
FUNDARGERÐ 

 

 
Laugardaginn 25. september 2021 kl. 09:30 kom yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis 

saman til fundar á Hótel, Borgarnesi. Við upphaf fundar voru mætt Ingi Tryggvason 

oddviti og Guðrún Sighvatsdóttir. Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir mætti kl. 10:30 og 

aðeins seinna komu til fundarins Bragi R. Axelsson og Katrín Pálsdóttir. 

 

Þá er mætt Berglind Lilja Þorbergsdóttir starfsmaður yfirkjörstjórnar.  

 

Tilefni fundarins eru kosningar til Alþingis.  

 

Fram eftir degi voru verkefni yfirkjörstjórnar undirbúningur fyrir flokkun og talningu 

atkvæða að loknum kjörfundi, taka saman tölur um kjörsókn og svara fyrirspurnum frá 

kjörstjórnum í kjördæminu.  

 

Kjörsókn var þessi: 

Kl. 11:30 11,32% 

Kl. 15:00 35,8% 

Kl. 17:30 51,72% 

 

Kl. 17:30 kom fyrsti kjörkassi á talningarstað frá kjördeildinni á Sauðárkróki. Flutninginn 

annaðist lögreglan á Norðurlandi vestra og Hilmar Hilmarsson lögreglumaður afhenti 

kassann.  

 

Kl. 17:50 sóttu Ingi Tryggvason og Katrín Pálsdóttir kjörkassa í kjördeildina í 

Borgarnesi.  

 

Kl. 18:17 komu kjörkassar úr fjórum kjördeildum á Akranesi. Flutninginn annaðist 

Björgunarsveitin Brák og kassinn var afhentur af Kötlu Gunnarsdóttur og Jakob Mrozck. 

 

Kl. 18:48 kom kjörkassi frá kjördeildunum í Ólafsvík, Grundarfirði og Stykkishólmi.  

Flutninginn annaðist Björgunarsveitin Brák og var kassinn afhentur af Gunnari Erni 

Kárasyni.  

 

Kl. 19:22 kom þrír kjörkassar úr kjördeildum á Ísafirði. Flutninginn annaðist lögreglan á 

Vestfjörðum og var kassinn afhentur af Árna Ívarssyni lögreglumanni.  

 

Talningarfólk kom á staðinn um kl. 18:30 og kl. 19:10 hófst flokkun atkvæða og þá var 

salnum þar sem talið var lokað fyrir utanaðkomandi.  

 

Kl. 20:30 kom kjörkassi úr Skorradalshreppi og var hann afhentur af Davíð Péturssyni. 

 

Kl. 21:30 komu kjörkassar úr kjördeildum í Lyngbrekku og Lindartungu í Borgarbyggð. 

Kassarnir var afhentur af Guðna Haraldssyni.  

 



Kl. 22:40 komu kjörkassar úr Dalabyggð, Reykhólahreppi, Strandabyggð, 

Kaldrananeshreppi og Árneshreppi. Kassarnir voru fluttir og afhentir af Sveini Gestssyni 

og Valdísi Einarsdóttur kjörstjórnarfólki í Dalabyggð.  

 

Kl. 22:48 kom kjörkassi úr Hvalfjarðarsveit og var hann afhentur af Guðmundi Ólafssyni 

kjörstjórnarmanni.  

 

Kl. 23:40 komu kjörkassar úr kjördeildunum í Brúarási og Kleppjárnsreykjum í 

Borgarbyggð og voru þeir afhentir af Guðmundi Sigurðssyni kjörstjórnarmanni.  

 

Kl. 23:45 kom kjörkassi úr kjördeildinni í Þinghamri, Borgarbyggð, og var hann afhentur 

af Erlu Gunnlaugsdóttur kjörstjórnarmanni.  

 

Kl. 23:55 kom kassi úr kjördeildinni í Borgarnesi og var hann afhentur af Finnboga 

Rögnvaldssyni kjörstjórnarmanni.  

 

Kl. 01:03 komu kjörkassar frá Húnaþingi vestra, Húnavatnshreppi, Blönduósi, 

Skagaströnd og Skagabyggð. Flutninginn annaðist lögreglan á Norðurlandi vestra og voru 

kassarnir afhentir af Hilmari Hilmarssyni lögreglumanni.  

 

Kl. 01:50 komu kjörkassar úr fjórum kjördeildum á Akranesi. Flutninginn annaðist 

Björgunarsveitin Brák og kassarnir voru afhentir af Kötlu Gunnarsdóttur og Jakob 

Mrozck. 

 

Kl. 01:55 komu kjörkassar úr Snæfellsbæ (kjördeildir í Ólafsvík, á Hellissandi og á 

Lýsuhóli), Stykkishólmi, Eyja- og Miklaholtshreppi og Helgafellssveit. Flutninginn 

annaðist Björgunarsveitin Brák og kassarnir voru afhentir af Gunnari Erni Kárasyni.  

