver hefir sinn atkvæðakassa og kjör- 
klefa«.

í 2. málsgrein 6. gr. falli burt orðin: »ásamt umslagi« — til enda máls- 
greinarinnar, svo og 3. og 4. málsgreinin og i þess stað komi:

fer kjósandi með hann inn í kjörklefann (kjörherbergið) að borði því, er þar 
stendur, og gerir þar stryk við bókstaf þess lista á kjörseðlinum, sem hann vill at- 
kvæði gefa. Vilji hann breyla nafnaröðinni á lista þeim, er hann velur, skal 
hann setja tölustafinn 1 fyrir framan það nafn, sem hann vill hafa fremst, töluna 
2 fyrir framan þáð nafn, sem hann vill láta vera annað i röðinni, töluna 3 við 
það nafn, er hann vill láta vera hið þriðja o. s. frv. Sje eitthvert nafn, er hann 
getur eigi felt sig við á lista þeim, er hann kýs, má hann stryka það út, og telst 
það þá eigi með við samtalning atkvæðanna. Strykið við listabókstafinn, tölu- 
stafina við nöfnin og útstrykun nafns, ef svo ber undir, skal hann gera með blý- 
anti, sem kjörstjórnin hefir til i kjörklefanum. Síðan brýtur kjósandi seðilinn 
saman í sömu brot, sem hann var i er hann tók við honum; gengur hann síðan 
inn að kjörborðinu, rjettir seðilinn, þannig samanbrotinn, að oddvita kjörstjórnar, 
er setur kjörstjórnarstimpilinn aftan á seðilinn og stingur kjósandi svo sjálfur 
seðlinum í atkvæðakassann, gegnum rifuna á lokinu.

Annar meðkjörsljórinn skal hafa fyrir sjer eftirrit af kjörskránni, og gera 
merki við nafn hvers kjósanda, jafnóðum og hann hefir neytt kosningarrjettar 
síns, en hinn meðkjörstjórinn skal rita nöfn þeirra, er atkvæði greiða, á sjerstaka 
skrá með áframhaldandi töluröð fyrir framan hvert nafn. Enginn getur neytt 
kosningarrjettar nema hann mæti sjálfur á kjörfundi og greiði atkvæði. Nú skýrir 
kjósandi kjörstjórn frá þvi, að hann sakir blindu, handarmeins eða af öðrum 
slíkum ástæðum, er kjörstjórn tekur gildar, sje ófær til að framkvæma kosning- 
una á fyrirskipaðan hátt, og skal þá sá úr kjörstjórninni, sem kjósandi nefnir til, 
veita honum aðstoð til þess i kjörklefanum. Þetta skal bókað i kjörbókina að 
tilgreindum ástæðum.

Ef kjörseðill rangmerkist eða skaddast á einhvern hált, eftir að hann er 
afhentur kjósanda, getur kjósandi, gegn þvi að athenda hann kjörstjórninni, fengið 
i staðinn nýjan kjörseðil, meðan seðlabirgðir endast, enda sje eigi ástæða til að 
álíta, að seðillinn hafi verið ónýttur af kjósanda af ásettu ráði.

4. gr.
A eftir orðunum: »skeinur en 3 tima« í 1. málsgrein 7. gr. laganna 

bætist:
nema allir kjósendur, sem á kjörskrá ei u, hafi neytt kosningai rjettar



5. gr.
8. gr. laganna orðist þannig:
Talning atkvæða fer fram i heyranda hljóði,þegar er kosningarathöfninni 

er lokið; oddviti kjörstjórnar opnar atkvæðakassann. Sje kjósendum skift i kjör- 
deildir, lætur kjörsljóri atkvæðaseðlana úr atkvæðakössum dHldanna óskoðaða 
saman í hæfilega stórt tómt ílát með loki yfir, og skulu seðlarnir hristir vel sam- 
an, áður talning byrjar.

Þvi næst tekur oddviti upp einn og einn kjörseðil i einu, og les upp 
listabókstaf þann, sem auðkendur hefir verið á kjörseðlinum; sýnir hann kjör- 
seðlana jafnóðum viðstöddum meðmælendum og leggur þá svo frá sjer, þannig, 
að þeir kjörseðlar, sem saini listabókstafur er auðkendur á, sjeu í bunka sjer, en 
meðkjörstjórar merkja jafnótt á blað tölu hinna auðkendu listabókstafa hvers 
um sig.

