
Um kosningakerfi: 

Kosningar til landsþingsins í Bæjaralandi 

 
Hinn 28. september 2008 var kosið til landsþingsins í Bæjaralandi, en það er 
eitt af fylkjunum, eða „löndunum“ þýsku sem mynda Sambandslýðveldið 
Þýskaland. Kosningafyrirkomulag í þýsku löndunum 16 dregur dám af 
fyrirkomulagi kosninga til Sambandsþingsins, en þó er hvert þeirra með sínu 
lagi. Gerð verður grein fyrir hvernig kosið er í Bæjaralandi. 

 

Kjördæmi 

Bæjaraland – eða Fríríkið Bayern eins og það heitir fullu nafni – telur um 12,5 milljónir íbúa og er 
annað fjölmennasta fylki Þýskalands. Þetta er því fjölmennara ríki en hvert Norðurlandanna og 
fjölmennara en Austurríki svo að dæmi séu tekin. Landsþing Bæjaralands telur 180 þingmenn sem 
kosnir eru á 5 ára fresti. Landinu er skipt í 7 kjördæmi („Wahlkreise“) og hvert þeirra í nokkrar 
kjördeildir („Stimmkreise“). Heildartala kjördeildanna er 91. Hver þeirra er í reynd einmennings-
kjördeild. Tala þingsæta í kjördæmunum er á rólinu 20 til 60 og er helmingurinn sæti í einmennings-
kjördeildunum. 

Landsþingssætum er skipt á milli kjördæmanna þannig að fullur jöfnuður náist. Þá eru landfræðileg 
skil milli kjördeilda í sífelldri endurskoðun til að koma í veg fyrir að nokkur kjördeild víki um meira en 
15% frá meðaltali. Fari frávikið yfir 25% skal draga línur upp á nýtt þannig að það komist niður fyrir 
téð þolmörk, 15%. Fyrir kosningarnar nú þurfti að breyta mörkum sex kjördæma. 

Stærst er kjördæmið Oberbayern með 1.634 þús. kjósendur nú við kosningarnar 2008 og hefur það 
58 landsþingssæti, þar af 29 kjördeildarsæti. Eitt þeirra er t.d. kjördeildin Dachau, sem telur 97 þús. 
kjósendur. 

Framboð 

Aðeins flokkar eða samtök geta boðið fram. Flokkarnir bera fram kjördæmislista svo og einstaklinga í 
einmenningskjördeildunum en þeir eru jafnframt sjálfkrafa á kjördæmislistunum og mynda því 
helming þeirra. Athyglisvert er að kosningalög mæla fyrir um að hvernig flokkarnir skulu hver í sínum 
ranni standa að vali á frambjóðendum. Atkvæðagreiðsla í þeim efnum skal t.d. vera leynileg. 

Atkvæðagreiðsla 

Hver kjósandi fer með tvö atkvæði, annað til að velja frambjóðanda í viðkomandi kjördeild, þ.e. í 
einmenningskjördeild, en hitt til að velja frambjóðanda á lista í kjördæmi sínu. Enda þótt kosningalög 
segi ekkert þar um er látið gott heita að kjósendur krossi við lista einan sér en velji sér ekki 
frambjóðanda af honum. 1 

Í kosningum til Sambandsþingsins þýska fara kjósendur líka með tvö atkvæði, annars vegar til að velja 
í einmenningskjördeild og hins vegar til að velja lista í því fylki eða landi þar sem þeir eru á kjörskrá. 
Kjósendur fá aftur á móti engu ráðið um röð frambjóðenda á fylkislistunum. 

