
16. Frumvarp

til laga um  kosningar í m álefnum  sveita og kaupstaða.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

I. kafli.

Um kosningarrjett og kjörgengi.

1. gr.
Rjett til að kjósa hreppsnefndarm enn , sýslunefndarm enn, bæ jarfulltrúa, 

borgarstjóra (bæ jarstjóra) og alla aðra starfsm enn i h reppum  og kaupstöðum , 
er alm enningur kýs, hafa allir, k onu r sem  karlar, ef þeir:

1. Gru fullra 25 ára gam lir á kjördegi.
2. E ru  fjár sins ráðandi.
3. E ru  íslenskir rík isborgarar eða hafa jafnrjetti við þá.
4. Hafa átt lögheim ili i k jördæ m i (h repp i eða kaupstað) síðasta árið 

fyrir kjördag.
5. Hafa óflekkað m annorð , og
6. Standa ekki i skuld  fyrir þeginn sveitarstyrk.

Gift kona telst fjár síns ráðandi, þótt hún  eigi óskilið fjárlag m eð 
m anni sínum .

2. gr.
Sá er kjörgengur til starfa sam kvæ m t 1. gr., sem  kosningarrjett hefir. 

Um borgarstjóra (bæ jarstjóra) gildir ákvæði 1. gr. 4 tölul. þó ekki.
Ekki mega hjón nje m enn skyldir að feðgatali eða niðja sitja sam tím is 

í hreppsnefnd eða bæ jarstjórn.



3. gr.
Skylt er hverjum  karlm anni sjálfum  sjer ráðandi, yngri en sextugum  

og heilum  og h raustum  að taka við kjöri í hreppsnefn  og baejarstjórn. Þeim, 
er setið hefir 6 ár sam fleytt eða lengur í nefnd, er þó óskylt að taka við kjöri 
til h ennar fyrr en 6 ár eru liðin siðan hann  átti þar siðast sæti.

Rjett er konum  að skorast undan  kosningu.

4. gr.
K jörstjórn ú rsku rðar um  kjörgengi til bæ jarstjó rnar, borgarstjóra (bæ jar- 

stjóra) og hreppsnefnda. Skjóta m á ú rskurð i k jö rstjó rnar til h reppsnefndar i 
h reppum  og bæ jarstjó rnar í kaupstöðum . H reppsnefnd og bæ jarstjórn ú rskurðar, 
hvort aðili hafi m ist kjörgengi eða hvort veita skuli honum  lausn eða vikja 
honum  frá starfanum . Skjóta má ú rskurð i h reppsnefndar til sýslunefndar og 
úrskurð i bæ jarstjó rnar til a tv innum álaráðherra .

Sýslunefnd ú rsku rðar þau atriði, sem  i 1. m álsgr. segir, ef sýslu- 
nefndarm aður á h lu t að máli.

E f m anni er vikið ú r  sýslunefnd eða bæ jarstjórn , þá getur hann  borið 
m álið und ir a tv innum álaráðherra .

II. kafli.

Um kjörtíma, kjörskrár, kjörstjórnir o. fl.

5. gr.
í kaupstöðum  skal bæ jarstjórn  vera skipuð  6—15 bæ jarfu lltrúum , er 

kosnir sjeu til 6 ára  í senn. A tv innum álaráðherra  ákveður tö luna i hverjum  
kaupstað  sam kvæ m t tillögum  bæ jarstjórnar. Á hverjum  2 ára  íresti fer einn 
hluti bæ jarstjó rnar frá þannig að bæ jarfu lltrúar hafi allir gert það að 6 árum  
liðnum  frá kjöri sínu, eftir þessum  reglum :

1. E f talan  3 gengur upp  í tö lu  bæ jarfulltrúa, þá fer þrið jungur þeirra frá að 
hverjum  2 árum  liðnum .

2. E f talan  3 gengur ekki upp  i tölu bæ jarfulltrúa, þá skal þ rið jungur þeirra 
fara frá fyrsta skifti, en þrið jungur að einum  viðbæ ttum  annaðhvort hitt 
skiftið eða bæði skiftin eftir því sem  á stendur.

N ú fer m aðu r ú r  bæ jarstjórn  áðu r en kjörtim i hans er liðinn, og skal
þá kjósa i stað hans fyrir þann  tim a, sem  eftir er a f kjörtím abili hans.

6. gr.
í  h reppi hverjum  skal vera hreppsnefnd  skipuð  3—5 m önnum , svo

sem  verið hefir, og eru þeir kosnir til 6 ára  í senn. Fjölga m á h reppsnefndar-
m önnum  ú r 3 i 5 m eð sam þykki sýslunefndar. F ara  h reppsnefndarm enn  frá 
á hverjum  3 ára  fresti k jörtím abils, m eiri h lu tinn  (2 af 3 og 3 af 5) hið fyrra 
skiftið, en m inni h lu tinn  hið siðara.

Fyrirm æ li 2. m álsgr. 5. gr. taka einnig til hreppsnefnda.



7. gr.
Kosningar bæ jarfu lltrúa og borgarstjóra (bæ jarstjóra) fara fram  i 

janúarm ánuð i, en h reppsnefndarm anna á hreppaskilaþingi á vor.
E f hreppi er skift, þá skal kjósa breppsnefnd  i hinum  nýju h reppum  

jafnskjótt sem  þvi verður við kom ið.

