
Nd. 87. Breytingartillögur

við frv. til laga 11111 kosningar til Alþingis.

F rá  stjórnarskrárnefnd.

1. Við 115. gr. Aftan við fyrri málsgr. gr. bætist: (sbr. jxj 90. gr.).
2. \ rið 117. gr. Greinin orðist svo:

Til þess að finna, liver franibjóðandi eða fram bjóðendnr ná kosningu 
í kjördæmi, þar sem kosið er óh lu lbundnum  kosningum, skal leggja við 
persónulega atkvæðatölu bvers fram bjóðanda tölu þeirra atkvæða, sem í 
k jördæ m inu liafa fallið á landslista þess stjórmnálaflokks, sem fram bjóð- 
andinn eða frainbjóðendurnir  eru i kjöri fyrir. Ef fra inbjóðcndur flokks í 
e im nenningskjördæmi ern fleiri en einn, teljast þó Jandslistaatkvæðin aðeins 
þeim, sem flest befir persiinuleg atkvæði. Ef fram bjóðendur flokks í tvimenn- 
ingskjördæmi eru fleiri en tveir, teljast á sama bátt landslistaatkvæðin aðeins 
þeim tveimur, sem flest bafa persónuleg atkvæði. Ef fram bjóðendur, sem 
gera þarf  upp á milli, bver eða hverjir  skuli bljóta landslistaatkvæði, bafa 
jafna tölu persónulegra atkvæða, skal úr ]»ví skorið með blutkesti eftir 
reglum 122. gr.

Við persónulega atkvæðatölu fram bjóðanda flokks, sem landslista liefir 
ekki i kjöri, skal eftir sömu reglum leggja jafnm örg  atkvæði og landskjör- 
seðlar eru margir, sem ritað befir verið á nafn eða nöfn fram bjóðenda 
flokksins, án þess að fram bjóðandi i k jördæ m inu (í Revkjavík listi) bafi 
verið kosinn (sbr. 92. gr. og 117. gr. 2. málsgr.).

Þann fram bjóðanda, sem bæstri tölu nær, Jýsir vfirk jörstjórn  kosinn, 
eða þá tvo, sem bæstum tölum ná, ef tvo þingmcnn á að kjósa.

3. Við 118. gr. í stað orðanna „ \ ú  eru flciri Jistar en einn i k jö ri“ o. s. frv. út 
málsliðinn komi: Ef fleiri listar en einn eru i kjöri fyrir  binn sama stjórn- 
málaflokk, skal aðeins telja landslistaatkvæðin þeim listanum, sem líæsta 
hefir atkvæðatölu.

4. Við 131. gr. 3. málsgr. I stað orðanna „eftir atkvæðatölunum  . . . .  o. s. frv .“ 
komi: eftir reglum 2. málsgr. þessarar greinar.


