
146. löggjafarþing 2016–2017.  
 
 

Álit og tillögur kjörbréfanefndar 

Kjörbréfanefnd hefur haft til athugunar kjörbréf þau sem landskjörstjórn gaf út 7. nóvem-
ber 2016 í samræmi við úrslit alþingiskosninga sem fram fóru 29. október sl. 

Innanríkisráðuneytið hefur í samræmi við fyrirmæli 1. mgr. 104. gr. laga nr. 24/2000, um 
kosningar til Alþingis, sent Alþingi alls 54 ágreiningsseðla. Eru þrír þeirra úr Suðurkjördæmi, 
32 úr Reykjavíkurkjördæmi suður og 19 úr Reykjavíkurkjördæmi norður. Þá hefur ráðneytið, 
sbr. 112. gr. laga um kosningar til Alþingis, sent Alþingi ljósrit úr gerðabók landskjörstjórnar 
þar sem bókaður er ágreiningur um úthlutun þingsæta. Loks hefur ráðuneytið í samræmi við 
118. gr. laga um kosningar til Alþingis sent Alþingi tvær kærur út af framkvæmd kosninganna. 

 
I. 

Ágreiningsatkvæði. 
Við mat á gildi atkvæða í alþingiskosningum fer skv. 100. og 101. gr. laga um kosningar 

til Alþingis. Í fyrri álitum kjörbréfanefndar hefur í vafatilfellum verið lögð áhersla á vilja 
kjósandans, sbr. reglu 1. mgr. 101. gr. laga um kosningar til Alþingis, enda sé kjörseðillinn 
augljóslega ekki ógildur þegar litið er til einnar eða fleiri ógildingarástæðna í 100. gr. laganna. 
Í 1. mgr. 101. gr. eru jafnframt talin í dæmaskyni tilvik sem ekki valda ógildingu atkvæðis, 
svo sem að ekki sé merkt í ferning við listabókstafinn en t.d. utan hans, að kross sé ólögulegur, 
að orðið listi fylgi listabókstaf að óþörfu á utankjörfundarseðli eða að heiti stjórnmálasamtaka 
standi í stað listabókstafs. Upptalning þessi er ekki tæmandi, sbr. orðin „o.s.frv.“ í niðurlagi 
málsgreinarinnar. Geta því fleiri atriði komið til sem ekki valda ógildingu atkvæðis. Í því sam-
bandi er í 1. mgr. 101. gr. lögð áhersla á að merkingar á kjörseðli verði að fara augljóslega 
gegn einum eða fleiri liðum 100. gr. svo að atkvæði teljist ógilt. Hins vegar hefur verið litið 
svo á að hvers konar teikningar á kjörseðli eða auðkenni leiði til þess að hann verði metinn 
ógildur. Skiptir þá ekki máli þótt vilji kjósandans sé skýr. 

Loks kemur sú regla fram í 2. mgr. 101. gr. að lista í kjördæmi teljist atkvæði þó að láðst 
hafi að merkja við listabókstaf ef nafn eða nöfn á honum eru tölusett eða krossað við nafn, 
enda séu ekki aðrir gallar á kjörseðlinum. 

 
1. 

Með bréfi innanríkisráðuneytisins, dags. 2. nóvember 2016, fylgdu í innsigluðu umslagi 
(K00008171) þrír kjörfundarseðilar þar sem yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis og umboðsmenn 
greindi á um gildi þeirra, ásamt endurriti úr gerðabók kjörstjórnarinnar. Yfirkjörstjórn Suður-
kjördæmis úrskurðaði ágreiningsseðlana ógilda. Seðlarnir eru með eftirfarandi frágangi: 

a. Á fyrsta seðlinum er ferningur, fyrir framan listabókstafinn P, skyggður þannig að hann 
er nær allur hulinn. Ekki hefur verið átt við seðilinn að öðru leyti. Samkvæmt áliti kjör-
bréfanefndar á 142. löggjafarþingi 2013 mat nefndin sambærilega merkingu á kjörseðil 
þannig að atkvæðið væri ógilt eða autt, sbr. a-lið 3. hluta I. kafla í álitinu. Nefndinni er 
ljóst, eins og einnig er rakið í III. kafla hér á eftir, að ástæður að baki slíkri merkingu 
kunna að vera mismunandi. Í ljósi fyrrnefnds álits kjörbréfanefndar frá árinu 2013, sem 
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Alþingi hefur samþykkt, er það álit nefndarinnar að fallast beri á úrskurð yfirkjörstjórnar 
um að meta atkvæðið ógilt. 