8. gr.
H reppsnefnd í h reppum  og bæ jarstjórn  i kaupstöðum  skal sem ja skrá 

yfir alla k jósendur í kjördæ roi, er á kjördegi hafa kosningarrjett. Skulu þar 
vera í stafrófsröð nöfn kjósenda m eð stöðu, heim ili og aldri. Skráin skal liggja 
til sýnis alm enningi á hentugum  stað að m insta kosti 14 daga. K æ rur vegna 
þess, að einhver sé vantalinn eða oftalinn á skrá, skulu  vera kom nar í hendur 
k jörstjórnar eigi síðar en viku eftir að skráin  Iá fram m i, og ú rsk u rð ar kjör- 
stjó rn  kæ ru rnar innan  3 daga þa r frá.

9. gr.
H reppsnefnd og bæ jarstjórn  kýs 3 m enn ú r sínum  ílokki í k jörstjórn  

hverju sinni er kjósa skal bæ jarfu lltrúa, borgarstjóra (bæ jarstjóra) eða hrepps- 
nefndarm enn. N ú eru  nefndarm enn  3, og eru  þeir þá sjálfkjörnir. Eigi má 
borgarstjóri (bæ jarstjóri) vera í k jörstjórn , er kjósa skal í stað hans.

1 h reppum  skal geta kosningar í h reppsfundarboði. E f leynileg kosning 
heflr verið ákveðin, skal hreppsnefnd auglýsa það viku iy rir k jörfund. 1 kaup- 
stöðum  auglýsir kjörsljórn  k jörfund, stað og stund, með hæfllegum  fyrirvara, í 
blöðum  eða með þeim  hætti, er a lm ennar auglýsingar eru þar b irta r á staðnum .

III. kafli.

Urn kosningarathöfn.

10. gr.
Bæ jarfulltrúa skal kjósa leynilega h lu tbundnum  kosningum , m eð þeim  

hætti sem  segir i eftiríarandi greinum .

11. gr.
Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. Lista 

skal afhenda oddvita k jö rstjó rnar, er veitir vottorð um  viðtöku listans, 2 sólar- 
hringum  fyrir kosningar. M eðm æ lendur, er hafi kosningarrjett óg sje eigi færri 
en 20, riti nöfn sin m eð stöðu og heim ili und ir hvern  lista.

G ildur er listi, þótt á honum  standi færri nöfn en kjósa á fulltrúa, en 
ógildur, ef fleiri eru. F u lt nafn hvers fulltrúaefnis, ásam t stöðu og heim ili, 
skal á lista setja, svo að eigi verði um  vilst. N ú er ókjörgengur m aðu r á lista 
eða eigi þykir örugt, við hvern  er átt, og skal þá strika það nafn af lista.

Ú rskurð um  útstrikun  nafns af lista eða um  ógilding nafns af lista,



skal sk rá  í k jörbók. K jörstjórn er skylt að láta fulltrúaefni listans eða með- 
m æ landa í tje eftirrit af ú rskurð i áður en kosning byrjar.

K jörstjórn m erk ir þá lista, e r hún  teku r gilda, hvern  m eð sinum
bókstaf (A. B. C. o. s. frv.)

12. gr.
E f fulltrúaefni eru eigi fleiri á listum , sem  m etn ir eru gildir, en kjósa

skal, þá lýsir k jörstjórn , að liðnu hádegi 2 nó ttum  fyrir k jörfundardag , þá
m enn kosna.

N ú eru  fulltrúaefni sam tals á .g ildum  listum  fleiri en kjósa skal, og 
læ tur þá k jörstjórn  tafarlaust gera kjörseðla og festir jafn fram t upp auglýs- 
ingar um  það, hvaða listar sjeu í kjöri, m eð tilgreindum  listabókstaf og 
nöfnum  fulltrúaefna.

Á kjörseðli skal öðrum  megin p ren ta  eða fjölrita þá lista, sem  bafa 
verið tekn ir gildir, þannig að hver listi, m eð óbreyttri nafnaröð  sinni, sje við 
annars hlið eftir stafrófsröð m eð glöggum langstrikum  á m illi, en þverstrik  
skulu  vera milli nafna á lista hverjum . Fyrirsögn á kjörseðli skal vera: Kjör- 
seðill við bæ jarstjórnarkosning  í N kaupstað , með dagsetningu og ártali. Eigi 
m á annað  á seðil letra  en n ú  var mælt.

K jörseðlar sku lu  vera ú r góðum  og þykkum  papp ir og b ro tn ir  sam an 
m eð ópren tuðu  hliðina út, þannig að eigi sjáist letrið á þeim . Skal svo frá broti 
gengið, að auðvelt sje að leggja þá aftu r í sam a brot, er þeir hafa verið notaðir.

13. gr.
B æ jarstjórn sjer um , -að atkvæ ðakassi og kjörklefi sje til taks. Kjörklefi 

skal vera áfastur herbergi, þar sem  kosning fer fram , og þaðan að eins 
skulu  dyr vera kjörklefa. T jald  skal festa fyrir glugga á kjörklefa, svo að 
eigi megi inn  um  hann  sjá eða stinga kjörseðli ú t í glugga, svo að hann  sjáist 
að utan. Lesbjart skal vera í kjörklefa og vera skal þar borð og nægilega 
m argir alm ennir, svartir blýantar.

Atkvæðakassi skal vera lokaður m eð rifu á loki, e r stinga skal kjör- 
seðli n iðu r um .

14. gr.
F rá  upphafi kosningargerðar skulu  listar m eð bókstöfum  sinum  og 

greinilegum  nöfnum  fulltrúaefna vera alm enningi til sýnis á kjörstað, þar sem 
m ikið ber á þeim . Þ ar skal og festa upp  leiðbeiningar handa kjósendum  með 
aðalákvæ ðum  laga þessara.

