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1. tafla

Þingsæti 
alls

Kjósendur að 
baki þingsæti

Hlutfall
m.v. landið 

allt  

Þingsæti 
alls

Kjósendur að 
baki þingsæti

Hlutfall
m.v. landið 

allt  

Norðvesturkjd. 21.511 8 2.689 0,67 7 3.073 0,77

Norðausturkjd. 29.695 10 2.970 0,74 10 2.970 0,74

Suðurkjördæmi 37.439 10 3.744 0,94 10 3.744 0,94

Suðvesturkjd. 72.695 13 5.592 1,40 14 5.193 1,30

Reykjavík suður 44.818 11 4.074 1,02 11 4.074 1,02

Reykjavík norður 46.059 11 4.187 1,05 11 4.187 1,05

Allt landið 252.217 63 4.003 1,00 63 4.003 1,00

Hámark 5.592 Hámark 5.193
Lágmark 2.689 Lágmark 2.970

Hlutfall 2,080 Hlutfall 1,749

Kjósendur á kjörskrá og að baki hverju þingsæti m.v. kjörskrártölur vorið 2020

Sæti skv. fyrirliggjandi ákvörðun 
landskjörstjórnar

Sæti eftir viðbótarflutning eins sætis
Kjósendur á 

kjörskrá 
eins og í 
forseta- 

kosningum 
2020

(Bls. 10) 
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Stjórnarskrá:
Kjördæmi 6 eða 7

Kjördæmissæti minnst 6 í hverju, alls 36 eða 42 að lágmarki
Misvægi eftir kjördæmum ekki yfir 2:1

6.-7. gr.

• Heiti og afmörkun 
sex kjördæma 

8. gr.

• Skipting þingsæta í 
upphafi

• Föst niðurröðun 
jöfnunarsæta

9. gr.

• Fyrirmæli um færslu 
kjördæmissæta

• Aðferðin: Frá minnsta til 
stærsta

Ákvæði kosningalaga um tölu þingsæta í hnotskurn



Eftir hverjar alþingiskosningar skal landskjörstjórn reikna út hvort kjósendur á kjörskrá að 

baki hverju þingsæti, að meðtöldum jöfnunarsætum skv. 2. mgr. 8. gr., séu helmingi færri 

í einu kjördæmi en kjósendur að baki hverju þingsæti í einhverju öðru kjördæmi, miðað 

við kjörskrá í nýafstöðnum kosningum, sbr. 5. mgr. 31. gr. stjórnarskrárinnar. Ef svo er skal 

landskjörstjórn breyta fjölda kjördæmissæta í kjördæmum þannig að dregið verði úr 

þessum mun. Sú breyting má þó aldrei verða meiri en þörf krefur hverju sinni til þess að 

fullnægja fyrirmælum þessa stjórnarskrárákvæðis. Fjöldi þingsæta í hverju kjördæmi skal 

vera í sem fyllsta hlutfallslega samræmi við tölu kjósenda á kjörskrá.
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Frv. breytir 1. mgr. 9. gr.
(Bls. 3) 



Frv. stendur fyrir sínu en …

• Nauðsynlegar lagfæringar tæknilegs eðlis í því skyni að ná markmiðum
frumvarpsins:

1. Skerpa þarf orðalag frumvarpsins um breytingar á 1. mgr. 9. gr. laganna. (ÞH I)
2. Taka þarf af vafa um það eftir hvaða aðferð þingsætum skuli skipt í heild og breyta 

þess vegna 2. mgr. 9. gr. (ÞH II)
3. Í kjölfarið þarf að samræma og einfalda orðlag 8. gr. (ÞH III)

• Æskilegar viðbætur:
4. Ganga mætti lengra og gera niðurröðun jöfnunarsæta skv. 8. gr. sveigjanlega í 

samræmi við þær breytingar sem verða kunna á þingsætum í heild. (ÞH IV)
5. Bent er á við jöfnun atkvæðavægis yrðu þingsæti Suðvesturkjördæmis langflest. 

