
676. Nefndarálit

um frumvarp til laga um kosningar til Alþingis.

Frá meiri hluta nefndarinnar.

Meiri hluti nefndarinnar telur eitt atriði i ákvæðunum um stundarsakir 
mjög athugavert, sem sje það, að skipa svo fyrir um, að kosningar hinna land- 
kjörnu þingmanna skuli fram fara fyrra hluta marsmánaðar. Á þeim tíma árs er 
allra veðra von, og getur vel komið fyrir, að ekki verði fært í sumum sveitum 
þessa lands, að sækja kosningarnar hinn tiltekna dag. Minni hlutinn leggur þvi 
til, að landskjörið verði eigi látið fram fara fyr en fram á sumar kemur, og 
getur meiri hlutinn ekki sjeð neitt því til fyrirstöðu, að til þessara kosninga verði 
tekinn, sem næst, sá dagur, sem kveðið er á um í 61. gr. frumvarpsins, að venju- 
lega skuli vera kjördagur landskosninganna. — Nú væri hentugast fyrir margra 
hluta sakir, að kosningar hinna þingmannanna, óhlutbundnu kosningarnar, færi 
fram hinn sama dag sem landskjörið, en það er varla heimilt eftir stjórnarskip- 
unarlögunum frá 19. júni þ. á. Ákvæði þeirra um þetta atriði hljóta að byggja á 
því, að framboð þingmannaefna og undirbúningur undir hinar siðari kosning- 
arnar fari fram í millibilinu milli hlutbundnu og óhlutbundnu kosninganna. Úr 
því ekki er talið fært, að láta báðar kosningarnar fara fram á sama degi, þá 
virðist meiri hluta nefndarinnar rjettast, að óhlutbundnu kosningarnar sjeu látnar 
biða til haust, og með því að ekki má líða meira en ársfjórðungur milli kosn- 
inganna, þá yrðu óhlutbundnu kosningarnar að fara fram innan 1. október, 
þegar landskjörið væri 1. júli. Þar eftir virðist rjettast að láta óhlutbundnu kosn- 
ingarnar fara fram í september, og hyggur meiri hluti nefndarinnar, að hentugast 
væri að láta það þá vera heldur eftir miðjan mánuðinn. Samkvæmt þvi er það 
lagt til að ákveðinn verði laugardagurinn 18. september.

Að öðru leyti virðist frumvarpið mega vera óbreytt, eins og það kom 
frá hv. efri deild, enda er það alveg samhljóða því frumvarpi, er samþykt 
var á Alþingi í fyrra, því að breytingar þær, er gerðar voru í hv. efri deild, 
eru ekki teljandi.

Samkvæmt þessu leyfir meiri hlutinn sjer að gera svofelda

BREYTINGARTILLÖGU
við frumvarpið:

1 stað orðanna: »skal fram fara . . . .  1.— 10. júni sama ár« í fyrstu 
málsgrein ákvæða um stundarsakir komi:

Skal fram fara 3. júlí 1916, en kosning hinna 34 þingmanna, er kjósa á 
i kjördæmum Iandsins, fer fram 18. september s. á.

Neðri deild Alþingis, 31. ágúst 1915.

Skúli Thoroddsen, Jón Magnússon, H. Hafstein. Þorleifur Jónsson.
formaður. skrifari.
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