15. gr.
K osningarathöfn hefur á þvi, að oddviti skýrir frá, hverjir sjeu i kjör- 

stjórn, hve m arga eigi að kjósa i bæ jarstjórn , og hverja  lista hann  hafi fengið 
sam kv. 11. gr. H ann sýnir atkvæ ðakassann, svo að það sjáist, að hann sje 
tóm ur, og lokar honum  síðan, Án leyfis k jö rstjó rnar mega ekki vera i kjör-



stofu með henni aðrir en fulltrúaefni, 2 m eðm æ lendur fyrir hvern  lista, og 
kjósendur, er kom a og fara.

H eim ih er bæ jarstjórn  að skifta kjósendum  í deildir, enda sk ipar hún  
þá undirk jörstjórn  í hverja deild, og hefir hver þeirra sinn atkvæ ðakassa og 
kjörklefa.

K jósendur kom a fram  og kjósa í þeijri röð, er þeim  sjálfum  list, og 
eftir þvi, sem þeir kom ast að. Þá er k jörstjórn  hefir kannast við m ann  og 
sannfæ rt sig um , að hann hafi kosningarrjett, afhendir hún  kjósanda kjörseðil. 
Fer kjósandi m eð hann  inn  í kjörklefa að borði þvi, er þar stendur, og gerir 
þar kross við bókstaf þess lista á kjörseðlinum , sem hann  vill atkvæði gefa. 
E f hann  vill breyta nafnaröð á lista þeim , er hann  velur, skal hann  setja tölu- 
stafinn 1 fyrir fram an það nafn, sem hann vill hafa efst, tö luna 2 fyrir fram an 
það nafn, sem hann  vill láta vera annað í röðinni, töluna 3 við það nafn, er 
hann  vill láta vera hið þriðja o. s. frv. Ef hann  getur ekki felt sig við eitthvert 
nafn á lista þeim , er hann  kýs, m á hann  strika það út, og telst það þá eigí 
með við sam talning atkvæða. Krossinn við listabókstafinn, tölustafina við nöfn- 
in og ú tstrikun  nafns skal hann  gera m eð blýanti, sem kjörstjó rn in  hefir til í 
kjörklefanum . Síðan b rý tu r kjósandi seðilinn sam an í söm u bro t, sem  hann  
var í, er hann  tók við honum , gengur svo inn  að k jö rborð inu , og stingur 
sjálfur seðlinum  þannig sam anbro tnum  í atkvæ ðakassann, gegnum  rifuna 
á  lokinu.

A nnar m eðkjörstjórinn skal hafa fyrir sjer eftirrit af k jörskrá  og gera 
m erki við nafn hvers kjósanda, jafnóðum  og hann  hefir neytt kosn ingarrje ttar 
síns, en h inn m eðkjörstjórinn skal rita nöfn þeirra, er atkvæði greiða, á sjer- 
staka skrá m eð áfram haldand i tö luröð fj'rir fram an  hvert nafn. Enginn getur 
neytt kosningarrjettar, nem a hann  sje sjálfur á k jörfundi og greiði atkvæði. 
N ú skýrir kjósandi k jörstjórn  frá þvi, að hann sakir sjónleysis eða an n ara r 
likam sbilunar, er k jörstjórn  telur gilda ástæðu, sje ófær til að fram kvæ m a 
kosninguna á fyrirskipaðan hátt, og skal þá m aður ú r k jörstjórn , sá er kjós- 
andi nefnir til, veita honum  aðstoð til þess í k jörklefanum . Fetta skal bóka i 
k jörbók og greina ástæ ður.

E f kjörseðill rangm erkist eða skem m ist eftir að kjósandi tók við hon- 
um , þá getur hann  afhent k jörstjórn inni skem da seðilinn og fengið í staðinn 
nýjan kjörseðil, ef seðlabirgðir eru ekki þrotnar, enda sje ekki ástæða til að 
ætla, að hann  hafi ónýtt seðilinn af ásettu ráði.

16. gr.
Kosningargerð m á eigi standa yfir skem ur en 3 tím a, nem a allir kjós- 

endur, sem á k jörskrá eru, hafi nevlt kosningarrjettar. Fegar sá tim i er liðinn 
og engir k jósendur gefa sig fram , greiðir k jörsljórn  sjálf atkvæði, og lýsir því 
þar næst yfir, að kosningarathöfn sje nú lokið, og má eigi eftir það taka við 
neinum  atkvæ ðum .

ó sk y lt er k jósanda að skýra frá þvi fyrir dóm i, í hvaða m áli sem er, 
hvaða lista hann hafi kosið, eða hvort hann  hafi greitt atkvæði m eð eða m óti 
einhverju fulltrúaefni.



E nginn ú r k jörstjórn eða n okku r sá, sem  sam kvæ m t 15. gr. er staddur 
i k jörstofunni, m á gefa nokkrum  kjósanda ráð  m eðan á atkvæ ðagreiðslu stend- 
ur, tilvisun eða ám inningu um  það, hvaða iista hann  skuli kjósa. E nginn má 
beldu r skýra frá þvi, ef hann  hefir orðið áskynja um  það í k jörstofunni, hvort 
eða hvernig einhver hefir þar kosið.

Brot gegn þessum  ákvæ ðum  varða fangelsi, eigi m inna en viku ein- 
földu fangelsi eða sektum , ef m álsbæ tur eru, þó eigi und ir 50 k rónum .

17. gr.
Talning atkvæ ða fer fram  i hey randa hljóði, þegar er kosniogarathöfn 

er lokið. Oddviti k jö rstjó rnar o pnar atkvæ ðakassann. E f kjósendum  er skift í 
k jördeildir, læ tur k jörstjóri atkvæ ðaseðlana ú r atkvæ ðakössum  deildanna óskoð- 
aða sam an í hæfilega stórt, tóm t ilát m eð loki yfir, og skulu  seð larn ir hristir 
vel sam an, áð u r en talning byrjar.