b. Á annan seðilinn hefur verið settur ógreinilegur kross eða krot yfir mestan hluta D-lista. 
Með vísan til d-liðar 100. gr. laga um kosningar til Alþingis er það álit nefndarinnar að 
staðfesta beri úrskurð yfirkjörstjórnar. 

c. Á þriðja seðilinn hefur verið ritað ólögulegt „D“ fyrir neðan orðin: „Listi Sjálfstæðis-
flokks“. Það er álit nefndarinnar að staðfesta beri úrskurð yfirkjörstjórnar með vísan til 
d-liðar 100. gr. laga um kosningar til Alþingis. 

Það er álit nefndarinnar að staðfesta beri úrskurði yfirkjörstjórnar Suðurkjördæmis um að 
meta umrædd þrjú atkvæði ógild. 

 
2. 

Með bréfi innanríkisráðuneytisins, dags. 1. nóvember 2016, fylgdu í tveimur innsigluðum 
umslögum (K00003484 og K00003485) 19 ágreiningsseðlar (4 kjörfundaratkvæði og 15 utan-
kjörfundaratkvæði), þar sem yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis norður og umboðsmenn 
greindi á um gildi þeirra, ásamt ljósriti úr gerðabók kjörstjórnarinnar. Yfirkjörstjórn Reykja-
víkurkjördæmis norður úrskurðaði að meta skyldi atkvæðin ógild. 

Kjörfundarseðlarnir eru með eftirfarandi frágangi: 
a. Á einum seðli er settur kross í ferning fyrir framan listabókstafinn P, en jafnframt settur 

ólögulegur kross fyrir framan nafn frambjóðanda á öðrum framboðslista. Nefndin telur 
með vísan til b- og d-liðar 100. gr. laga um kosningar til Alþingis að staðfesta beri úrskurð 
yfirkjörstjórnar.  

b. Á öðrum seðli er settur kross í ferning fyrir framan listabókstafinn P og jafnframt ólögu-
legur kross fyrir framan orðin: „Listi Pírata“. Með vísan til 1. mgr. 101. gr. laga um 
kosningar til Alþingis er það álit nefndarinnar að greinilegt sé að kjósandi hafi valið P á 
kjörseðlinum og að meta beri atkvæðið greitt P-lista Pírata, enda fer það augljóslega ekki 
í bága við einn eða fleiri stafliði 100. gr. laga um kosningar til Alþingis. 

c. Á tveimur seðlum er merkingum þannig háttað að á öðrum þeirra er krotað ólögulega í 
ferninginn fyrir framan listabókstafinn P þannig að hluti merkingarinnar nær út fyrir 
ferninginn og á hinum seðlinum er allur ferningurinn skyggður fyrir framan listabókstaf-
inn V. Það er mat nefndarinnar, með vísan til a-liðar 1. hluta þessa kafla, að staðfesta beri 
úrskurð yfirkjörstjórnar. 

Utankjörfundaratkvæðin eru með eftirfarandi frágangi: 
d. Á tveimur seðlum eru heiti tveggja stjórnmálasamtaka rituð með ógreinilegum hætti. 

Eftir rannsókn nefndarinnar á seðlunum er það mat hennar að meta beri utankjörfundar-
atkvæði á seðli 5 greitt B-lista Framsóknarflokks og atkvæði á seðli 6 greitt D-lista Sjálf-
stæðisflokks, enda verður ekki séð að slíkt sé augljóslega andstætt einhverjum staflið 
100. gr. laga um kosningar til Alþingis. 

e. Á seðlum 7–12 eru rituð heiti stjórnmálasamtaka sem ekki buðu fram lista við alþingis-
kosningarnar. Að mati nefndarinnar er, með vísan til d-liðar 100. gr. laga um kosningar 
til Alþingis, lagt til að atkvæðin verði metin ógild. 