                                                           
1 Þessi pistill er endurskoðaður haustið 2018 en í fyrri gerðinni var ranglega fullyrt (og þá byggt á vafasömum 
heimildum, ekki kosningalögunum sjálfum) að þessi atkvæði komi efsta manni á listanum til góða. Þessi atkvæði 
hafa þó að jafnaði verið afar fá og vart skipt máli. Sjá einnig 7. neðanmálsgrein. 
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Í kosningunum nú Bæjaralandi vann CSU í öllum einmenningskjördeildunum utan einnar. CSU er 
systurflokkur CDU, Kristilegra demókrata, annars staðar í Þýskalandi. Í einu kjördæmanna í München 
vann jafnaðarmaður (SPD) sæti. Í kosningunum 2003 sat CSU einn flokka að einmenningskjör-
deildunum og hefur áratugum saman fengið langflest þeirra sæta. 

Úthlutun sæta 

Í hverju kjördæmi eru þau atkvæði sem flokkur fær greidd frambjóðendum í einmennings-
kjördeildunum lögð saman og bætt við atkvæðin á kjördæmislista flokksins og telst summan vera 
heildartala atkvæða flokksins í kjördæminu. Þeir flokkar sem ekki ná 5% fylgi í Bæjaralandi öllu eru 
alfarið úr leik, fá engin þingsæti. Þeir halda heldur ekki mönnum sem þeir kynnu að hafa komið að í 
einmenningskjördeildum. 

Í fyrstu atrennu úthlutunarinnar er öllum þingsætum hvers kjördæmis skipt upp á milli þeirra flokka 
sem komast yfir 5% þröskuldinn. Það er gert með reglu stærstu leifa.2 3 Þá eru dregin frá þau sæti 
sem flokkarnir hafa fengið í einmenningskjördeildunum og er afgangurinn eiginleg listasæti í 
viðkomandi kjördæmi. 

Sérstaklega skal bent á að bæði atkvæði kjósenda ráða heildarskiptingu þingsæta hvers kjördæmis því 
þau eru lögð saman. Þessu er öðruvísi farið í sambandsþingskosningum. Þar er það seinna atkvæðið, 
lands- eða fylkisatkvæðið, sem eitt ræður heildarskiptingu þingsæta.4 Stuðningsmenn frjálsra 
demókrata, FDP, geta því t.d. leyft sér þann munað við sambandsþingskosningar að velja á milli CDU- 
og SPD-frambjóðandans í einmenningskjörinu vitandi að þeirra frambjóðandi á þar engan möguleika. 
Slík ráðstöfun á fyrra atkvæðinu hefur ekki – eða nær aldrei – áhrif á þingstyrk þeirra eigins flokks, 
FDP.5 

Það getur hæglega gerst að flokkur fái það mörg kjördeildarsæti í sama kjördæmi að hann skorti að 
réttu lagi heildaratkvæðafylgi fyrir þeim öllum. Flokkurinn heldur slíkum umframsætum en bætt er 
við listasætum í kjördæminu allt þar til jöfnuður hefur náðst milli flokka.6 Í kosningunum nú fékk CSU 
4 slík umframsæti, enda náði flokkurinn 92 sætum eða rúmum helmingi sætanna 180 þrátt fyrir að 
heildarfylgi flokksins hafi aðeins numið 43,4%. Þetta olli því að bætt var við 7 sætum þannig að 
landsþingssætin urðu á endanum 187. Vegna þess að hvert kjördæmanna 7 er gert upp sérstaklega 

                                                           
2 Sú undantekning er þó gerð að flokki, sem kann að fá meira en helming allra greiddra atkvæða í kjördæminu, 
er tryggður helmingur sæta, en svo þarf ekki ætíð að vera ef regla stærstu leifa fær að leika lausum hala. 

3 Framan af var þessi skipting þingsæta gerð með reglu d‘Hondts, en árið 1992 dæmdi stjórnlagadómstóll 
Bæjaralands regluna stríða gegn stjórnarskrá landsins þar sem hún hygli stærstu flokkunum. Í kosningunum þar 
á undan, árið 1990, höfðu Frjálsir demókratar, FDP, aðeins fengið 3,4% sæta þrátt fyrir 5,2% fylgi. 