Því næst tekur oddviti upp einn og einn kjörseðil í einu, og les upp 
listabókstaf þann, sem krossað er við á honum . Sýnir hann  kjörseðlana jafn- 
óðum  viðstöddum  fyrirsvarsm önnum  listanna og leggur síðan sam m erk ta  kjör- 
seðla i bunka  sjer, en m eðkjörstjó rar m erkja jafnó tt á blað, hvað m argir seðlar 
fara i hvern  bunka.

Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að k jósandi hefir:
sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tö lum erk t nöfn á fleirum  

listum  en einum ,
bæ tt nafni eða nöfnum  við á lista, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á 

seðilinn einkenni, er geti gert hann  þekkjanlegan,
eða notað ann an  seðil en k jö rstjó rn  hefir afhent honum .
Nú er eigi krossað við neinn  listabókstaf á einhverjum  kjörseðli, en 

nöfn eða nafn tölusett á einum  listanum  á honum , og telst sá listi þá valinn, 
ef ekki eru að rir gallar á.

Þegar allir k jörseðlarn ir eru upp teknir, skal telja sam an, hve m argir 
hafa valið hvern lista, og er það atkvæ ðatala listanna, hvers um  sig. Bera skal 
sam tölu þessara atkvæ ðatalna sam an við sam tölu  þeirra, er atkvæði hafa greitt 
eftir skrá þeirri, sem haldin  var sam kvæ m t 15. gr. yfir þá, sem neyttu  kosn- 
ingarrjettar. E f sam tö lunum  ber ekki sam an, skal fara aftur yfir kjörseðlana 
alla og atkvæ ðaskrána, og leiðrjetta skekkjur þær, sem  á kunna að hafa orðið.

18. gr.
Til þess að finna, hve m örg fulltrúa fni hafi náð kosningu af hverjum  

lista, skal skrifa upp atkvæ ðatölu hvers lista fyrir neðan sinn Iistabókstaf, þá 
helm ing atkvæ ðatalnanna, þá þrið jung þeirra, fjórðung o. s. frv., eftir því hve 
m arga fu lltrúa á að kjósa og hverjum  lista getur m est hlotnast, og standi út- 
kom utö lu r þessar i röð fyrir hvern  lista. Síðan skal m arka hæstu ú tkom utöl- 
u rn a r jafnm argar og kjósa á fulltrúa, og fær hver listi jafnm arga fu lltrúa kosna, 
sem  hann  á af tölum  þessum . E f eigí standa svo m örg nöfn á lista, sem  hon- 
um  bera fu lltrúar eftir ú tkom uíö lum , skal taka þau, sem vantar, af hinum  
listunum  eftir söm u reglu.



Til þess að finna, hver fulltrúaefni hafa náð kosningu á hverjum  lista, 
skal telja sam an atkvæði hvers einstaks fulltrúaefnis á þann  hátt, er nú  skal greina:

Kjósandi telst una við röðina á lista, ef hann  hefir eigi breytt henni 
m eð því að setja tö lur fyrir fram an nöfnin, og ef hann  hefir aðeins sett tölu 
við eitt nafnið eða n okku r af þeim , telst hann  una við röðina að öðru  leyti. 
Oddviti k jö rstjó rnar tekur k jörseðlabunkana, fyrst þann , er flestir seðlar eru í, 
og svo koll af kolli, en m eðkjörstjó rar hafa fyrir sjer lista með nöfnum  þeirra 
tu lltrúaefna, sem  standa á þeim  lista, sem  auðkendu r er á þeim  kjörseðlum . 
Oddviti tekur kjörseðlana ú r bunkanum  einn af öðrum , sýnir þá fyrirsvars- 
m önnum  listans og les upp  nöfnin ásam t raðartö lu  þeirri, er þeim  ber eftir 
kjörseðlinum , en m eðkjörstjó rar rita  upp atkvæ ðin eftir því. Sá sem  frem stur 
s tendur eða talan  1 er m örkuð  við, fær heilt atkvæði. Þeir, sem  eru  aftar i 
röðinni, fá hver um  sig b ro t ú r atkvæði, er sje jafnt tölu fu lltrúa þeirra, er 
kjósa skal, að frádreginni tölu þeirra fulltrúaefna, sem  fram ar standa eða lægri 
tölu fá á k jörseðlinum , deilt m eð fu lltrúatö lunni. Síðan skulu  atkvæ ðatö lu rnar 
lagðar sam an. Ef sam i m aður hefir fengið atkvæði á fleirum  en einum  lista, 
sem  til greina kem ur eftir atkvæ ðam agni, þá skal leggja h inar lægri atkvæ ða- 
tö lu r hans við atkvæ ðatölu þá, er hann  hefir fengið á þeim  Iista, er hann  hefir 
m est á, og telst sú sam anlagða atkvæ ðatala honum  þar að fullu, en nafn hans 
strikast út af h inum  listunum . Þeir, sem  hæ star hafa a tkvæ ðatölur, eru kosnir, 
svo m argir af hverjum  lista, sem  honum  ber sam kvæ m t þvi, sem .áðu r greinir. 
Lýsir k jörstjórn  þá kosna i þeirri röð, sem upphæ ð ú tkom utalnanna  til segir.

