
Id. 530. Frumvarp

til laga um kosningar i m álefnum  sveita og kaupstaða.

(Eftir eina um r. í Ed.).

Samhljóða þskj. 67, með þessum breytingum:

3. gr. hljóðar svo:
Skylt er bæði konum  og körlum , sjálfum sjer ráðandi, yngri en 60 

ára og heilum og hraustum , að taka við kjöri í hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
‘eim, er setið hefir 6 ár samfleylt eða lengur i nefnd, er þó óskylt að laka 

við kjöri til hennar fyr en jafnlangur tími er liðinn síðan hann  átti þar síð- 
ast sæti.

4. gr. hljóðar svo:
Kjörstjórn úrskurðar  um kjörgengi til bæjarstjórnar, borgarstjóra (bæjar- 

síjóra) og hreppsnefnda. Skjóta má úrskurði k jörstjórnar tíl hreppsnefndar í 
h reppum  og bæjarstjórnar i kaupstöðum . Hreppsnefnd og bæjarstjórn úrskurð- 
ar, hvort aðili hafi mist kjörgengi eða hvort veita skuli honum  lausn eða 
víkja honum  frá s tarfanum . Skjóta má úrskurði hreppsnefndar til sýslunefnd- 
aroddvita og úrskurði bæ jarstjórnar til a tv innum álaráðherra .

Sýslunefnd ú rskurðar  þau atriði, sem í 1. málsgr. segir, ef sýslunefnd- 
a rm aður  á hlut að máli.



Ef m anni er vikið úr sýslunefnd eða bæjarsfjórn, þá gelur hann  borið 
málið undir a tv innum álaráðherra .

Úrskurði sýslunefndaroddvita og a tv innum áiaráðherra  eftir þessari 
grein m á skjóta til dómstólanna.

5. gr. hljóðar svo:
1 kaupstöðum  skal bæjarstjórn vera skipuð 6 —15 bæjarfulltrúum , er 

kosnir sjeu til 6 ára í senn. A tv innum ála iáðherra  ákveður töluna í hverjum  
kaupstað sam kvæ m t tillögum bæjarstjórnar. Helmingur bæjarfulltrúa fer frá 
á hverjum 3 ára  fresti, ef iala þeirra er jöfn, en ef tala þeirra s tendur á stöku, 
fer meiri h lutinn frá hið fyrra skiftið, en minni h lutinn hið siðara.

Nú fer m aður  úr bæjarstjórn áður en kjörtími hans er liðinn, og skal 
þá kjósa í stað hans fyrir þann  tíma, sem eftir er af kjörtímabili hans.

9. gr. hljóðar svo:
Hverju sinni er kjósa skal hreppsnefndarm enn, bæjarfulltrúa eða borg- 

arstjóra (bæjarstjóra), skal kjósa kjörstjórn. Hreppsnefndaroddviti í h reppum  
og borgarstjóri (bæjarstjóri) í kaupstöðum  er fo rm aður kjörstjórnar. Og auk 
þess kýs hreppsnefnd og bæjarstjórn 2 m enn  ú r  s inum  flokki í hana. N ú eru 
nefndarm enn 3, og eru þeir þá sjálfkjörnir. E r  kjósa skal borgarsljóra (bæjar- 
stjóra), kýs bæjarstjórn fo rm ann  kjörstjórnar ú r  flokki bæjarfulltrúa.

1 h reppum  skal geta kosningar í hreppsfundarboði. E f  leynileg kosning 
hefir verið ákveðin, skal hreppsnefnd auglýsa það viku fyrir kjörfund. 1 kaup- 
s töðum auglýsir kjörsfjórn kjörfund, stað og stund  með hæfilegum fyrirvara, í 
b löðum eða með þeim hætti, er a lm ennar  auglýsingar eru þar b irtar á s taðnum .

1. málsgr. 11. gr. hljóðar svo:
Skrá skal á lista uöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. Lista 

skal afhenda oddvila kjörstjórnar eigi siðar en á hádegi 14 dögum  á undan  
kosningu, og skal oddviti gefa vottorð um  m óttöku  listans. Undir hverjum  
lista skulu vera skráð nöfn m eðm ælenda, sem ekki sjeu færri en 20, ásam t 
stöðu þeirra og heimili.

1. málsgr. 15. gr. hljóðar svo:
Kosningarathöfn hefur á þvi, að oddviti skýrir frá, hverjir sjeu í kjör- 

stjórn, hve m arga eigi að kjósa í bæjarstjórn og hverja lista hann  hafi fengið 
samkv. 11. 'gr. H ann  sýnir atkvæðakassann, svo að það sjáist, að h ann  sje 
tóm ur, og lokar honum  síðan. Án leyfis k jörstjórnar mega ekki vera í kjör- 
stofu með henni aðrir  en fulltrúaefni, 2 um boðsm enn  fyrir hvern lista, og 
kjósendur, er kom a og fara.

3. málsgr. 17. gr. hljóðar svo:
Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að kjósandi hefir:

1. sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tö lum erkt nöfn á fleiri listum 
en einum,

2. bætt nafni eða nöfnum  við á lista, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á hann



strik, rispu eða ön n u r  slik einkenni, er ætla má, að gert sje til þess að 
gera seðilinn þekkjanlegan.

3. notað annan  seðil en kjörstjórn hefir afhent honum .

Upphaf 22. gr. hljóðar svo:
Nú hefir leynileg kosning verið ákveðin samkv. 21. gr., og skal kjör- 

stjórn þá hafa til hæfilega m arga kjörseðla, alla jafnstóra, m eð sam a lit, gerða 
ú r  str ikuðum  pappir  þannig:

1. málsgr. 25. gr. hljóðar svo:
Kjörseðill er ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann, sem 

ætla má, að gert sje til þess að gera seðilinn þekkjanlegan frá h inum  seðlun- 
um, eða ef annar  seðill er notaður.