Komi það fram við atkvæðalalninguna, að kjósandi hefir 
sett stryk við fleiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á lleiri listum 
en einum, 
bætt nafni eða nöfnum við á lista, 
skrifað nafn sitt á seðilinn,
selt á hann stryk eða rispu eða önnur slík einkenni, er gerl geti seðilinn 
þekkjanlegan,
eða notað annan seðil en kjörstjórn hefir afhent lionum, 

þá er seðillinn ógildur.
Nú er enginn listabókstafur auðkendur á einhverjum kjörseðli, en nöfn 

eða nafn tölusett á einum listanum á honum, og telst sá listi þá valinn af kjós- 
anda, þótl slrykið vanti við listabókstafinn, ef ekki eru aðrir gallar á.

Þegar allir kjörseðlarnir eru upp teknir, skal telja saman, hve margir 
hafa valið hvern lista, og er það atkvæðatala listanna, hvers um sig. Bera skal 
samtölu þessara atkvæðatalna saman við samtölu þeirra, er alkvæði hafa greitt 
eftir skrá þeirri, sem haldin var samkvæmt 6. gr. yfir þá, sem neyttu kosninga- 
rjeltar. Ef skakkar í tölunni, skal fara aflur yfir kjörseðlana ulla, og leiðrjetta 
skekkjur þær, sem á kunna að hafa orðið.

6. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
Til þess að finna hve mörg fulltrúaefni hafa náð kosningu af hveijum 

lista, skal skrifa upp atkvæðatölu hvers lisla fyrir neðan sinn listabókstaf, þá 
helming atkvæðatalnanna, þá þriðjung þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve 
marga fulltrúa á að kjósa og hverjum lista getur mest hlotnast, þannig, að út- 
komutölur þessar standi i röð fyrir hvern lista. Síðan skal marka hæstu út- 
komutölurnar jafnmargar og kjósa á fulltrúa, og fær hver listi jafnmarga fulltrúa 
kosna, sem hann á af lölum þessum. Standi eigi svo mörg nöfn á lista, sem 
honum bera fulltrúar eftir útkomutölum, skal taka það, er hann vantar, af þeim 
lista, er mest atkvæðamagn hefir.

Til þess að finna, hver fulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum lista, 
skal telja saman atkvæði hvers einstaks fulilrúaefnis á þann hátt, er nú skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lisla, hafi hann eigi breytt henni með því 
að setja tölur fyrir framan nöfnin, og haíi hann að eins selt tölu við eitt nafnið 



eða nokkur af þeim, telst hann una við röðina að öðru leyti. Oddvili kjörstjórn- 
ar tekur kjörseðlabunkana, fyrst þann er flestir seðlar eru i, og svo koll af kolli, 
en meðkjörstjórar hafa fyrir sjer lista með nöfnum þeirra fulltrúaefna, sem standa 
á þeim lista, sem auðkendur er á þeim kjörseðlum. Oddviti tekur kjörseðlana 
úr bunkanum einn af öðrum, sýnir þá meðmælendum og les upp nöfnin ásamt 
raðartölu þeirri, er þeim ber eftir kjörseðlinum, en meðkjörstjórar rita upp at- 
kvæðin eftir þvi. Sá, sem fremstur stendur eða talan 1 er mörkuð við, fær eitt 
atkvæði; sá, sem er annar i röðinni, eða talan 2 er mörkuð við, fær atkvæði;
sá, sem er hinn þriðji í röðinni, eða talan 3 er mörkuð við, fær 1 s atkvæðis o. s. 
frv. Þegar kjörseðlabunkarnir eru þannig upplesnir, skulu atkvæðatölurnar lagð- 
ar saman. Hafi sami maður fengið atkvæði á fleirum en einum lista, sem til 
greina kemur eftir atkvæðamagni, þá skal leggja hinar lægri atkvæðatölur hans 
við atkvæðatölu þá, er hann hefir fengið á þeim lista, er hann hefur mest á, og 
telst sú samanlagða atkvæðatala honum þar að fullu, en nafn hans strykast út 
af hinum listunum. Þeir, sem hæstar hafa atkvæðatölur, eru kosnir, svo margir 
af hverjum lista, sem honum ber samkvæmt þvi er áður greinir. Lýsir kjörstjórn 
þá kosna í þeirri röð, sem upphæð útkomutalnanna til segir.