E f jöfn verða atkvæði lista eða fulltrúaefua, og ú r þarf að skera, skal 
hlutkesti ráða. K jörstjórnin varpar hlutkesti á þann  hátt, að hún  rita r  bókstaf 
þeirra lista eða nöfn þeirra  fulltrúaefna, sem  jöfn  atkvæði hafa, á jafnstóra  
seðla, læ tur seðlana sam anbro tna  í hylki, sem  yfir er breitt, og kveður lil ein- 
hvern  óviðkom andi m ann  að draga einn seðil ú r hylkinu. Sá seðill, er dreginn 
er, segir þá til, hvern  taka skal.

19. gr.
Þegar einungis á að velja einn fulltrúa, er hann  kosinn m eirih lu takosn- 

ingu, en að öðru leyti eftir fram anskráðum  reglum .

20. gr.
H reppsnefndarm enn skal kjósa í heyranda hljóði. Hver, sem  neyta vill 

kosningarrjettar, verður sjálfur að sækja k jörfund og skýra m unnlega frá því, 
hvern hann kýs eða hverja. K jörstjórn rita r atkvæ ðin jafnóðum  i kjörbók. Þá 
er allir viðstaddir k jósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði og þau eru 
öll bókuð, skal atkvæ ðagreiðslu lokið, þó ekki fyrr en að m insta kosti k lukku- 
stund  er liðin frá því, er hún hófst. F o rm aður k jö rstjó rnar les þá upp  öll 
greidd atkvæði, en m eðkjörstjórar rita þau upp og telja sam an. Feir, sem  flest 
atkvæði hafa fengið, eru  rjett k jö rn ir h reppsnefndarm enn . Hlutkesti ræ ður, ef 
fleiri hafa jafnm örg atkvæði.

21. gr.
Rjett er að hafa hreppsnefndarkosningar leynilegar, ef hreppsnefnd



kveður svo á eða ’/3 kjósenda lýsir ósk sinni um  það skriflega fyrir oddvita 
k jö rstjó rnar 2 vikum  ty rir kjörfuud.

K jósandi hver kýs svo m arga m enn sem  kjósa skal.

22. gr.
Áður en kosning byrjar, skal k jörstjórn  hafa til hæfilega m arga kjör- 

seðla, alla jafnstóra, með sam a lit, gerða ú r strikuðum  pappír þannig:

Nr. á kjörskrá.

svo og lokaðan atkvæ ðakassa, m eð rifu á lok inu , og skrá yfir alla kjörgenga 
m enn i h reppnum .

F ram an  við nöfn m anna á k jörskránni skulu standa tö lu rn ar 1, 2, 3
o. s. frv., eftir þvi sem  hver er i röðinni,

23. gr.
Við húsið, þar sem  kosning fer fram , skal vera annað  herbergi áfast, svo 

lagað, að eigi verði gengið i það, nem a ú r kjörstofunni. E f þess er eigi kostur, 
m á tjalda fyrir eitt hornið  á k jörstofunni, svo að eigi sjáist þangað.

1 kjörldefa skal vera borð, sem  skrifa m á við, og á þvi skrá yfir alla 
kjörgenga m enn i h reppnum , og ritblý til afnota handa kjósendum .

24. gr.
Þá er kosning hetst, v ísar form aður k jö rstjó rnar einum  kjósanda í senn 

inn  i k jörklefann, eftir söm u röð og k jósendur standa á k jörskrá, og fær hon- 
um  einn kjörseðil.

K jósandinn fer síðan inn i kjörklefann að borði því, er þar stendur, 
og athugar, hvaða tala s tendu r á k jö rsk ránn i fyrir fram an nafn þess eða nöfn 
þeirra, ef fleiri en einn á að kjósa, er han ii vill velja, og skrifar þæ r m eð rit- 
blýi á kjörseðilinn, hverja tö lu  fyrir neðan  aðra, Siðan b rý tu r k jósandinn  seðil- 
inn  einu sinni sam an, svo að letrið snú i inn, gengur inn  að kjörborð inu  og 
stingur sjálfur seðlinum  í atkv?eðakassann.



25. gr.
Kjörseðill er ógildur, ef einhver m erki hafa verið sett á hann , sem  gera 

seðilinn þekkjanlegan frá h inum  seðlunum  eða ef a n n a r seðill er no taður.
E f kjörseðill ónýtist hjá kjósanda, skal k jörstjórn in  láta hann  fá ann- 

an  seðil.
Nú fæ rir kjósandi ástæ ðu fyrir því, er k jö rstjó rn  teku r gilda, að hann  

geti ekki vegna sjónleysis eða a n n a ra r likam sb ilunar kosið á fyrirskipaðan 
hátt, og skal þá m aðu r ú r k jörstjórn , sá er kjósandi nefnir til, veita honum  
aðstoð til þess i k jörklefanum .

26. gr.
M eðkjörstjórar skulu  hafa fyrir sjer hvor sitt eftirrit af k jö rskránn i og 

gera m erki við nafn hvers kjósanda um  leið og hann  hefir neytt kosningar- 
rje tta r síns.

Þá er allir viðstaddir k jósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði skal 
atkvæðagreiðslu lokið, þó ekki fyr en 2 k lukkustund ir eru liðnar frá þvi er 
hún  hófst.

27. gr.
F o rm aður k jö rstjó rnar skal þá opna atkvæ ðakassann, er hann  hefir 

hrist hann  rækilega. T ekur hann  því næst upp  einn og einn kjörseðil i einu, 
les upp tö luna eða tö lu rnar, sem  á honum  standa, og rje ttir hann  svo m eð- 
kjörstjórum  til a thugunar, en þeir m erkja jafnótt á blað atkvæ ðatöluna við 
nafn hvers, sem kosinn er.

Sá eða þeir, sem  flest atkvæði hafa fengið, eru rjett k jörnir.
E f fleiri hafa jafnm örg  atkvæði, ræ ðu r hlutkesti.