f. Seðlar 13–19 eiga það allir sammerkt að vera auðkenndir með bókstafnum „Þ“. Á sex 
þeirra er ritaður bókstafurinn „Þ“ og einn stimplaður sama bókstaf. Við alþingiskosning-
arnar 2013 buðu Píratar fram lista undir bókstafnum „Þ“ en við kosningarnar 29. október 
2016 buðu Píratar fram lista undir bókstafnum „P“. Eins og áður er nefnt eru þau tilvik 
sem leiða til þess að ekki beri að meta atkvæði ógilt, sbr. 101. gr. laga um kosningar til 
Alþingis, ekki tæmandi talin. Samkvæmt þessu og þegar litið er til álits kjörbréfanefndar 
á 137. löggjafarþingi 2009, um að utankjörfundaratkvæði merkt „U“ skyldi telja greitt 
V-lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, en þá voru liðnar tvennar kosningar frá 
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því að samtökin höfðu boðið fram undir listabókstafnum „U“, að meta beri umrædd 
atkvæði greidd P-lista Pírata, enda brýtur það ekki, eins og hér stendur á, augljóslega í 
bága við einn eða fleiri stafliði 100. gr. 

Það er álit nefndarinnar að af framangreindum 19 atkvæðum sem yfirkjörstjórn mat ógild 
beri að meta eitt atkvæði greitt B-lista Framsóknarflokks, eitt atkvæði greitt D-lista Sjálf-
stæðisflokks og átta atkvæði greidd P-lista Pírata.  

 
3. 

Með bréfi innanríkisráðuneytisins, dags. 1. nóvember 2016, fylgdu í tveimur innsigluðum 
umslögum (K00001467 og K00001468) 32 ágreiningsseðlar (11 kjörfundaratkvæði og 21 
utankjörfundaratkvæði) þar sem yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis suður og umboðsmenn 
greindi á um gildi þeirra, ásamt ljósriti úr gerðabók kjörstjórnarinnar. Yfirkjörstjórn Reykja-
víkurkjördæmis suður úrskurðaði eitt kjörfundaratkvæði gilt, 10 kjörfundaratkvæði ógild og 
21 utankjörfundaratkvæði ógilt. 

Kjörfundarseðlarnir eru með eftirfarandi frágangi:  
a. Á einum seðli er merkt X í ferning fyrir framan listabókstafinn D en jafnframt má greina 

dauft strik og daufan punkt í ferningi við listabókstafinn C. Eftir að hafa gaumgæft seðil-
inn er það álit nefndarinnar að kjósandi hafi greinilega ætlað að ljá D-lista atkvæði sitt, 
sbr. 101. gr. laga um kosningar til Alþingis. Er því lagt til að fallist verði á úrskurð yfir-
kjörstjórnar um gildi atkvæðisins. 

b. Yfirkjörstjórn mat átta kjörfundaratkvæði ógild þar sem kjósendur höfðu hulið ferning 
fyrir framan listabókstaf án þess að um væri að ræða frekari merkingar á seðlunum. Það 
er álit nefndarinnar, með vísan til a-liðar 1. hluta hér að framan, að staðfesta eigi úrskurð 
yfirkjörstjórnar. 

c. Á tveimur kjörfundarseðlum er merkt X í ferning fyrir framan listabókstaf stjórnmála-
samtaka, auk þess sem greina má óljóst krot við annan framboðslista. Eftir að hafa skoðað 
seðlana nánar er það álit nefndarinnar að meta beri atkvæðin ógild, sbr. d-lið 100. gr. laga 
um kosningar til Alþingis. 

Utankjörfundarseðlarnir eru með eftirfarandi frágangi: 
d. Á átta seðlum eru rituð heiti stjórnmálasamtaka eða tilgreindur listabókstafur en jafn-

framt tilgreind nöfn frambjóðenda í öðrum kjördæmum. Með vísan til c-liðar 100. gr. 
laga um kosningar til Alþingis er lagt til að atkvæðin verði metin ógild. 

e. Yfirkjörstjórn mat þrjú utankjörfundaratkvæði ógild þar sem merkingar kjósenda þóttu 
ógreinilegar. Á fyrsta seðlinum má greinilega sjá að kjósandi hefur ritað „Vinstri Græn“ 
og jafnframt bókstafinn „G“ með snarhönd. Á öðrum seðlinum má greina ritað með smáu 
letri: „* x s“ og á þeim þriðja var ritað óstyrkri hendi „SJÁLFSTÆÐI“. Eftir að hafa 
grandskoðað seðlana er það álit nefndarinnar að telja verði greinilegt að kjósendur hafi 
með vilja sínum ætlað að ljá umræddum listum atkvæði sitt, enda fer slíkt augljóslega 
ekki í bága við einhvern staflið 100. gr. laga um kosingar til Alþingis, sbr. 1. mgr. 101. 
gr. laganna. 