 

Kl. 02:13 komu kjörkassar úr Sveitarfélaginu Skagafirði og Akrahreppi. Flutninginn 

annaðist lögreglan á Norðurlandi vestra og voru kassarnir afhentir af Matthíasi H. 

Guðmundssyni lögreglumanni.  

 

Kl. 04:03 komu kjörkassar frá Vesturbyggð, Tálknafirði, Ísafjarðarbæ og 

Súðavíkurhreppi. Flutninginn annaðist lögreglan á Vestfjörðum og voru kassarnir afhentir 

af Ingvari Jakobssyni lögreglumanni.  

 

Í kjölfarið á því að kjörkassar bárust á talningarstað voru þeir opnaðir og farið yfir 

gerðarbækur og skýrslur sem fylgdu þeim. Eftir að afstemming hafði farið fram fóru 

atkvæðaseðlar í flokkun og seinna í talningu eftir að hún hófst.  

 

Enginn ágreiningur varð um þá kjörseðla sem voru taldir ógildir því þeir voru allir án 

vafa ógildir. 

 

Meðan á talningu stóð voru umboðsmenn þessarar framboða viðstaddir alla vega hluta af 

þeim tíma sem talning stóð yfir: 

• Flokkur fólksins Ágúst Heiðar Ólafsson  



• Samfylking  Guðrún Vala Elísdóttir  

• Sósíalistaflokkur Ágústa Anna Ólafsdóttir 

• Sjálfstæðisflokkur Þorsteinn Pálsson  

• Viðreisn  Eiríkur Þór Theodórsson  

• Vinstri grænir  Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir 

 

Talningu atkvæða lauk um kl. 07:15 og talningarfólk yfirgaf þá staðinn. 

 

Niðurstaðan var þessi: 

 

Stjórnmálaflokkur:  Atkvæðafjöldi: 

• Framsóknarflokkur B listi  4.443 

• Viðreisn C listi   1.072 

• Sjálfstæðisflokkur D listi  3.887 

• Flokkur fólksins F listi  1.513 

• Sósíalistaflokkur J listi  721  

• Miðflokkur M listi   1.283  

• Frjálslyndi lýðræðisfl. O listi  72 

• Píratar P listi    1.082 

• Samfylking S listi   1.196 

• Vinstri hreyf. grænt framboð V listi 1.979 

• Auðir seðlar    394 

• Aðrir ógildir seðlar   24 

 

Samtals greidd atkvæði 17.666 

 

Fundi var frestað kl. 07:35 og ákveðið að honum yrði framhaldið kl. 13:00. 

Meðan á fundarfrestun stóð voru kjörgögn geymd í salnum þar sem talningin fór fram en 

hann var læstur og öryggismyndavélar eru við inngang hans.  

 

Kl. 11:46 kom oddviti aftur á talningarstað en um það leyti hafði Kristín Edwald 

formaður landskjörstjórnar samband við oddvitann og skýrði frá því að lítill munur væri á 

atkvæðafjölda að baka jöfnunarsætum í Norðvestur- og Suðurkjördæmi. Var því beint til  

yfirkjörstjórnar hvort tilefni væri til nánari skoðunar vegna þessa.  

 

Kl. 12:15 mætti Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir á talningarstað.  

 

Kl. 12:30 mætti Berglind Lilja Þorbergsdóttir starfsmaður yfirkjörstjórnar.  

 

Kl. 13:00 mættu Guðrún Sighvatsdóttir, Bragi Axelsson og Katrín Pálsdóttir á 

talningarstað. Var fundi þá framhaldið.  

 

Vegna ábendingar formanns landskjörstjórnar var ákveðið að fara yfir atkvæði greidd C 

lista Viðreisnar. Í fyrsta C atkvæðabunka  sem oddviti tók upp reyndust vera átta atkvæði 

sem tilheyrðu D lista og eitt atkvæði sem tilheyrði B lista. Yfirkjörstjórn fór í framhaldi 



yfir öll atkvæði C lista þ.e. athugaði hvort öll önnur en fyrrgreind atkvæði D og B lista 

tilheyrðu ekki örugglega C lista sem voru í bunkum merktum C. Svo reyndist vera en þá 

lá fyrir að mannleg mistök höfðu átt sér stað við talningu atkvæða undir morgun og níu 

atkvæði höfðu ranglega lent í atkvæðabunka C lista sem tilheyrðu öðrum framboðslistum. 

Með hliðsjón af þessu taldi yfirkjörstjórn ekki annað fært en að endurtelja öll atkvæði 

sem talin höfðu verið og yfirfara annað sem kynni að hafa leitt til þess að fyrrgreind 

niðurstaða um fjölda atkvæða hvers framboðslista væri ekki rétt. 

