
A'd. 3 4 . F ru m v a rp  •

til laga um  kosning þingmanns fyrir Hafnarljarðarkaupstað og skifting Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu i tvö kjördæmi.

Flutningsmaður: E inar  I’orgilsson.

1. gr. . -
H afnarfjarðarkaupstaður skal vera sjerstakt kjördæmi og hafa 1 alþing-

ismann. Þegar þannig hefir bætst við 1 þingmaður, skal neðri deild Alþingis 
ski[)uð 29 jþ ingm önnum .

2. gr.
Gullbringu- og Kjósarsýsla skal vera 2 kjördæmi, og kýs hvor sýslau 

um sig 1 þingmann.

3. gr.
Lög þessi kom a til fram kvæm da næst þegar a lm ennar  kosningar til 

Alþingis fara fram.



Á s t æ ð u r.

Þegar þ iogm önnum  var fjölgað i Reykjavik 1920, fór jeg þess á leit, 
að Hafnarfjarðarkaupstaður fengi 1 þ ingm ann, e in sog  aðrir kaupstaðir lands- 
ins utan Reykjavíkur, en sú tillaga mín náði þá ekki fram að ganga. Út af 
þessu hefir risið allmikil óánægja i Hafnarfjarðarkaupstað. Skilja m enn þar 
ekki hvers þeir eiga að gjalda, að fá ekki þ ingm ann fyrir kaupstaðinn, þar 
sem hann  er nú fólksfleiri en t. d. ísafjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarkaup- 
s taður hvor um  sig, eða með nálægt 2500 ibúum.

Kjósendur Hafnarfjarðarkaupstaðar endurtaka þvi þessa ósk sina, um 
að fá þingm ann fyrir sig, á hverjum  þingmálafundi, sem eðlilegt er, og siðast 
á fundi 14. febr. þ. á.

E nnfrem ur hafa komið fram itrekaðar óskir um það, einkum frá 
Kjósarsýslu, sem hefir sjerskilinn fjárhag, að sýslurnar, Kjósar- og Gullbringu- 
sýslur, yrðu gerðar hvor út af fj-rir sig að sjerstöku einmenningskjördæmi, og 
virðist sú krafa eðlileg, þar sem ö n n u r  sýslan er að mestu leyti landbúnaðar- 
en hin sjávarútvegshjerað, en af þvi leiðir, jafnfram t því sem þær hafa aðskil- 
inn fjárhag, að ábugamálin eru oft mjög ólik i hvorri sýslu.