28. gr.
H reppsnefnd tilkynn ir sýslum anni jafnan  kosningarúrslit.
Fyrirm æ li 2 . - 4 .  m álsgr. 16. gr. gilda og um  leynilegar kosningar 

u tan  kaupstaða,

29. gr.
A tv innum álaráðherra  ákveður h lu tb u n d n ar kosningar í hreppsnefnd, 

ef skrifleg krafa um  það kem ur frá að m insta kosti svo m örgum  kjósendum , 
sem sam kvæ m t k jörskrá  m undi þurfa til þess að kom a m eð hlutfallskosning- 
um  einum  m anni í kreppsnefnd  þ a r í hreppi. K osningar fara þá m eð þeim  
hætti sem  segir i 10.—18. gr. laga þessara.

30. gr.
Lausa borgarstjórastöðu (bæ jarstjórastöðu) skal auglýsa m eð að m insta 

kosti 6 vikna fyrirvara. U m sóknir ásam t m eðm æ lum  að m insta kosti 100 
kjósenda i Reykjavík og 30 annarstaðar skal senda til k jörstjórnar, enda 
auglýsir hún  kosningu með hæfilegum fyrirvara. Sem ja skal kjörskrá m eð



sam a hælti sem  sagt var um  bæ jarstjórnarkosuingar. Kosning er leynileg. Skal 
k jörstjörn  láta p ren ta  nöfn fram bjóðenda á kjörseðil, og verður sá kosinn, er 
flest gild atkvæði fær. H lutkesti ræ ður, ef tveir fram bjóðendur eða fleiri fá 
jöfn atkvæði. Að öðru leyti skal fara eftir fyrirm æ lum  11,—18 gr. laga þessara 
svo sem  við á.

31. gr.
K osningar þær, er að íram an  segir, m á kæ ra skriflega innan  14 daga fyrir 

bæ jarstjórn  í kaupstöðum  og hreppsuefnd u tan  kaupstaða. Skal leita um sagnar 
k jö rstjó rnar um  kæ rur, og skal hún  láta uppi álit sitt innan  viku í kaupstöð- 
um  og 14 daga i h reppum  frá þvi að h ú n  fekk kæ runa, og h reppsnefnd  kveða 
upp ú rskurð  sinn innan  14 daga og bæ jarstjórn  innan  viku þ a r frá. Ú rskurði 
h reppsnefndar m á skjóta til sýslunefndar innan  14 daga frá dagsetningu hans 
og ú rskurðum  bæ jarstjó rnar til a tv innum álaráðherra  innan  viku.

32. gr.
K osningar í nefndir, er bæ jarstjórn  kýs, skulu  jafnan  vera leynilegar 

og h lu tbundnar, ef íleiri skal kjósa en einn m ann. Um lista, m erkingu þeirra 
og ú rskurð  um  úrslit kosninga fer m eð sam a hætti sem  segir í lögum  um 
þingsköp Alþingis.

33. gr.
1 hreppi hverjum  skal kjósa einn sýslunefndarm ann á m anntalsþ ingi 

til 6 ára, og einn varam ann  til sam a tím a. Sýslum aður er oddviti k jörstjórnar, 
og skipa hana m eð honum  2 h reppsbúar, er sýslunefnd kýs.

Kosningu skal haga eins og segir í 20. gr., enda m á leynilega kosningu 
hafa sam kvæ m t 21.—27. gr.

Kæra m á kosningu skriflega innan  14 daga, og sker sýslunefnd úr.

34. gr.
H elm ingur sýslunefndarm anna og varasýslunefndarm anna gengur ú r 

sýslunefnd 3. hvert ár, ef tala h reppa í sýslu er jöfn, en ella m inni h luti og 
m eiri hluti á víxl 3. hvert ár.

35. gr.
N ú er h reppi skift, og gengur þá sýslunefndarm aður hans og vara- 

sýslunefndarm aður þegar ú r  sýslunefnd. A næ sta m anntalsþingi á eftir skal 
kjósa sýslunefndarm ann  og varasýslunefndarm ann  í h inum  nýju h reppum , og 
fara þeir ú r nefndinni, næst er skifti verða, eftir h lutkesti, an n ar ef jöfn  er tala 
h inna nýju hreppa, en ella m eiri h lu tinn . Sá eða þeir, er þá verða eftir, fara 
næst, er skifti verða.

36. gr.
K jósendur, sem  ekki geta verið v iðstaddir á kjördegi, mega neita 

atkvæ ðisrjettar síns á skrifstofu bæjarfógeta í kaupstöðum  og hjá hreppstjóra



i sveitum , svo og á skipum , er ú r  h repp i eða kaupstað  ganga, eftir söm u 
reglum  sem gilda um  kosningar til Alþingis, þegar eins stendu r á.

IV. kafli.

Niðurlagsákvœði.

37. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jan . 1927. Þeir, sem  kosnir hafa verið fyrir 

þann tím a, halda sætum  sínum , þar til þeir skyldu vikja ú r  þeim  eftir eldri lögum.
F rá  þeim tím a, er lög þessi öðlast gildi, eru  ú r Iögum num in :
Tilsk. 20. apr. 1872, um  bæ jarstjórn  i kaupstaðnum  Reykjavík, 9. og

10. gr. og 11. gr. 2. m álsgr., að því leyti sem  þar segir um  nefndarkosningar.
Lög nr. 22 8. okt. 1883, um  bæ jarstjó rn  á A kureyri, 5.—10. gr., ásam t 

lögum nr. 65 14. nóv. 1917 um  breylingu á þeim  lögum , 2 . - 6 .  gr.
Lög nr. 43 10. nóv. 1905 (sveitarstjórnarlög) 6 .-2 3 .,  5 5 .-5 9 . 1 m álsgr. 

og 61.—64. gr.
Lög nr. 75 22. nóv. 1907, um  bæ jarstjórn  í H afnarfirði, 4.—11. g r ,  að 

þvi leyti sem  þær eru  enn í gildi.
Lög nr. 49 30. júlí 1909, um  breyting á lögum , er snerta  kosningar- 

rjett og kjörgengi i m álefnum  kaupstaða og hreppsfjelaga.
Lög nr. 19 20. okt. 1913, um  kosningar til bæ jarstjórna í kaupstöðum .
Lög nr. 49 30. nóv. 1914, um  breyting á tilsk. 20. april 1872 um  

bæ jarstjórn  í kaupstaðnum  Reykjavik -1 .-4 . gr., að því leyti sem  þær eru 
enn i gildi og varða kosningar.

Lög nr. 49 3. nóv. 1915, um  viðauka við sveitarstjórnarlög frá 10. 
nóv. 1905.

Lög nr. 67 14. nóv. 1917, um  bæ jarstjó rn  lsafjarðar, 4.—11. gr.
Lög nr. 26 22. nóv. 1918, um  bæ jarstjórn  V estm annaeyja, 6.—13. gr.
Lög nr. 58 28. nóv. 1919, um  breytingar á lögum  nr. 30 22. nóv. 1918, 

um  bæ jarstjórn  á Siglufirði, 4.—11. gr.
Lög nr. 61 s. d., um  bæ jarstjó rn  á Seyðisfirði, 4 . - 9 .  gr.
Lög nr. 19 19. jú n í 1922, um  breyting á tilsk. um  bæ jarstjó rn  i kaup- 

staðnum  Reykjavik 20. apr. 1872.
Lög nr. 30 4. jún i 1924, um  kosningar í bæ jarm álefnum  Reykjavikur.
Lög nr. 33 27. jú n í 1925, um  viðauka við lög nr. 22 frá 8. okt. 1883, 

um  bæ jarstjórn  á Akureyri.
Svo og öll ö n n u r fyrirm æ li í lögum , sem  fara i bága við ákvæði 

laga þessara.



A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

í ráði var á Alþingi 1925 að setja m illiþinganefnd í sveitarstjó rnarm ál 
og fátæ kram ál landsins, en loks var þó sá kostu r tekinn, að fela stjórninni 
und irbún ing  tveggja atriða þessara m á la : um  aukaú tsvör og kosningar, þar á 
m eðal um  kosningarrjett og kjörgengi. H jer getu r að líta írum varp  til laga um 
annað  þessara atriða.

Það m á telja heppilegt að kom a sam an  í ein lög öllum  þeim  fyrir- 
m æ lum , er gilda eiga um  kosningar í kaupstöðum  og sveitum , og sam ræ m a 
þau, enda var svo kom ið, að eigi giltu söm u lög um  kosningarrjett og kjör- 
gengi i kaupstöðum  og sveitum , og ekki he ldu r í ö llum  kaupstöðunum .

Um lög þau, sem  hjer verður visað til, nægir a lm ent að benda á 37. 
gr. frv. þessa.

Um I. kafla.
F rum varp ið  hefur á fy rirm æ lum  um  kosningarrjett og kjörgengi, enda 

byggjast að ra r reglur frum varpsins á þessu tvennu. Um einstakar greinar skal 
a th u g a :

Um 1. gr.
Skilyrði kosningarrje ttar eru  hjer söm u sem  um  alþingiskjör eftir 29. gr. 

s tjó rnarsk rárinnar, að undanskildu  ákvæ ðinu um  5 ára búseta í landinu, sem 
ekki hefir þótt nægilega ástæða til að taka í þetta  frv.

Um 2. gr.
Akvæði laga nr. 30, 4. jú n í 1924 1. gr. um  það, að borgarstjóraefni 

þurfi, eins og kjósendur, að hafa átt lögheim ili í kaupstað  síðasta árið fyrir 
kosningu, þyk ir ekki heppilegt, með því að það gæti vel bægt hæfum  utan- 
bæ jarm önnum  frá kjöri til borgarstjórastöðu. 2. m álsgr. er í sam ræ m i við 
gildandi lög.

Um 3. gr.
E r i sam ræ m i við gildandi reglur

Um 4. gr.
Það virðist rjett, að k jörstjórn  eigi ú rskurð  um  kjörgengi, þar á m eðal 

um  kjörgengi borgarstjóraefna, þvi að hentugra er, að það m ál sje úrskurðað  
til h lítar áður en kosið er en eftir, svo að eigi sje ef til vill kosið um  ókjör- 
genga m enn, og kosning verði svo ónýtt. A nnars eru  fyrirm æli greinar þess- 
a ra r  að efni til sam kvæ m  gildandi lögum.

Um II. kafla.
H jer segir um  það, er næst m á telja grundvöll kosninga, kjörtím a, 

k jö rsk rár og kjörstjórnir.



Um 5. gr.
Eigi hæfir, að jafnm arg ir sje bæ jarfu llrúar í ö llum  kaupstöðum . 1 

kosningalögum  verður að tiltaka tölu bæ jarfu lltrúa. E n  óþarft virðist að telja 
upp alla kaupstað ina og bæ jarfu lltrúa i hverjum  þeirra. Það virðist mega til- 
taka, hversu m argir bæ jarfu lltrúar skuli vera hið flesta og hversu fáir hið 
fæsta, og að hver kaupstaðu r geti svo lagt til, hversu þeir skuli vera þa r m argir. 
K jörtím abil er hið sam a sem  nú, en setja þarf a lm enna reglu um , hversu 
fu lltrúar gangi ú r nefnd, því að eigi þarf alt af að vera svo háttað, að rje ttu r 
þrið jungur fari frá hverju sinni. Þess vegna eru  reg lu rnar í 1. og 2. tölul. E f 
fu lltrúar eru t. d. 7, þá ganga 2 ú r eftir 2 ár, að rir 2 eftir 4 á r  og 3 eftir 6 
ár. E f þeir eru 8, þá ganga 2 ú r eftir 2 ár og 3 eftir 4 og 6 o. s. frv.