4 Þýska módelið – einmenningskjördæmi og e.k. landslistakosning að auki – hefur breiðst út víðast hvar í 
Austur-Evrópu eftir hrun kommúnismans. Athyglisvert er að Rússar hafa tekið upp bæversku útgáfuna fremur 
en þá sambandsþýsku. Þetta minnir á að áður hafa legið leyndir þræðir milli Münchenar og Moskvu. Að 
ógleymdum tengslum frá dögum Hitlers og Stalíns má minna á „keisarann“ Franz Josef Strauss sem samdi 
iðulega við Kremlverja fram hjá sambandastjórninni í Bonn! 

5 Á þessu er ein lítil – en áhrifamikil – undantekning, sbr. pistilinn „Stjórnlagadómstóll Þýskalands segir lög um 
kosningar til Sambandsþingsins brjóta í bág við stjórnarskrá“ annars staðar á þessari vefsíðu. 

6 Í kosningalögunum frá 1934 voru nýmæli um jöfnunar- eða uppbótarsæti. Tala þeirra var að nafninu til 
sveigjanleg. Þau áttu ekki að vera fleiri en svo að fullur jöfnuður næðist á milli flokka, en þó aldrei fleiri en 11. 
Sveigjanleikinn var afnuminn með kosningalögunum 1959. Raunar reyndi aldrei á sveigjanleikann. Þvert á móti 
skorti stórlega á að uppbótarsætin dygðu til að ná jöfnuði milli flokka. Mest skorti í kosningunum 1956 en þá 
hefðu uppbótarsætin þurft að vera 60 til að jöfnuður næðist. 
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leiðir þessi leiðrétting með viðbótarsæti ekki endilega til þess að fullur jöfnuður náist milli flokkanna í 
landinu í heild. Það vantaði enn 3 jöfnunarsæti til að sá jöfnuður næðist. Þetta dregur dilk á eftir sér: 
Vegna þessa ójafnaðar viðhélst naumt forskot núverandi Þýskalandsforseta, Horst Kohlers, í 
væntanlegum forsetakosningum, en forsetinn er kosinn sameiginlega af Sambandsþinginu og af 
Sambandsráðinu, fulltrúaráði fylkjanna eða landanna þýsku. 

Svo virðist sem kosningakerfið í Bæjaralandi sé ekki búið undir þau óvenjulegu úrslit sem nú urðu. 
Það er því miður nær alltaf svo að kosningalög eru sniðin að því mynstri flokka sem ríkir þegar lögin 
eru samþykkt. 

Persónuval 

Eins og fyrr segir hafa kjósendur áhrif á val á frambjóðendum við landsþingskosningar í Bæjaralandi 
með tvennum hætti. Í fyrsta lagi er kosningin í einmenningskjördeildunum í eðli sínu hreint 
persónuval. Í öðru lagi velja kjósendur einn einstakan frambjóðanda, hver af sínum kjördæmislista. 
Láti þeir það undir höfuð leggjast teljast þeir hafa valið efsta mann á listanum. Þau persónulegu 
atkvæði sem frambjóðendur hafa annars vegar fengið í framboði til einmenningskjörs og hins vegar á 
kjördæmislista eru lögð saman. Þessar samtölur eru grundvöllur ráðstöfunar á þeim sætum sem 
flokkur hefur fengið úthlutað sem kjördæmissætum og ekki eru þegar gengin út í einmennings-
kjördeildunum.  

Þegar kemur að úthlutun sæta í kjördæmunum verður að hafa eftirfarandi í huga: Listar í 
kjördæmunum eru raðaðir og fá þá efstu menn óneitanlega forskot, einkum sá efsti þar sem enginn 
bás er fyrir ofan hann til að velja flokkinn einan. Því er eins víst að þeir kjósendur sem láta sér það í 
léttu rúmi liggja hverjir verða fyrir valinu krossi við efsta manninn, enda þótt þeir séu í raun aðeins að 
greiða flokknum sem slíkum atkvæði sitt, ekki endilega þeim efsta.  7 