Ef jöfn verða atkvæði lista eða fulllrúaefna, og úr þarf að skera, skal 
hlutkesti ráða. Kjörstjórnin varpar hlutkesti á þann hátt, að hún ritar bókstat 
þeirra lista eða nöfn þeirra íulltrúaefna, sem jöfn atkvæði hafa, á jafnstóra seðla, 
lætur seðlana samanbiotna í hylki, sem yfir er breitt, og kveður til einhvern ó- 
viðkoinandi mann að draga einn seðil úr bylkinu. Sá seðill, er dreginn er, segir 
þá til, hvern taka skal.

7. gr.
í stað 12. gr. laganna komi svo látandi grein :
Þegar lög þessi öðlast staðfesting, skal færa viðauka þá og breylingar á 

bæjarstjórnarkosningalögunum frá 10. nóvember 1903, sem í lögum þessum eru 
ákveðnar, inn i meginmál þeirra; getur þá konungur gefið lögin, þannig breylt, út 
sem »Lög um kosningar til bæjarsljórna í kaupstöðum«, og komi þau í gildi 1. 
janúar 1914 i stað nefndra laga.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta:

Jafnvel þótt lögin um leynilegar kosningar og hlutfallskosningar tii bæjar- 
stjórna í kaupstöðum frá 10. nóv. 1903 hafi yfirleitt gefist fremur vel, þá hefir 
það þó rýrt vinsældir laganna og verið mörgum óánægjuefni, að með þeirri hlut- 
fallskosninga-aðferð, sem þar er fyrirskipuð, geti kjósendur ekki haft nægileg á- 
hrif á það, hverjir fulltrúar sjeu kosnir, heldur áð eins á hitt, hvernig atkvæði 
skiftist milli framkominna lista, og þar sem að jafnaði að eins þeir, sem fremstir 



slanda álistunum, gela náð kosningu, verða það þeir menn, erlistana semja og setja, 
er hinu ráða, hverjir mennirnir skuli vera, sem kosning ná af hverjum flokks- 
lista. Að visu heiinila lögin hverjum 5 kjósendum að koma fram með lista, en 
reynslan sýnir, að það er oft að eins til þess að dreifa og fleygja atkvæðum til 
einkis að setja upp lista, sem ekki hafa verulegt samtakamagn eða fjelagsfylgi 
að baki sjer, svo að menn neyðast til að fylgja aðallistunum, þótt óánægðir sjeu 
með röðina á þeiin, til þess að styðja ekki þá fistana, er menn siður vilja kjósa. 
Einnig hefur það vakið óánægju, að fulltrúaefni, sem standa á fleiri listum, hafa 
engin not atkvæða þeirra, sem listarnir fá, nema þeir sieu seltir svo framarlega á 
einhverjum lista, er fulltrúa á að fá, að þeir hefðu náð kosningu, jafnvel þólt 
þeir hefðu ekki verið setlir jafnframt á aðra lista.

Tilgangur þessa frumvarps er að bæta úr þessum annmörkum. Til þess 
eru ýmsar leiðir. Hjer er valin sú leið, sem upp á var stungið í frumvarpi 
stjórnarinnar til laga um kosningar til alþingis, sem lagt var fyrir þingið 1907, 
og má visa til hinna almennu athugasemda við það frumvarp (Alþtið. 1907, A 
bls. 198—201). Hjer skal að eins tekið upp til skýringar kosningaaðferðinni það, 
er nú skal greina:

I stað þess að hafa að eins bókstafi listanna á kjörseðli, eins og gert er í 
lögunum frá 1903, er hjer ákveðið, að allir listarnir (a: nöfn fulltrúaefna) skuli 
standa á kjörseðlinum, með hæfilegu bili fyrir framan nöfnin, svo að kjósendur 
geti tölusett þau og þar með ráðið röð þeirra á kjörfundi.