f. Á einum seðli hafði verið ritað „X-F Flokkur mansins.“ Með vísan til b-liðar 100. gr. 
laga um kosningar til Alþingis er lagt til að atkvæðið verði metið ógilt. 

g. Á níu utankjörfundarseðlum er ritaður bókstafurinn „Þ“ auk þess sem á tveimur þeirra er 
ritað heiti stjórnmálasamtakanna: „Píratar“. Það er álit nefndarinnar með vísan til f-liðar 
2. hluta að telja beri atkvæði þessi greidd P-lista Pírata.  
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Það er álit nefndarinnar að af því 31 atkvæði sem yfirkjörstjórn mat ógild beri að meta eitt 
atkvæði greitt V-lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, eitt atkvæði greitt D-lista 
Sjálfstæðisflokks, eitt atkvæði greitt S-lista Samfylkingarinnar – jafnaðarmannaflokks Íslands 
og níu atkvæði greidd P-lista Pírata. Loks er það álit nefndarinnar að staðfesta beri úrskurð 
yfirkjörstjórnar um að meta eitt kjörfundaratkvæðið gilt. 

 
4. 

Það er álit kjörbréfanefndar að staðfesta beri þá niðurstöðu yfirkjörstjórnar Suðurkjör-
dæmis að meta beri ógild þau þrjú kjörfundaratkvæði sem komu til úrskurðar hennar.  

Jafnframt er það álit nefndarinnar að af framangreindum 19 atkvæðum sem yfirkjörstjórn 
Reykjavíkurkjördæmis norður mat ógild beri að meta tíu þeirra gild. Skiptast þau þannig milli 
framboðslista: Eitt atkvæði greitt B-lista Framsóknarflokks, eitt atkvæði greitt D-lista Sjálf-
stæðisflokks og átta atkvæði greidd P-lista Pírata. 

Loks er það álit kjörbréfanefndar að af því 31 atkvæði sem yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjör-
dæmis suður mat ógild beri að meta 12 þeirra gild. Skiptast atkvæðin þannig milli framboða: 
Eitt atkvæði greitt V-lista Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, eitt atkvæði greitt D-lista 
Sjálfstæðisflokks, eitt atkvæði greitt S-lista Samfylkingarinnar – jafnaðarmannaflokks Íslands 
og níu atkvæði greidd P-lista Pírata. 

Nefndin hefur gengið úr skugga um að verði álit hennar og tillögur um meðferð ágreinings-
seðla samþykkt muni það ekki hafa áhrif á úthlutun þingsæta. 

 
II. 

Kosningakærur. 
1. 

Með bréfi innanríkisráðuneytis, dags. 15. nóvember 2016, barst Alþingi ljósrit úr gerðabók 
landskjörstjórnar frá 7. nóvember 2016 þar sem gerð er grein fyrir ágreiningi við umboðsmann 
T-lista Dögunar, stjórnmálasamtaka um réttlæti, sanngirni og lýðræði, í Suðvesturkjördæmi 
um úthlutun þingsæta, sbr. 112. gr. laga um kosningar til Alþingis. Er óskað úrskurðar um 
bókun samtakanna og leiðréttingu á úthlutun þingsæta í samræmi við þá niðurstöðu. 

Með bréfi til innanríkisráðuneytisins, dags. 3. desember, mótteknu 5. desember 2016, 
kærði umboðsmaður Dögunar jafnframt úrskurð landskjörstjórnar um úthlutun þingsæta með 
vísan til 118. gr. laga um kosningar til Alþingis. 

Í bókun samtakanna, sem rakin er í gerðabók landskjörstjórnar, er vísað til þess að úthlutun 
þingsæta sé ekki í samræmi við 65. gr. stjórnarskrárinnar. Misvægi atkvæða gangi enn fremur 
gegn 21. gr. mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Þá sé svonefnd 5% regla í 31. gr. 
stjórnarskrárinnar andstæð sömu heimildum. Umboðsmaður samtakanna fer fram á að 
reglunni verði ekki beitt þar sem hún gangi gegn annarri mikilvægari reglu sem fjalli um 
grundvallarmannréttindi sem og alþjóðaskuldbindingum. Í bókun samtakanna er gerð tillaga 
um að landskjörstjórn úthluti þingsætum með eftirfarandi hætti: 