Um 6. og 7. gr.
E ru  sam kvæ m ar reglum  sveitarstjórnarlaga nr. 43, 1905 og kaupstaða- 

laganna.
Um 8. gr.

Einnig sam kvæ m  gildandi lögum  að efni til.

Um 9. gr.
Söm uleiðis. Um auglýsingu leynilegra kosninga í sveitum  segir nú  i 

lögum  nr. 49, 1915.

Um III. kafla.
Um þetta eru reglur, er i kaupstöðum  gilda, i lögum  nr. 20, 1913 og 

lögum  nr. 30, 1924 (R eykjavík), og i 18. gr. sveitarstjl., um  op ínberar kosn- 
ingar í sveitum , og loks i lögum  nr. 49, 1915 um  leynlegar kosningar þar.

Um 11.—19. gr.
Þæ r eru teknar ú r lögum nr. 20, 1913, nem a hvað orðalagi er allvíða 

vikið við og m álið stytt.

Um 20. gr.
H jer er tekin reglan um  opiirberar og ó bundnar kosningar í hrepps- 

nefnd ú r lögum  nr. 43, 1905 18. gr.

Um 2 1 .-2 7 . gr.
Þæ r eru  teknar ú r lögum  nr. 49, 1915. Sú er aðalbreyting, að kjósandi 

hver getur ekki gefið nokkrum  m ann i m eira en 1 atkvæði. Reglan í 1. n r. 49, 
1915, þar sem  kjósanda er leyft að gefa sam a m anni svo m örg atkvæði sem 
h reppsnefndarm enn  skal kjósa, gæti leitt til þess, að eigi yrði svo m argir kosnir, 
og m un  líka vera einstæð. Reglan í 29. gr. um  h lu tb u n d n a r kosningar í sveit- 
inni getur bætt ú r því m isrjetti, er m inni h luti kann  að verða beittu r. E n  til- 
ætlun með áðurnefndri reglu í 1. nr. 49, 1915 m u n  hafa verið að vernda hags-



m uni m innih lu tans. B reytingin á k jörseðlinum  og á orðalagi i 2. m álsgr. 24. 
gr. sbr. 2. m álsgr. 4. gr. 1. nr. 49, 1915, stafar aí breytingu á áðurnefndri reglu.

Um 28. gr.
1. m álsgr. er sam hjóða 20. gr. sveitarstjórnarl. nr. 43, 1905. 1 2. máls- 

er ný lt og sjálfsagt ákvæði.

U m  29. gr.
E r  ným æli. E n auðsæ tt virðist, að víða í h reppum  sje eða geti orðið 

full ástæða til að vernda m inni h lu tan n  eins og nú  er gert m eð h lu tbundn- 
um  kosningum  i kaupstöðum . Það er æ tlast til þess, að h lu tb u n d n a r kosn- 
ingar verði, eitt skifti fyrir öll, ákveðnar í hreppi, þegar skilyrði til þess eru 
fyrir hendi. S kapar sú ákvörðun  k jósendum  og k jö rstjó rn  yfirleitt söm u rjett- 
indi og sky ldur sem  segir í 11.—18. gr. frv.

Um 30. gr.
Það er æ tlast til, að sam a m eðferð verði höfð á borgarstjórakjöri i 

öllum  kaupstöðum  landsins. 1 Reykjavík segir nokkuð um  þessar kosningar i 
lögum  nr. 30, 1924, 4. og 6. gr. og i reglum  um  borgarstjórakosningu 26. m ars 
1920 (Stjt. B, bls. 24—28). E r  æ tlast til, að kosningar þessar fari m eð sam a 
hætti sem  bæ jarstjórnarkosningar, að því leyti sem eigi eru  gerðar undan tekn- 
ingar í greininni, og að þvi leyti sem  ákvæðin um  bæ jarstjó rnarkosn ingar eiga 
ekki sjerstaklega við h lu tb u n d n a r kosningar.

Um 31. gr.
E r  sam kvæ m  gildandi reglum  i öllu verulegu.

Um 32. gr.
Það virðist í bestu sam ræ m i við h lu tb u n d n ar bæ jarstjórnarkosningar, 

að nefndarkosn ingar innan  bæ jarstjó rnar verði einnig h lu tbundnar, eins og 
hafa m á þæ r i Reykjavik eftir lögum  nr. 19, 1922 og A kureyri sam kvæ m t lög- 
um  nr. 33, 1925.

Um 33.—35. gr.
E ru  að efni til sam kvæ m ar í aðalatriðum  fyrirm æ lum  sveitarstjórnar- 

laga nr. 43, 1905, 55., 56. og 59. gr., og 61.—64. gr., um  k jör sýslunefndar- 
m anna, og lögum  nr. 49, 1915 um  leynilegar kosningar þeirra.

Um IV. kafla.
A ðalákvæðin um  kosningarrjett og kjörgengi, k jö rsk rár og k jörtim a m. 

fl. eru  í greinum  kaupstaðalaganna, sem  falla ú r gildi, ef frv. þetta verður að 
lögum , og eru  þau þar auðfundin.