Kjörseðillinn getur þannig orðið nokkuð stór, og er ætlast til þess, að 
kjörstjórn brjóti kjörseðlana saman í sem hentugast brot, áður en hún afhendir 
þá kjósendum á kjörfundi til atkvæðagreiðslu. Best álíst, að þeir væru brotnir i 
einfalt sendibrjefsbrof, og enduin smeygt saman, þannig: 

en í frumvarpinu eru kjörstjórnum þó látnar frjálsar hendur um, hvernig þær 
haga þessu, að eins að svo sje frá broti gengið, að letrið sjáist ekki og auðvelt 
sje að leggja seðilinn aftur i sömn brot, þegar hann er nolaður.

Kjörseðlar eru hugsaðir svipaðir eftirfarandi sýnishorni, þegar kjósa á 5 
fulltrúa, og 1 listar, sem gildir hafa verið teknir, eru i kjöri, eins og seðill litur 
út, þegar kjósandi hefur kosið A-listann og tölusett nöfnin:



Nýnishorn:
K jorseðill

í JN-ka.upstað . . d. . . míin. lí> . . .

\ A -1 i s t i n n

! ' |

B -1 i s t i n n ;
। ■ ।

i'

i C -1 i s t i n n D -1 i s t i n n

H. Álfgeir Álfgeirsson

2. Ámundi Ámundason

1. Árni Árnason

>. Ásgeir Ásgeirsson

'i. Áskell Áskelsson

■ Benedikt Benediktss.' 
í „ _ ;

Bergur Bergsson 

Bjarni Bjarnason

Björn Bjðrnsson , 

Bogi Bogason

Eggert Eggertsson

Eih'fur Eilifsson

Emíl Emílsson

Bjðrn Bjðrnsson 
-------------------------------------- 1

Benedikt Benediktss.

Dagur Dagsson

* Ásgeir Ásgeirsson

Bogi Bogason

Akvæðið um, að kjósandi inegi stryka nöfn út af lista, er hann kýs, er í 
samræmi við ákvæðið um, að listi sje gildur, þótt á honum standi færri nöfn 
fulltrúaefna en kjósa á fulltrúa. Enginn er skyldur til að kjósa fleiri en hann 
vill, eins og menn yfir höfuð eru ekki skyldir til að neyta kosningarjettar síns, 
frekar en þeir vilja. Sje eitt nafn strykað út á lista, sem 5 nöfn standa á, missir 
það fulltrúaefni, sem út er strykað, að eins Vö atkvæðis við það, en hin nöfnin 
teljast í þeirri röð, sem tölusetning eða vöntun tölusetningar gefur til kynna, eins 
og ef hið útstrykaða nafn hefði ekki staðið á listanum. Eftir áðurnefndum 
ástæðum fyrir kosningalagafrumvarpi 1907 er tekið eftirfarandi dæmi um fram- 
kvæmd á ákvæðum 6. gr. frumvarpsins (sbr. Alþtíð. 1907, A bls. 207—209).

I N-kaupstað á að kjósa 5 bæjarfulltrúa, og eru íjórir listar á kjörseðli. 
Við fyrri talning (upplestur listabókstafa) kemur það í Ijós, að atkvæði hafa fallið 
þannig, að af 1200 kjósendum, sem neytt hafa kosningarjettar, hafa 450 kosið 
(gert stryk við) A-listann, 360 B-listann, 250 C-listann og 140 D-listann.

Til þess að finna, hve mörg fulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum 
lista, eru ritaðar upp útkomutölur listanna, þannig:

A -1 i s t i B -1 i s t i C -1 i s t i D -1 i s t i

1. Atkvæðamagn listans.................. 450 360 250 140
2. Helmingur atkvæðamagns.......... 225 180 125 70
3. Þriðjungur atkvæðamagns.......... 151» 120 83V3 4 62/3
4. Fjórðungur atkvæðamagns......... 1 1 2^2 90 621/- »
5. Fimtungur atkvæðamagns.......... 90 72 50 »

Samtals: 1027V2 822 5705/« 2562/3

og er slrykað undir fimm hæstu tölurnar, 450, 360, 250, 225 og 180. Af þessum 
tölum á A-listinn tvær, B-listinn tvær og Cdistinn eina, en D-listinn enga; sá 



listi fær þvi engan fulltrúa og kemur ekki frekar til greina, en hinir listarnir eru 
kosnir og fá fulltrúa eins og töhirnar tilvísa, A-listinn og B-listinn sína tvo hvor 
og C-listinn einn.