 
„A. Að landskjörstjórn úthluti þingsætum með þeim hætti að hvert atkvæði vegi full-
komlega jafnt og að engum atkvæðum sé hent samkvæmt fimm prósent reglu eins og 
gera má ráð fyrir í 65. grein stjórnarskrár, og samkvæmt mannréttindayfirlýsingu 
Sameinuðu þjóðanna og öðrum sáttmálum sem Ísland er aðili að.  
B. Til vara, að beitt sé annarri aðferð sem landskjörstjórn treystir sér til að nota sem 
jafnar atkvæðavægi eins og mögulegt er.“ 
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Í kæru stjórnmálasamtakanna kemur fram að hún sé lögð fram til að gæta ýtrustu hagsmuna 
bæði frambjóðenda og kjósenda sem þeir starfa í umboði fyrir. Fram kemur í kærunni að úr-
skurður landskjörstjórnar sé ekki í samræmi við grundvallarmannréttindi eins og rakið sé í 
bókun samtakanna. Er þess farið á leit að þingsætum sé úthlutað í samræmi við að atkvæða-
vægi sé jafnt eins og gera megi ráð fyrir skv. 65. gr. stjórnarskrárinnar og öðrum skuldbind-
ingum, svo sem 3. gr. 1. viðauka mannréttindasáttmála Evrópu og mannréttindayfirlýsingu 
Sameinuðu þjóðanna sem hafi lagagildi hér á landi. 

Nefndin bendir á að í 5. mgr. 31. gr. stjórnarskrárinnar segir að ef kjósendur á kjörskrá að 
baki hverju þingsæti, að meðtöldum jöfnunarsætum, eru eftir alþingiskosningar helmingi færri 
í einu kjördæmi en einhverju öðru kjördæmi skuli landskjörstjórn breyta fjölda þingsæta í 
kjördæmum í því skyni að draga úr þeim mun. Nefndin lítur svo á að þarna hafi stjórnarskrár-
gjafinn fallist á það misvægi atkvæða milli kjördæma sem fer ekki fram úr þeim mörkum sem 
kveðið er á um í málsgreininni. Þarna er um að ræða sérákvæði gagnvart hinni almennu jafn-
ræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar sem gengur henni framar. Af þessum sökum telur nefndin 
ekki ástæðu til þess að draga lögmæti kosninganna og úthlutunar þingsæta í efa og álítur kröfu 
um nýja úthlutun ekki eiga við rök að styðjast. Álit nefndarinnar er að þessu leyti samhljóða 
áliti kjörbréfanefndar á 137. og 142. löggjafarþingi um sams konar álitaefni. 

 
2. 

Nefndinni barst enn fremur með bréfi innanríkisráðuneytisins, dags. 23. nóvember 2016, 
kæra út af framkvæmd alþingiskosninganna 2016. Fram kemur í kærunni að tiltekinn ræðis-
maður hafi samkvæmt leiðbeiningum utanríkisráðuneytis, sbr. 1. mgr. 59. gr. laga um kosning-
ar til Alþingis, hafnað því að senda kæranda kjörseðil á dvalarstað hans erlendis. Enn fremur 
beinist kæran að því að Alþingi hafi ekki gert grundvallarbreytingar á lögum um kosningar til 
Alþingis til samræmis við afgerandi niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslu 2012 um atkvæða-
vægi og persónukjör. 

Það er álit nefndarinnar að athugasemdir kæranda við framkvæmd alþingiskosninganna 
varði ekki atriði sem leitt geta til þess að ógilda beri kosninguna, sbr. 118. og 120. gr. laga um 
kosningar til Alþingis, og koma þær því ekki til frekari athugunar. Að því marki sem kærandi 
vill beina kæru sinni að störfum einstakra manna fer um slíkar athugasemdir að hætti sakamála 
skv. 119. gr. laga um kosningar til Alþingis. 

 
III. 

Álit og tillögur. 
Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. þingskapa er kjörbréfanefnd falið að gera tillögu til Alþingis um 