Kemur mjög til álita að skipta kjördæminu í tvennt og fjölga um leið 
jöfnunarsætum um tvö. (ÞH V)
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(Bls. 2) 



Eftir hverjar alþingiskosningar skal landskjörstjórn ganga úr skugga um hvort 

tala þingsæta, að meðtöldum jöfnunarsætum skv. 2. mgr. 8. gr., sé í hverju 

kjördæmi í sem fyllstu hlutfallslegu samræmi við tölu kjósenda á kjörskrá í 

nýafstöðnum kosningum. Sé ekki svo skal landskjörstjórn breyta tölu

kjördæmissæta í kjördæmum þannig að markmið þessarar greinar náist.
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ÞH I: Lágmarksbreyting á 1. mgr. 9. gr.
(Bls. 3) 



Við útreikning skv. 1. mgr. skal fyrst miða við fjölda þingsæta í kjördæmum skv. 1. mgr. 8. 

gr. Ef skilyrði 1. mgr. eru fyrir hendi skal færa eitt kjördæmissæti frá því kjördæmi sem 

hefur fæsta kjósendur að baki hverju þingsæti til þess kjördæmis sem hefur flesta 

kjósendur að baki hverju þingsæti. Að því loknu er fjöldi kjósenda að baki hverjum 

þingmanni reiknaður að nýju miðað við þessa breytingu og kjördæmissæti fært milli 

kjördæma svo oft sem þörf krefur þar til hlutfall kjósenda að baki hverju þingsæti fer 

hvergi yfir þau mörk sem koma fram í 1. mgr.
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2. mgr. 9. gr. skv. lögunum
(Bls. 3) 



Við ákvörðun um tölu kjördæmissæta hvers kjördæmis skal fyrst ráðstafa sex sætum til 
hvers þeirra, sbr. 3. mgr. 31. gr. stjórnarskrárinnar. 

Þeim 27 þingsætum sem eftir standa skal skipt þannig á milli kjördæmanna:
1. Ráðstafa skal einu þingsæti til hvers kjördæmis.
2. Að því loknu skal deila í tölu kjósenda á kjörskrá í hverju kjördæmi með tölunum 7, 8, 

9 o.s.frv. 
3. Ákvarða skal 21 hæstu útkomutölurnar. Hvert kjördæmi fær jafnmörg þessara sæta 

og það á af útkomutölunum í 2. tölul.
4. Nú eru tvær eða fleiri útkomutölur jafnháar þegar á það kann að reyna í 3. tölul. og 

skal þá hluta um val á milli þeirra.

Af þingsætunum 27 skv. 3. mgr. skulu níu teljast jöfnunarsæti og skiptast milli 
kjördæmanna eins og tilgreint er í 2. mgr. 8. gr.

9

ÞH II: 2. mgr. og nýjar 3. og 4. mgr. 9. gr. laganna
(Bls. 5) 



• Þingsæti eru 63 og skiptast þau í 54 kjördæmissæti og níu jöfnunarsæti.
• Landskjörstjórn ákveður tölu kjördæmissæta í hverju kjördæmi í

samræmi við 9. gr.
• Í Norðvesturkjördæmi, Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi skal vera

eitt jöfnunarsæti í hverju kjördæmi. Í Suðvesturkjördæmi,
Reykjavíkurkjördæmi norður og Reykjavíkurkjördæmi suður skulu vera
tvö jöfnunarsæti í hverju kjördæmi.
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ÞH III: 8. gr.; breytt lítilsháttar
(Bls. 5) 



Þingsæti eru 63 og skiptast þau í 54 kjördæmissæti og níu jöfnunarsæti.

Eftir hverjar alþingiskosningar skal landskjörstjórn endurmeta tölu þingsæta í 

kjördæmum svo og skiptingu þeirra í kjördæmis- og jöfnunarsæti þannig að heildartala 

sæta í hverju kjördæmi sé í sem fyllstu hlutfallslegu samræmi við tölu kjósenda á kjörskrá 

í nýafstöðnum kosningum. Fara að skal að eins og mælt er fyrir um í 9. gr.
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ÞH IV: 8. gr. laganna

(Bls. 6) 



Til þess að finna hve mörg þeirra þingsæta, sem koma í hlut hvers kjördæmis skv. 2. mgr., 

skulu teljast jöfnunarsæti skal fara þannig að:

1. Ganga skal á kjördæmin í fallandi röð kjörskrártalna, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 8. gr., og 

ráðstafa einu sæti í senn sem jöfnunarsæti. 

2. Aðgerð 1. töluliðar skal endurtekin uns öllum jöfnunarsætum hefur verið ráðstafað, 

sbr. 1. mgr. 8. gr.

Önnur þingsæti hvers kjördæmis skulu teljast til kjördæmissæta þeirra.
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ÞH IV: 9. gr., nýjar 3. og 4. mgr.;  til viðbótar við ÞH II og III
(Bls. 6) 
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(Bls. 7) 
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(Bls. 11) 
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(Bls.12) 
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(Bls. 8) 
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(Bls. 13) 



Gæðaprófun
• Með svokölluðum „Kosningakerfahermi“ eru búin til 5000 kosningaúrslit með staðalfráviki sem 

nemur 13% til 17% hjá hverjum einstökum lista en meðalfylgi eins og í eftirfarandi töflu. 