Burtséð frá þessu forskoti efsta manns er það nokkuð undir hælinn lagt hverjir veljast af listunum. 
Ekki liggja enn fyrir upplýsingar um persónuleg atkvæði í kosningunum 2008 (þ.e.a.s. þegar þetta var 
upphaflega skrifað). En taka má dæmi frá kosningunum 2003. Þá hlaut SPD 13 sæti í kjördæminu 
Oberbayern, en engin kjördeildarsæti; þau fóru öll til CSU eins og annars staðar í Bæjaralandi. Af 
þessum 13 sætum SPD voru 8 sem flokkurinn hafði sjálfur sett meðal 13 efstu sæta listans en 5 voru 
neðar á listanum og hefðu því ekki hlotið þingsæti nema fyrir atbeina kjósenda. Allir þessir 13 
þingmenn SPD voru í líka framboði í einmenningskjördeildum, enda njóta þeir þess forskots að 
atkvæði greidd þeim þar leggjast við persónulegu atkvæðin sem þeir kunna að hljóta á 
kjördæmislistanum. Flokkurinn varð að velja og hafna þegar hann raðaði upphaflega á listann. Ekki 
gátu allir 29 frambjóðendurnir í einmenningskjördeildunum skipað efstu 13 sæti listans. Flokkurinn 
hafði t.d. sett þann sem bauð sig fram í Dachau í 11. sæti sem átti trúlega að tryggja honum þingsæti. 
Kjósendur voru á öðru máli og röðuðu honum í 22. sæti, sem setti hann út í kuldann og vel það. 

Áhrif kjósenda á val á frambjóðendum er því verulegt í hinu „hvítbláa“ Bæjarlandi, bæði með 
lögbundnu fyrirkomulagi um val innan flokkanna svo og á kjörstað með tvíþættu persónuvali. 

Úrslitin 2008 

                                                           
7 Þessi pistill er endurskoðaður haustið 2018 þar sem í fyrri gerðinni er ekki alls kostar farið rétt með forskot 
efsta manns á hverjum lista. Þegar hér er komið sögu liggja fyrir eftirfarandi upplýsingar úr 
landsþingskosningunum 2013. Þá fékk CSU í stærsta kjördæminu Oberbayern alls 1.000.018 atkvæði í 
kjördæmiskjöri, sem skiptust þannig að efsti maður listans, Horst Seehofer fékk alls 701.318 atkvæði eða um 
70%, en hinir 43 frambjóðendur flokksins í kjördæminu urðu að láta sér nægja tæp 30% auk þess sem 12.377 
kjósendur (1,2%) merktu við listann en engan frambjóðanda. Enda þótt Seehofer hafi (þá) verið vinsæll meðal 
sinna flokksmanna er hæpið að persónufylgi hans hafi verið svona afgerandi, einkum ef haft er í huga að hann 
var vistaskuld aðeins í framboði í einni af einmenningskjördeildunum. 
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Úrslitin koma fram í hnotskurn í eftirfarandi súluritum sem tekin eru traustataki frá bæversku 
hagstofunni en hún birtir niðurstöður í umboði landskjörstjórnar þar á bæ. 
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Súlnaröðin til vinstri sýnir heildarfylgi flokkanna og er þá búið að leggja saman bæði atkvæði kjósenda 
eins og lög mæla fyrir um. Súluritið til hægri sýnir breytingar frá kosningunum 2003 í prósentustigum. 
Meginniðurstaðan er fylgishrun CSU en flokkurinn hefur haft traustan meiri hluta á landsþinginu allt 
frá 1970 og hefur ekki haft svona lítið fylgi síðan snemma á sjötta áratugnum. Þannig hafði CSU yfir 
60% fylgi í kosningunum 2003. Það er ekki hinn máttarstólpinn í þýskri pólitík, jafnaðarmenn (SPD), 
sem hafa grætt á fylgistapi CSU. Þvert á móti hafa þeir tapað lítillega. Atkvæðin hafa færst til breiðs 
hóps smáflokka til hægri og vinstri. 

29. september 2008 en lítillega endurskoðað 15. október 2018, Þorkell Helgason 

 