það hvort kosning og kjörgengi þingmanns skuli talin gild. Að auki hefur kjörbréfanefnd í 
fyrri álitum tjáð sig um önnur atriði, svo sem um mikilvægi þess að hugað verði að almennri 
endurskoðun laga um kosningar til Alþingis, sbr. álit nefndarinnar á 142. löggjafarþingi árið 
2013. Í nefndinni hafa komið fram sjónarmið um að við endurskoðun á lögum um kosningar 
til Alþingis, sem hófst á síðasta kjörtímabili og brýnt er að ljúki, þurfi m.a. að endurskoða 
ákvæði um mat á gildi atkvæða sem ágreiningur er um milli yfirkjörstjórnar og umboðsmanna 
stjórnmálasamtaka, sbr. 100. og 101. gr. laganna. Vísar nefndin þar einkum til þess þegar 
kjósandi hefur skyggt ferning fyrir framan listabókstaf eða krotað með sambærilegum hætti í 
ferninginn, án þess að átt hafi verið við seðilinn að öðru leyti, sbr. a-lið 1. hluta I. kafla hér á 
undan. Að mati nefndarinnar geta þar tekist á tvenns konar sjónarmið, að kjósandi hafi ætlað 
að kjósa tiltekinn lista eða breyta atkvæði sínu með því að skyggja yfir merkingu eða kross í 
ferningnum. Að mati nefndarinnar er nauðsynlegt að lög um kosningar til Alþingis séu 
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afdráttarlaus um mat á slíkum atkvæðum. Sömu sjónarmið eiga einnig við þegar stjórnmála-
samtök bjóða fram lista undir nýjum listabókstaf, en á utankjörfundaratkvæði hefur verið 
ritaður eldri listabókstafur samtakanna, sbr. f-lið 2. hluta I. kafla hér að framan. 

Við yfirferð nefndarinnar á ágreiningsseðlum varð henni ljóst að þrátt fyrir að innanríkis-
ráðuneytið hefði á kosningavef sínum upplýsingar og leiðbeiningar til kjósenda um atkvæða-
greiðsluna og hefði látið gera leiðbeiningar um tilhögun atkvæðagreiðslunnar á kjörfundi, sbr. 
46. gr. laga um kosningar til Alþingis, þyrfti að tryggja enn frekar að kjósendur hefðu aðgang 
að slíkum upplýsingum og leiðbeiningum. Þá væri jafnframt brýnt við atkvæðagreiðslu utan 
kjörfundar að veittar væru skýrar leiðbeiningar um framboðslista og listabókstafi þeirra í sam-
ræmi við fyrirmæli laga um kosningar til Alþingis. Leggur nefndin til að athygli innanríkis-
ráðuneytis verði vakin á þessum framkvæmdaratriðum. 

Þegar litið er til þess sem rakið hefur verið hér að framan leggur nefndin til, í samræmi við 
46. gr. stjórnarskrárinnar og 2. mgr. 1. gr. laga um þingsköp Alþingis, sbr. 5. gr. þeirra laga, 
að kosningarnar teljist gildar og að kjörbréf eftirfarandi aðalmanna og varamanna verði sam-
þykkt: 

 
Aðalmenn: 
Haraldur Benediktsson, 1. þm. Norðvesturkjördæmis. 
Gunnar Bragi Sveinsson, 2. þm. Norðvesturkjördæmis. 
Lilja Rafney Magnúsdóttir, 3. þm. Norðvesturkjördæmis. 
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, 4. þm. Norðvesturkjördæmis. 
Eva Pandora Baldursdóttir, 5. þm. Norðvesturkjördæmis. 
Elsa Lára Arnardóttir, 6. þm. Norðvesturkjördæmis. 
Teitur Björn Einarsson, 7. þm. Norðvesturkjördæmis. 
Guðjón S. Brjánsson, 8. þm. Norðvesturkjördæmis. 
 
Kristján Þór Júlíusson, 1. þm. Norðausturkjördæmis. 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 2. þm. Norðausturkjördæmis. 
Steingrímur J. Sigfússon, 3. þm. Norðausturkjördæmis. 
Njáll Trausti Friðbertsson, 4. þm. Norðausturkjördæmis. 
Þórunn Egilsdóttir, 5. þm. Norðausturkjördæmis. 
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, 6. þm. Norðausturkjördæmis. 
Einar Aðalsteinn Brynjólfsson, 7. þm. Norðausturkjördæmis. 
Valgerður Gunnarsdóttir, 8. þm. Norðausturkjördæmis. 
Logi Már Einarsson, 9. þm. Norðausturkjördæmis. 
Benedikt Jóhannesson, 10. þm. Norðausturkjördæmis. 
 