• Taflan um meðalfylgið byggir aftur á móti á e.k. meðaltölum úr þingkosningunum sex á þessari öld.
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5. tafla 

A B C D E F G

Norðvesturkjd. 28,3% 17,1% 24,2% 16,3% 6,0% 4,2% 3,8%

Norðausturkjd. 23,7% 17,0% 26,0% 20,2% 5,4% 4,3% 3,5%

Suðurkjördæmi 29,9% 19,0% 22,9% 9,9% 7,3% 5,0% 6,0%

Suðvesturkjd. 33,5% 20,4% 11,6% 11,1% 8,5% 10,4% 4,5%

Reykjavík suður 28,6% 20,9% 9,6% 15,2% 10,2% 9,7% 5,9%

Reykjavík norður 26,6% 21,3% 9,0% 17,4% 11,5% 9,2% 5,0%

Allt landið 29,2% 19,7% 15,2% 14,4% 8,6% 8,0% 4,9%

 Hlutföll í grunnforsendu um fylgi flokka sniðið að gildum atkvæðum 2017

(Bls. 14) 
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(Bls. 15) 

6. tafla 

Meðaltöl úr 5000 hermunum
Skipting sæta 

eins og í 
gildandi lögum 

Frv. í gerð 
ÞH I, II og III: 

Lágmarks-
breyting

Frv. í gerð 
ÞH IV:

Losað um 
jöfnunarsæti

Útvíkkað frv.  
gerð ÞH V:

SV-kjörd. skipt, 
áfram 9 

jöfnunarsæti

Útvíkkað frv.  
gerð ÞH V:

SV-kjörd. skipt, 
en nú 11 

jöfnunarsæti

Hve mörg sæti þarf að færa til  í 
landsúthlutun til flokkanna svo að allir 
þingflokkar hljóti jafn mörg sæti og svarar 
til landsfylgis þeirra.

0,52 0,29 0,25 0,42 0,19

Hve mörg sæti einstakra lista þarf að færa 
til svo að úthlutunin sé eins og öll sæti 
væru kjördæmissæti.

5,60 5,78 5,41 5,27 5,50

Hve mörg sæti einstakra lista þarf að færa 
til  svo að úthlutunin væri sú sama og 
fengist með svokallaðri bestu úthlutun.

2,59 3,74 3,44 2,43 2,87

Svokallaður Loosemore-Hanby mælikvarði 
á hlutfallslega úthlutun, aðlagaður að  
tvívíðri úthlutun og mældur sem helmingur 
af summu frávika sæta hvers lista frá 
kórréttri hlutfallslegri úthlutun.

6,539 6,597 6,467 6,889 6,844

Mælingar með Kosningakerfishermi á gæðum úthlutana þingsæta til lista og 
flokka.

Úthlutun sæta fer fram eftir gildandi lögum að breytri skiptingu sæta milli kjördæma.
Tölur í hverri línu eru því betri þeim mun lægri sem þær eru.



20

Jöfnun: Markmið og leiðir

Milli flokka á 
landsvísu

Innan flokka 
milli 

kjördæmis-
lista

Milli flokka 
innan 

kjördæma

Milli 
kjósenda 

eftir 
kjördæmum

„Jafnt vægi 
atkvæða“

Fjölgun 
jöfnunar-

sæta

Fremur stór 
en smá 

kjördæmi

Sf. 2016: Engin sæti á 
Höfuðborgar-
svæðinu. 
76% atkvæða þaðan 
fóru til að koma 
þremur að á 
landsbyggðinni. 

Sama vandamál oft 
hjá Framsókn.

Þ.e.a.s. að 
kjördæmisúthlutunin 
sé sem minnst trufluð 
af jöfnunarákvæðum.



Frekari fróðleikur höfundar

• Greining á kosningum á 
þessari öld

• http://thorkellhelgason.is
/?s=Greining

• Umbætur á kerfinu
• http://www.irpa.is/article

/view/1622/pdf_356
Eða:
• http://thorkellhelgason.is/

?p=2173
• http://thorkellhelgason.is/

?p=2102
• http://thorkellhelgason.is/

?p=2124
• http://thorkellhelgason.is/

?p=2144
• http://thorkellhelgason.is/

?p=2150

• Kosningakerfahermir

• Kostaður af almannafé og 
sjálfboðavinnu

• Vantar herslumun að hægt sé að 
gera herminn öllum aðgengilegan
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• Er enn í smíðum
• Kemur út seint 2021(?)

• Vantar forleggjara!


