
Nd. 137. Nefndarálit

um frv. til laga um sveitarstjórnarkosningar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin er sammála um aðalefni frv., sem er samræming við ákvæði laga 
um kosningar til Alþingis. Þó er ágreiningur innan nefndarinnar um einstök 
atriði frv. (hlutfallskosningar í lireppum, kjördag utan kaupstaða og kosn- 
ingar á sýslunefndar-, skólanefndarmönnum o. fl.), en nefndin er ásátt um 
að láta þann ágreining ekki fram koma fvrr en við þriðju umræðu málsins.

Nefndin hefir orðið sammála uni að bera fram  nokkrar breytingar á frv., 
og leggur til, að frv. verði vísað til 3. umræðu, eftir að gerðar hafa verið á þvi 
eftirfarandi

BREYTINGAR:

1. Við 1. gr. 2. málsl. orðist þannig:
Bæjarstjórnir utan Reykjavikur skulu skipaðar 7— 15 bæjarfulltrú- 

um, en i Reykjavík 15— 21 bæjarfulltrúum.
2. Við 3. gr. Orðið „jafnm arga“  falli niður.
3. Við 8. gr. Orðin „sjálfum  sér ráðandi“  falli burt.
4. Við 9. gr. Greinin orðist þannig:

Um skiptingu kaupstaða og lireppa í kjördeildir við bæjarstjórnar- 
og lireppsnefndarkosningar gilda ákvæði laga um kosningar til Alþingis.

5. Við 11. gr. í stað orðanna „gilda frá 24. janúar það ár“  og út greinina kom i:
Gilda frá 24. janúar næsta ár á eftir að þær eru samdar til 23. janúar 

næsta ár þar á eftir, en i öðrum hreppum frá 24. maí það ár, sem þær eru 
samdar, til 23. mai næsta ár á eftir.

6. Við 23. gr. A eftir orðunum „ ( í ‘ Reykjavík löginanni)“  kom i: eða á skrif- 
stofu eða lieimili lireppstjóra.

7. Við 31. gr. Orðin „en tilkynna skal liann forseta“  og út málsgr. falli niður.
8. Við 33. gr. 1

a. Orðin „að vikja honum frá starfanum" í 1. mgr. falli niður.
b. 3. mgr. falli niður.
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