Páll Magnússon, 1. þm. Suðurkjördæmis. 
Sigurður Ingi Jóhannsson, 2. þm. Suðurkjördæmis. 
Ásmundur Friðriksson, 3. þm. Suðurkjördæmis. 
Smári McCarthy, 4. þm. Suðurkjördæmis. 
Vilhjálmur Árnason, 5. þm. Suðurkjördæmis. 
Ari Trausti Guðmundsson, 6. þm. Suðurkjördæmis. 
Silja Dögg Gunnarsdóttir, 7. þm. Suðurkjördæmis. 
Unnur Brá Konráðsdóttir, 8. þm. Suðurkjördæmis. 
Jóna Sólveig Elínardóttir, 9. þm. Suðurkjördæmis. 
Oddný G. Harðardóttir, 10. þm. Suðurkjördæmis. 
 



7 
 

Bjarni Benediktsson, 1. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Bryndís Haraldsdóttir, 2. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Jón Þór Ólafsson, 3. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 4. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Rósa Björk Brynjólfsdóttir, 5. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Jón Gunnarsson, 6. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Óttarr Proppé, 7. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Óli Björn Kárason, 8. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Eygló Harðardóttir, 9. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, 10. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Vilhjálmur Bjarnason, 11. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Theodóra S. Þorsteinsdóttir, 12. þm. Suðvesturkjördæmis. 
Jón Steindór Valdimarsson, 13. þm. Suðvesturkjördæmis. 
 
Ólöf Nordal, 1. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Svandís Svavarsdóttir, 2. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Ásta Guðrún Helgadóttir, 3. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Brynjar Níelsson, 4. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Hanna Katrín Friðriksson, 5. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Kolbeinn Óttarsson Proppé, 6. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Gunnar Hrafn Jónsson, 7. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Sigríður Á. Andersen, 8. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Lilja Dögg Alfreðsdóttir, 9. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Nichole Leigh Mosty, 10. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
Pawel Bartoszek, 11. þm. Reykjavíkurkjördæmis suður. 
 
Guðlaugur Þór Þórðarson, 1. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Katrín Jakobsdóttir, 2. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Birgitta Jónsdóttir, 3. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, 4. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Þorsteinn Víglundsson, 5. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Steinunn Þóra Árnadóttir, 6. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Björn Leví Gunnarsson, 7. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Birgir Ármannsson, 8. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Björt Ólafsdóttir, 9. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Andrés Ingi Jónsson, 10. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
Halldóra Mogensen, 11. þm. Reykjavíkurkjördæmis norður. 
 
Varamenn: 
Sigurður Páll Jónsson, 1. vþm. Framsóknarflokks í Norðvesturkjördæmi. 
Lilja Sigurðardóttir, 2. vþm. Framsóknarflokks í Norðvesturkjördæmi. 
Hafdís Gunnarsdóttir, 1. vþm. Sjálfstæðisflokks í Norðvesturkjördæmi. 
Jónína E. Arnardóttir, 2. vþm. Sjálfstæðisflokks í Norðvesturkjördæmi. 
Aðalsteinn Orri Arason, 3. vþm. Sjálfstæðisflokks í Norðvesturkjördæmi. 
Gunnar I. Guðmundsson 1. vþm. Pírata í Norðvesturkjördæmi. 
Inga B. Bjarnadóttir 1. vþm. Samfylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi. 
Bjarni Jónsson 1. vþm. Vinstri-gr. í Norðvesturkjördæmi. 
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Líneik Anna Sævarsdóttir, 1. vþm. Framsóknarflokks í Norðausturkjördæmi. 
Sigfús Arnar Karlsson, 2. vþm. Framsóknarflokks í Norðausturkjördæmi. 
Hildur Betty Kristjánsdóttir, 1. vþm. Viðreisnar í Norðausturkjördæmi. 
Arnbjörg Sveinsdóttir, 1. vþm. Sjálfstæðisflokks í Norðausturkjördæmi. 
Elvar Jónsson, 2. vþm. Sjálfstæðisflokks í Norðausturkjördæmi. 
Melkorka Ýrr Yrsudóttir, 3. vþm. Sjálfstæðisflokks í Norðausturkjördæmi. 
Guðrún Ágústa Þórdísardóttir 1. vþm. Pírata í Norðausturkjördæmi. 
Erla Björg Guðmundsdóttir 1. vþm. Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi. 
Björn Valur Gíslason, 1. vþm. Vinstri-gr. í Norðausturkjördæmi. 
Ingibjörg Þórðardóttir, 2. vþm. Vinstri-gr. í Norðausturkjördæmi. 
 