Til þess nú að finna, hver fulltrúaefni á hverjum lista hafa náð kosn- 
ingu, er reiknað atkvæðamagn hvers einstaks fulltrúaefnis eftir því sæti i röðinni, 
sem hver hefir fengið á hverjum kosnum lista.

Fyrst er lesinn upp A-lista-bunkinn, af því A-listinn hefir flest atkvæði. 
Á þeim lista standa nöfniu Álfgeir Álfgeirsson, Ámundi Ámundason, Árni 
Árnason, Ásgeir Ásgeirsson og Áskell Áskelsson. Á fyrsta seðli, sem upp er les- 
inn hefir talan 1 verið selt við nafn Árna, 2 við Ámunda, 3 við Álfgeir, 4 við 
Áskel og 5 við Ásgeir; á næsta seðli stendur talan 1 við nafn Ásgeirs og 2 við 
Áskel, en ekki fleiri tölumerki. Á þriðja seðli eru engin tölumerki sett við nöfnin, 
á fjórða seðli stendur talan 1 við Ámunda, 2 við Ásgeir, en Álfgeirs nafn er 
strykað út o. s. frv. Þitta marka kjörstjórarnir á blað, i sjerstakan dálk fyrir 
hvert fulltrúaefni, þannig:

Álfgeir Ámundi Árni Ásgeir Áskell

V® V* 1 1 /
/ 5

J/8 1. 4 ! V5 1

1 + ' 1 s V4

... 1 í V.
o. s. frv.

Þegar búið er að lesa upp alla seðlanna í A-lista-bunkanum, taka aðstoð- 
arrnenn kjörstjórnar við blöðunum og leggja saman tölurnar, og er umboðsmönn- 
um listans heimilt að vera með í því verki; en kjörstjórnin tekur fyrir næsta bunka 
og svo koll at’ kolli. Þegar búið er að telja saman atkvæði á öllum þeim listum, 
sem fulltrúa eiga að fá eftir atkvæðamagni listanna, skal skrifa upp, undir hverj- 
um listabókstaf, nafnaraðir listanna, að tilgreindri þeirri atkvæðatölu við hvert 
nafn, er fundist hefir við samtalninguna, þannig:

A-listinn B-listinn C-listinn
Álfgeir 102+ Benedikt 145 [+105] Eggert 130
Ámundi 301 Bergur 200 Eilifur 205
Árni 323 Bjarni 300 Emil 55
Ásgeir 209 [Björn 75] Björn 75B/» (+75)
Áskell 914/s Bogi 102 [Benedikt 105]

Samtals 1O278/io Samtals 822 Samtals 5705/b

Af þessum atkvæðatölum sjest, að einungis eitt nafn hefir veriö strykað 
út á A-lista á kjörseðli, því þar vantar Vs á, að samtala atkvæðatalnanna komi 
saman við samtölu útkomutalnanna. En sje enginn útstrykaður, hlýtur þessum 
tölum að bera saman; þvi að þær eru þá báðar = 1 + 7* + Vs + V4 + Vs 



af atkvæðatölu þeirri, sem listinn hefur hlotið. Með þvi að auðvelt er að hafa 
tölu á því, hve mörg nöfn eru útstrykuð í hveijum listabunka, er með þessum 
samanburði atkvæðatalna allra fulltrúaefna á hverjum lista við samtölu útkomu- 
talna listans hægt að sjá fljótlega, hvort samtalning atkvæðabrotanna er rjett.

Á A-listanum hafa þeir Árni og Ámundi fengið flest atkvæði (323 og 301). 
Á B-listanum hafa þeir Bjarni og Bergur flest atkvæði (300 og 200), og á C-list- 
anum hefir Eilífur flest atkvæði (205). Þessir 5 menn ættu þvi að vera kosnir, 
ef aðrir menn hafa ekki fengið fleiri atkvæði á fleiri listum. En nú hefir Benidikt 
auk sinna 145 atkvæða á B-listanum fengið 105 atkvæði á C-listanum, og hefir 
þannig samtals 250 atkvæði eða 50 atkvæðum fleira en Bergur, og er því hann 
kosinn, en hinn ekki.

