
lid. 150. Frnmvarp

til laga um breyting á lögum  nr. 11, 18. maí 1920, um þingm annakosning i 
Reykjavík.

F lutningsm aður: Jón Baldvinsson.

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
A lþingism enn R eyk javikur skulu vera 7. Þegar þannig hafa bætst við 

3 þ ingmenn, skal neðri deild Alþingis sk ipuð  31 þingmanni.

2. gr.
Á eftir 6. gr. kom i tvær nýjar gr., svo h ljóðan d i:

. K jörfund skal seija eigi síðar en kl. 10 árdegis.

3. gr.
Kosning má fara fram á svo m örgu m  stöðum  í bæ num  sem bæjar- 

stjórn telur nauðsynlegt. Má þá skifta k jósendum  i k jördeild ir eftir bæjarhlut- 
um eða eftir staírofsröð á kjörskrá. Heimilt er að láta tvær eða fleiri kjör- 
deildir kjósa í sam a húsi, en sjeu tvær eða fleiri k jördeild ir i sama herbergi, 
skulu þær vera skýrt aðgreindar m eð  auglvsingum og  gengið frá k jörklefum  
sam kvæ m l ákvæ ðum  kosningalaga.

Nú er b æ n u m  skift í k jördeild ir eftir bæjarhlutum , og skulu þá kjós- 
endur kjósa i k jördeild þess bæjarhluta, þar sem þeir eiga heimilisfang eftir 
k jörskránni, þótt þeir sjeu fluttir á annan stað í bæ num  þegar kosning 
fer fram.

Þá er kosningu er slitið í einni kjördeild , skal k jörstjórn þeirrar k jör-  
deildar þegar í stað a fhenda  kjörstjórn næstu k jördeildar kjörskrárnar. Geta 
þá þeir kjósendur, sem áttu eftir að greiða atkvæði, fengið að kjósa þar.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal kosning á þeim  þ in gm ön n u m , 

sem við er bætt m e ð  lögum  þessum, fara fram fyrsta vetrardag 1921.

G r e i n a r g e r ð .

Fyrir aukaþingið 1920 var lagt frv. af stjórnarinnar hendi um fjölgun 
þingmauna í Reykjavík, og var þar ætlast til þess, að þeim væri fjölgað um 4, 
svo að þeir yrðu alls 6. í ástæðum þess frv. eru leidd rök að því, að eflir kjós- 
endafjölda, m iðað við meðaltal kjósenda í öðrum kjördæmum landsins, ætti 
Reykjavík eiginlega öllu fremur rjett á að kjósa 7 þingmenn.



Samkvæmt manntalinu 1. des. s. 1. var dvalarmannfjöldinn hjer í Reykja- 
vík 17420, en alls á landinu 94866 (sbr. 1. hefti Hagtiðindanna þ. á.). Mannfjöldi 
utan Reykjavíkur er því 77446. Nú eru kjördæmakosnir þm. utan Reykjavikur 
32, og koma þá 2420 á hvern þm., en í Rvík 4355, en verða eftir frv. 2488, og 
er það hærri inannfjöldi en keinur á hvern þm. utan Rvíkur. Kjósendatala í 
Reykjavík mun nú vera tæpur helmingur mannfjöldans, og er vafalaust svipað 
hlutfall milli kjósenda og maunfjölda annarsstaðar á landinu.

Frv. stjórnarinnar í fyrra náði eigi fram að ganga óbreytt. Má það sjálf- 
sagt að nokkru kenna hinum skamma tíma, er þingið stóð, og svo hinu, að 
margir þm. töldu rjett, að öll k jöidæmaskipun landsins yrði endurskoðuð, og var 
um það efni samþykt þingsályktun í sameinuðu þingi, þar sem skorað er á 
stjórnina að leggja fyrir næstu þing frv. til laga, er hafi í sjer fólgið rækilega 
endurskoðun 2lþingiskosningalaga og kjördæmaskipunar í landinu; en við þessa 
endurskoðun munu margir þeirra hafa búist við, að Reykjavík fengi þá þing- 
mannatölu, sem henni bæri í rjettu hlutfalli við mannfjölda annara kjördæma.

Nú hefir þessi endurskoðun ekki farið fram, svo kunnugt sje, og af 
stjórnarinnar liendi liggur ekkert fyrir þinginu um þetta. En Reykjavík má ekki
líða við þetta aðgerðaleysi, þar sem hún nú er langverst sett af öllum kjördæm-
um landsins. Fyrir því er þetta frv. fram borið.

Þólt frv. þetta verði samþ., verður það alls ekki til þess að seinka fyrir
því, að öll kjördæmaskipun landsins verði endurskoðuð. Þess er full þörf, jafnt 
fyrir því, og lítil hætta er á því, að þm. Reykjavíkur yrðu því andstæðir. Og 
hjer er ekki farið fram á annað en jafnrjetti við aðra landshluta.

Auk þess eru í frv. þessu nokkrar smábreytingar frá núgildandi kosn-
ingalögum. í Reykjavik hagar talsvert öðruvísi til en í öðrum  kjördæmum lands-
ins, og gelur því eigi hið sama átt þar við að öllu leyti. Og þótt breylingar þessar
sjeu smávægilegar, þá hefir reynslan sýnt, að þær eru nauðsynlegar.

Um einstakar greinar er þetta að athuga:

Um 1. gr.
Virðist ekki þurfa frekari skýringa.

Um 2. gr.
Vegna hins mikla fjölda kjósenda er nauðsyniegt að kosningarathöfnin 

hyiji eigi síðar en kl. 10 f. hád., þvi að ella er hætt við, að kosning standi fram 
á nótt, og er slíkt mjög óþægilegt.

Um 3. gr.
Að vísu er í 7. gr. kosningalaganna frá 3. nóv. 1915 heimild lil þess að 

skifta kaupstað í kjördeildir, en rjett þvkir að gera það skýrara, hversu sú skift- 
ing megi frain fara. Eins og nú stendur eru í Reykjavík nokkur vandkvæði á 
því að fá húsnæði til að kjósa i, og er hentugt, að heimild í þessu efni sje 
nokkuð rúm. Síðasla málsgrein greinarinnar á að koma i veg fyrir það, sem vildi 
til við siðustu alþingiskosningar, að menn fengu ekki að kjósa vegna þess að 
kjördeild þeirra var lokað, enda þótt kosningunni allri væri ekki lokið.