Ásgerður K. Gylfadóttir, 1. vþm. Framsóknarflokks í Suðurkjördæmi. 
Einar Freyr Elínarson, 2. vþm. Framsóknarflokks í Suðurkjördæmi. 
Jóhannes A. Kristbjörnsson, 1. vþm. Viðreisnar í Suðurkjördæmi. 
Kristín Traustadóttir, 1. vþm. Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi. 
Hólmfríður Erna Kjartansdóttir, 2. vþm. Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi. 
Ísak E. Kristinsson, 3. vþm. Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi. 
Brynjólfur Magnússon, 4. vþm. Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi. 
Oktavía Hrund Jónsdóttir, 1. vþm. Pírata í Suðurkjördæmi. 
Ólafur Þór Ólafsson, 1. vþm. Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi. 
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, 1. vþm. Vinstri-gr. í Suðurkjördæmi. 
 
Karólína Helga Símonardóttir, 1. vþm. Bjartrar framtíðar í Suðvesturkjördæmi. 
Halldór J. Jörgensson, 2. vþm. Bjartrar framtíðar í Suðvesturkjördæmi. 
Willum Þór Þórsson, 1. vþm. Framsóknarflokks í Suðvesturkjördæmi. 
Sigrún Ingibjörg Gísladóttir, 1. vþm. Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi. 
Bjarni Halldór Janusson, 2. vþm. Viðreisnar í Suðvesturkjördæmi. 
Karen Elísabet Halldórsdóttir, 1. vþm. Sjálfstæðisflokks í Suðvesturkjördæmi. 
Vilhjálmur Bjarnason, 2. vþm. Sjálfstæðisflokks í Suðvesturkjördæmi. 
Kristín María Thoroddsen, 3. vþm. Sjálfstæðisflokks Suðvesturkjördæmi. 
Katrín Ósk Ásgeirsdóttir, 4. vþm. Sjálfstæðisflokks í Suðvesturkjördæmi. 
Tinna Dögg Guðlaugsdóttir, 5. vþm. Sjálfstæðisflokks í Suðvesturkjördæmi. 
Andri Þór Sturluson, 1. vþm. Pírata í Suðvesturkjördæmi. 
Sara Elísa Þórðardóttir, 2. vþm. Pírata í Suðvesturkjördæmi. 
Ólafur Þór Gunnarsson, 1. vþm. Vinstri-gr. í Suðvesturkjördæmi. 
 
Eva Einarsdóttir, 1. vþm. Bjartrar framtíðar í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Ingvar Mar Jónsson, 1. vþm. Framsóknarflokks í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Dóra Sif Tynes, 1. vþm. Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Geir Finnsson, 2. vþm. Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Hildur Sverrisdóttir, 1. vþm. Sjálfstæðisflokks í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Bessí Jóhannsdóttir, 2. vþm. Sjálfstæðisflokks í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Jóhannes Stefánsson, 3. vþm. Sjálfstæðisflokks í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Viktor Orri Valgarðsson, 1. vþm. Pírata í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Olga Cilia, 2. vþm. Pírata í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Hildur Knútsdóttir, 1. vþm. Vinstri-gr. í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
Gísli Garðarsson, 2. vþm. Vinstri-gr. í Reykjavíkurkjördæmi suður. 
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Sigrún Gunnarsdóttir, 1. vþm. Bjartrar framtíðar í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, 1. vþm. Viðreisnar í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Albert Guðmundsson, 1. vþm. Sjálfstæðisflokks í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Herdís Anna Þorvaldsdóttir, 2. vþm. Sjálfstæðisflokks í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Jón Ragnar Ríkarðsson, 3. vþm. Sjálfstæðisflokks í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Katla Hólm Þórhildardóttir, 1. vþm. Pírata í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Snæbjörn Brynjarsson, 2. vþm. Pírata í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Lilja Sif Þorsteinsdóttir, 3. vþm. Pírata í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Iðunn Garðarsdóttir, 1. vþm. Vinstri-gr. í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Orri Páll Jóhannsson, 2. vþm. Vinstri-gr. í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
Álfheiður Ingadóttir, 3. vþm. Vinstri-gr. í Reykjavíkurkjördæmi norður. 
 

Alþingi, 6. desember 2016. 
 

Birgir Ármannsson, 
form., frsm. 

Ásmundur Friðriksson. Björn Leví Gunnarsson. 

Björt Ólafsdóttir. Hanna Katrín Friðriksson. Lilja Rafney Magnúsdóttir. 

Oddný G. Harðardóttir. Silja Dögg Gunnarsdóttir. Teitur Björn Einarsson. 

 