 

Í kjölfarið var talningarfólk kallað út og oddviti hafði samband við umboðsmenn 

framboðanna og tilkynnti um endurtalninguna. Í því sambandi skal þess getið að vegna 

Pírata reyndi oddviti að hringja í Helga S. Þorsteinsson sem afhent hafði yfirkjörstjórn 

framboðslista flokksins en oddvita hafði láðst að uppfæra lista yfir umboðsmenn 

flokksins en það voru tveir efstu menn á framboðslista hans. Ekki náðist í Helga en 

skömmu síðar hafði Magnús Norðdahl samband við oddvita yfirkjörstjórnar þar sem hann 

hafði frétt af endurtalningunni. Magnús mætti síðan á talningarstað skömmu eftir að 

endurtalning hófst. Þannig af hálfu framboða voru þessir mættir: 

Píratar   Magnús Norðdahl 

Flokkur fólksins Eyjólfur Ármannsson  

Sósíalistaflokkur  Helga Thorberg 

Viðreisn  Birta Þórðardóttir og Bjarney Bjarnadóttir 

   Þegar leið á talninguna var einnig mættur Guðmundur Gunnarsson  

Vinstri græn  Þóra Geirlaug Bjartmarsdóttir  

 

Endurtalningin hófst um kl. 15:10 og fór þannig fram að fyrst var öllum atkvæðaseðlum 

flett og athugað hvort að í atkvæðabunkum hvers framboðslista væri ekki aðeins 

atkvæðaseðlar merktir viðkomandi framboði. Í framhaldi af því voru atkvæðaseðlar taldir 

að nýju í 50 seðla búnt. Endurtalningu lauk um kl. 18:05. 

 

Niðurstaða endurtalningar var þessi: 

 

Stjórnmálaflokkur:  Atkvæðafjöldi: 

Framsóknarflokkur B listi  4.448 

Viðreisn C listi   1.063 

Sjálfstæðisflokkur D listi  3.897 

Flokkur fólksins F listi  1.510 

Sósíalistaflokkur J listi  728  

Miðflokkur M listi   1.278  

Frjálslyndi lýðræðisfl. O listi  73 

Píratar P listi    1.081 

Samfylking S listi   1.195 

Vinstri hreyf. grænt framboð V listi 1.978 

Auðir seðlar    382 

Ógildir seðlar    35 

 

  Samtals greidd atkvæði 17.668 

 



 

Vegna breytinga frá fyrri talningu tekur yfirkjörstjórn þetta fram: 

 

• Heildaratkvæðum fjölgaði um tvö vegna innsláttarvillu í lok fyrri talningar  

• Auðir seðlar voru í fyrri talningu taldir vera 394 en reyndust vera 382 og hafði því 

fækkað um 12. Skýringin á því er sú að 11 af þessum seðlum voru ógildir en 

höfðu fyrir mistök verið taldir með auðum seðlum. Einn seðill sem talinn hafði 

verið ógildur var það sannanlega ekki þar sem ekkert auðkenni var á honum nema 

X í kassanum fyrir framan viðkomandi listabókstaf. En það skal tekið fram að 

þessi atkvæðaseðill tilheyrði hvorki C né M lista. 

• Atkvæðum C lista fækkaði um níu en þau höfðu mislagst í C bunka, en átta þeirra 

tilheyrðu D lista en eitt B lista.   

• Atkvæðum D lista fjölgaði um 10 en þar af voru átta í atkvæðabunka C lista, sbr. 

ofanritað og tvö önnur höfðu mislagt í aðra bunka en D lista.  

• Allar aðrar breytingar eru vegna þess að eitt og eitt atkvæði hafði mislagst í 

atkvæðabunkum.  

 

Að lokinni endurtalningu var þeim sem voru á staðnum kynntar niðurstöður hennar.  

 

Yfirkjörstjórn tekur fram að þær breytingar sem urðu við endurtalningu eru vegna 

mannlegra mistaka og harmar yfirkjörstjórn að þær hafi hátt sér stað og biðst velvirðingar 

á þeim. En með endurtalningunni telur yfirkjörstjórn að hún hafi leiðrétt þessi mistök. 

 

Að lokinni endurtalningur voru kjörgögn þ.m.t. atkvæðaseðlar fluttir til geymslu í 

innsiglaðan fangaklefa á lögreglustöðinni í Borgarnesi og þar verða gögnin geymd þar til 

kærufrestur verður liðinn. Oddvita er falið að láta eyða gögnunum að kærufresti liðnum.  

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:44. 

 

Fundargerð ritaði Ingi Tryggvason  

 

Upplesið, staðfest rétt.  

 

Bragi R. Axelsson 

Guðrún Sighvatsdóttir  

Ingi Tryggvason   

Ingibjörg Inga Guðmundsdóttir 

Katrín Pálsdóttir  

 

 

 

 

 

 

 

 


