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um frv. til laga um kosning þingm anns fyrir H afnarf ja rðarkaupstað  og skifting 
Gullbringu- og Kjósarsýslu í tvö kjördæmi.

F rá  m inni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir rætt frv. á nokkrum  fundum  sínum og eigi getað orðið 
alveg sam m ála.

Minni h lu tinn  leggur til, að frv. verði sam þykt og byggir meðmæli sín að 
því er kosning sjerstaks þ ingm anns fyrir H afnarfja rðarkaupstað  snertir á því, 
að kaupstaðurinn  hefir m yndast eftir að núgiidandi kjördæmaskifting landsins var 
lögleidd, og er nú orðinn með fólksflestu kaupstöðum  hjer á landi, eða um  2500 
m anns, og fer fólkstalan vaxandi með hverju ári.

Jafnfram t því, að kaupstaðurinn  hefir stjórn og íjárhag aðskilinn, eru at- 
vinnuvegir kaupstaðarbúa  yfirleitt gagnólíkir sýslubúa í Gullbringu- og Kjósar- 
sýslu. Má í því sam bandi benda á, að í H afnarfjarðarkaupstað eru allm ann- 
m argar atvinnustjettir, svo sem: alm ennra verkam anna, iðnaðar- og verslunar- 
m anna, sem hafa hver m yndað fjelagsskap með sjer tíl verndar atvinnugreinum 
sínum, sem eiga lítið skylt við alvinnuvegi Gullbringu- og Kjósarsýslubúa, er 
ýmist s tunda fiskveiðar eða landbúnað.

Áhugamál H afnarfjarðarkaupstaðar-,  Gullbringu- og Kjósarsýslubúa eru því 
ólík og ósamræmanleg.

Að þessu athuguðu og svo fólkstölu og fram förum  an n a ra  kaupstaða á 
landinu, sem hafa fengið sjerstakan þingm ann, verður ekki um  það deilt, að 
krafa um sjerstakan þingm ann fyrir H afnarf ja rðarkaupstað  sje komin fram af 
fylstu sanngirni. Það byggist því einvörðungu á rjettsýni hins h áa  Alþingis, 
hvernig fer um  það atriði, sem er aðaíkjarni frumvarpsins.

2. gr. frv., um skiftingu Kjósar- og Gullbringusýslu í tvö einmennings- 
kjördæmi, er bygð á því, að Kjósarsýsla er næ r eingöngu landbúnaðar- ,  en Guli- 
bringusýsla sjávarútvegs-hjerað. Þæ r hafa aðskilinn fjárhag og að mestu leyii 
ólík áhugamál. E r  þvi ekkert eðiilegra en að sýslurnar hafi sinn þ ingm ann hvor 
fyrir sig, enda hafa sýslubúar óskað, að það fyrirkomulag yrði upp tekið.

Andmæli meiri hluta nefndarinnar gegn því, að frv. þetta yrði að lögum, 
hafa einkum  verið bygð á því, að landsstjórninni hafi með þingsályktun verið 
faiið að endurskoða kjördæmaskiftingu landsins og leggja fyrir Aiþingi tillögur 
s ínar um nýja kjördæmaskiftingu, Minni hluti nefndarinnar lítur svo á, hvað það 
snertir, að þótt tillögur s t jó rnarinnar um  kjördæmaskiftingarmálið  gengju í þá 
átt að stækka kjördæm in og viðhafa hlulfallskosningar, og þólt þæ r yrðu sam- 
þyk tar af Alþingi, þá raski það ekki meira í þessum  kjördæ m um  en öðrum  ein- 
m enningskjördæ m um  landsins.

Fegar nú  þess er gæll, að stjórnin hefir enn ekki sint þessu máli, og má 
vænta að no k k u r  á r  gætu liðið þ ar  til h ún  legði frum varp um nýja k jördæ m a-



skifting fyrir Alþingi, og svo óvíst, hvort það frum varp yrði að lögum, en hins- 
vegar eru nú liðin mörg á r  síðan kjósendur í H afnarf ja rðarkaupstað  og Gull- 
bringu- og Kjósarsýslu báru  fram óskir s ínar um  þ á  kjördæmaskifting, sem fram 
á er farið í frumvarpinu á þingskjali 34, þá  virðist ekkert geta rjettlætt að draga 
lengur að uppfylla þæ r sanngirniskröfur.

Þá er kom in fram við frumvarpið brtt. á þskj. 38, þess efnis, að 
S iglufjarðarkaupstaður verði gerður að sjerstöku kjördæmi, er fái einn þingm ann 
fyrir sig. þótt þessi kaupstaður  sje tiltölulega ungur móts við Hafnarfjarðar- 
kaupstað  og fólkstala þar sje að m iklum  m un minni, þá leyfir minni hluti 
nefndaiinnar sjer að leggja það til, að einnig þessi kaupstaður  fái sinn sjerstaka 
þingmann, og byggir meðmæli sin meðal annars  á því, að S iglufjarðarkaupstaður 
helir eins og aðrir kaupslaðir landsins aðskilinn fjárhag og er mjög einangraður 
hvað samgöngur snertir, eins og atvinnuvegir kaupstaðarbúa  eru ólikir Eyja- 
fjarðarsýslubúa. Fólkstala kaupstaðarins  er þegar orðin */* meiri en Seyðisfjarðar- 
kaupstaðar,  sem hefir þó þ ingm ann fyrir sig.

ÖIl sanngirni virðist því mæla með þvi, að S iglufjarðarkaupstaður verði 
sömu rjettinda aðnjólandi scm liinir aðrir  kaupstað ir  landsins, að fá þingm ann 
fyrir sig.

Sam kvæmt þvi framansagða ræ ður m inni hluti nefndarinnar háttvirtri 
deild til að sam þykkja :

Breylingartillöguna á þingskjali 38 og þ ar  með frum varpið  á þingskjali 34.

Til vara: frumvarpið á þingskjali 34 óbreytt.

Alþingi, 14. m ars 1922,

E inar I’orgilsson, Stefán Stefánsson.
framsm.