Þessar atkvæðatölur, sem hjer er talið, að hver hafi fengið, eru ekki at- 
kvœði í venjulegum skilningi þessa orðs, heldur samanburðartölur, sem notaðar 
eru til þess, að ákvarða fylgi hinna jrmsu fulltrúa eftir þeim sætum, sem kjós- 
endur hafa skipað þeim í röðinni á hverjum lista. Þegar um það er að ræða, í 
hverri röð fulltrúarnir sjeu kosnir, tjáir því eigi að fara beint eftir upphæð þess- 
ara atkvæðatalna. Eftir frumvarpsgreininni teljast fulltrúarnir kosnir í þeirri 
röð, sem útkomutölur listanna til segja. En þetta er þannig að skilja: Þeir kjós- 
endur, sem gefið hafa hverjum lista atkvæði, skoðast sem kjörflokkur, sem á rjett 
á fulltrúamagni, eftir fjölda þeirra kjósenda, sem bera listann uppi. í því dæmi, 
sem hjer er tekið, er það Ijóst, að A-listinn, sem borinn er uppi af fjölmennasta 
kjörflokknum, á rjett á að fá fyrst fulltrúa, og spurningin er þá, hvort hann eða 
annar hvor hinna listanna, sem fulltrúa eiga að hljóta, eigi að fá þann næsta. 
Taki menn strax tvo fulltrúa fyrir A-listann, er hver þeirra að eins borinn uppi 
af 225 kjósendum, því allt atkvæðamagn listans er 450 atkvæði. En B-listinn 
hefur 360 kjósendur; það er því Ijóst, að áður en A-listinn fær annan fulltrúa til, 
verður B-listinn að fá fulltrúa, þvi hann hefir meira atkvæðamagn fyrir einn 
mann, en hinn fyrir tvo. B-listinn fær þannig annan fulltrúann. — C-li>tinn er 
borinn uppi af 250 kjósendum. Hann hefir því meira atkvæðamagn til eins 
fulltrúa en hvor um sig af hinum listunum til tveggja fulltrúa. Hann fær þannig 
þriðja fulltrúann. A-listinn hefir meira atkvæðamagn en hvor hiuna til þess að 
bera tvo íulltrúa úr býtum og fær því fjórða fulltrúann. En fimta fulltrúann 
hlýtur B-listinn að fá, því hann hefir meira atkvæðamagn fyrir tvo fulltrúa held- 
ur en A-listinn fyrir þrjá eða C-listinn fyrir tvo. Röð hinna kosnu fulltrúa 
verður því þannig:

Árni Árnason
Bjarni Bjarnason 
Eilifur Eilifsson 
Ámundi Ámundason 
Benedikt Benediktsson.

Það tjáir ekki að láta auka-atkvæði, sem fulltrúaefni kynnu að hafa fengið 
á listum, sem ekki eiga að fá neinn fulltrúa eftir atkvæðamagni sinu, koma til 
greina, þegar af þeirri ástæðu, að fulltrúarnir verða að teljast kosnir á þeim lista, 
sem þeir fá flest atkvæði á, og gæti þá svo farið, að þeir ættu að teljast kosnir 
á lista, sem engan fulltrúa á að fá, enda gæti það valdið hinum mesta glundroða, 
ef slíkir aukalistar, sem ekki hafa tiltölulegan atkvæðafjölda við að styðjast, ættu 
að geta gripið inn i atkvæðagreiðslu hinna kjörflokkanna og ruglað röð þeirra,



: ei til vill í þeim tilgangi að spilla fyrir kosning fulltrúa, er mikið álit hefði hjá 
stórum kjörflokki.

Það ákvæði, að ef ei standi svo mörg nöfn á lista, sem honum ber full- 
trúar eftir atkvæðatölu, skuli taka það sem á vantar af þeim lista, er mest at- 
kvæðamagn hefir, er svo að skilja, að þá skuli taka nafn af þeim ótæmda lista, 
sem flestir hafa kosið.

Reglan um hlutkesti í niðurlagi 6. gr. gildir auðvitað bæði um jafnt 
atkvæðamagn tveggja lista, er keppa hvor við annan, og um jafnar útkomutölur 
og atkvæðatölur. Hafi fulltrúaefni sömu atkvæðatölu á tveim listum, ræður 
hlutkestið, á hverjum listanum hann skuli teljast kosinn.

Að öðru ieyti virðast ákvæði frumvarpsins eigi þarfnast sjerstakra skýringa.


