
Nd. 684. Á lit

um frv. til laga um kosningar til Alþingis.

Frá minni hluta nefndarinnar.

Háttv. meiri hluti nefndarinnar getur þess i áliti sínu, að »hentugast 
væri fyrir margra hluta sakir, að kosning hinna þingmannanna, óblutbundnu 
kosningarnar, færi fram hinn sama dag sem landskjöriðcc.

Á þessu er enginn vafi. Þegar þess er gætt, að við landskjör eru 
kosnir eínir þrír þingmenn fyrir alt landið (nema 6 í fyrsta sinni), þá tel jeg 
það við búið, að þær kosningar verði afar-illa sóttar i flestum sveitum, ef þær 
fara fram á öðrum tima en hjeraðakosningarnar. Færi svo, leiddi þetta til



þess, að landskjörið mistækist algerlega. Það yrði þá að mestu leyti fh ön d -  
um bæjanna, sem eiga miklu auðveldara með að sækja kosningu.

Nú má segja, meðan reynslan sker ekki úr þessu, að eigi komi til 
þessa, kosninga-áhuginn sje svo ríkur, að landskjör verði sótt engu síður en 
almennar óhlutbundnar kosningar. Ef sú spá rætist, þá er hjer að ræða um 
mikla óþarfa fyrirhöfn og fjáreyðslu, sem gengi til þess, að kjósa eina þrjá 
menn. Kosningarrjett til landskjörs hafa nú um 30,000 manna, og þó ekki 
sæki fleiri kosningu en 60%, sem er nokkru minna en verið hefir við alþingis- 
kosningar, þá eyðist til þessa heill dagur fyrir 18,000 kjósendum. Kostnaður- 
inn við kosningarnar verður tæplega metinn miklu minna en 30,000 kr., svo 
framarlega, sem kosning er vel sótt.

Alt þetta fje og fyrirhöfn má spara. í stjórnarskipunarlögunum frá 
19. júní 1915 (Ákvæði um stundarsakir) er svo mælt fyrir, að »almennar ó- 
hlutbundnar kosningar skuli fara fram sem fgrst eftir hlutfallskosningarnar, og 
ekki siðar en innan ársfjórðungs«.

Orðin »sem fyrst« get jeg ekki skilið á annan veg en: svo fljótt sem 
því verður komið við eða svo fljótt sem auðið er. Er þvi ekkert til fyrir- 
stöðu að þær fari fram strax á eftir að hlutfallskosningu er lokið, og nota 
sama daginn til beggja kosninga. Á þennan hátt má fyrirhafnarlaust tryggja 
að hlutfallskosningar verði vel sóttar. Háttv. meiri hluti telur slíkt fyrirkomu- 
lag »varla heimilt eftir stjórnskipunarlögunum«, en jeg get ekki sjeð að orða- 
lag þeirra sje þessu til fyrirstöðu.

Þá hefir þeirri mótbáru verið hreyít, að æskilegt sje að þeim mönn- 
um, sem ekki ná kosningu við hlutfallskosningar, sje gert það mögulegt að 
bjóða sig fram á eftir við óhlutbundnar kosningar. Jeg hygg að það muni ekki 
reynast meðmæli við hjeraðskosningar að hafa fallið við landskosningar, en 
auk þess litil ástæða til þess að verja miklu fje og fyrirhöfn til þess að gefa 
nokkrum mönnum tækifæri til að bjóða sig frain við báðar kosningarnar. Á- 
stæðan er þvi í minum augum ljettvæg.

Að lokum vil jeg geta þess, að sjeu kosningarnar látnar fara saman á 
sama degi, þá losnar landið við sjerstaka æsingu og kosningaöldu samfara 
hlutbundnu kosningunum. Jeg tel þetta mikilsvirði.

Af þessum ástæðum öllum hef jeg ekki getað fylgst með meiri hlutan- 
um, og leyfi mjer að koma fram með breytingartillögur, sem miða að því, að 
hvorttveggja kosningarnar fari fram sama dag.

Alþingi 31. ágúst 1915.

Guðm. Hannesson.


