
Nd. 112. Breytingartillögur
við frv. til laga uin kosningar til Alþingis.

Flm.: Sveinbjörn Högnason, Jö ru n d u r  Brynjólfsson, Eysteinn Jónsson,
Gísli Guðmundsson.

1. Við 13. gr. Aftan við gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Nú telst, með tilliti til alfaraleiða, erfitt að sækja atkvæðagreiðslu u tan kjör- 

fundar til hreppstjóra, og skal þá yfirk jö rs tjó rn  skipa annan  k jö rs tjó ra  á hent- 
ugri stað í hreppnum, ef meiri hluti h reppsnefndar óskar þess. Skipun kjörs tjó ra  
skal þegar tilkynnt sýslumanni, sé hann ekki oddviti y firk jörs tjó rnar.

2. Við 36. gr. í stað „hreppstjóra  og sk ipstjóra“ komi: k jö rs tjó ra  u tan  kjörstaðar.
3. Við 65. gr. Niðurlag gre inarinnar orðist svo: heiinili hreppstjóra , skrifstofu eða 

heimili kjörstjóra, sem yfirk jörs tjó rn  hefur skipað samkvæmt 13. gr., eða um 
borð í islenzku skipi o. s. frv.

4. Við 85. gr. Aftan við greinina bætist: Vottorð er cinnig gilt, sé það undirritað  af 
hreppsnefnd í þeim hreppi, þar sem kjósandi er á k jörskrá , eða oddvita fyrir 
hennar hönd. Ber oddvita að tilkynna und irk jö rs t jó rn  k jördeildar fyr ir  kjördag, 
hvaða kjósendum i kjördeildinni hreppsnefiid hafi gefið vottorð.

5. Við 97. gr. Aftan við gr. bætist: Eigi má atkvæðagreiðsla standa lengur en til 
kl. 12 á miðnætti.

6. Við 104. gr. Við grcininn hætist ný málsgrein, svo hljóðundi:
Eftir að k jö rs tjó rn  hefur gengið frá kjörgögnum samkvæmt fyrirmælum 

þessarar greinar, mega hin innsigluðu kjörgögn og innsigli k jö rs t jó rnar  eigi vera 
i vörzlu sama manns.

7. Við 107. gr. Aftan við greinina hætist: Ætíð skal talning fram fara svo fljótt sem 
verða má, að dómi vfirk jörstjórnar.

8. Aftan við frv. komi svo hljóðandi

Ákvæði til bráðabirgða:
í kosninguin þeim, sem fram í'ara næst eftir gildistöku þessara laga, skulu 

vera tveir kjördagar, þó ekki í þeim kjördeildum, sem eru innan takm arka kaup- 
staðar eða kauptúns. Þegar kosningu er lokið hinn fyrri kjördag, skal í öllu svo 
að farið sem fvrir  er madt í 104. gr., að því viðbættu, að k jö rskrá in  og þau eftir- 
rit hennar, sein k jö rs tjó rn  hefur haft til afnota, skulu lögð með öðrum  kjörgögn- 
um í poka þann, sem innsiglaður er. Eftir að kjörl 'undur er settur hinn siðari 
kjördag, opnar k jörs tjó rn  hinn innsigluða poka og umslög, sem í honum  eru, í 
viðurvist frambjóðenda eða umboðsmanna þeirra. Sé fram bjóðandi eigi m ættur 
eða umboðsmaður hans, kveður hiin til valinkunnan mann að vera umboðsmaður 
frambjóðanda.. Sé eigi unnt að fullnægja þessu ákvæði, má þó r jú fa  innsigli, opna 
umslögin og hefja kosningu, þegar k lukkustund  er liðin li'á setningu kjörfundar. 
Um hinn síðuri kjördag gilda ákvæði XII. kafla laganna eftir þvi, sem við á.

Ef ÖII k jörs tjó rn in  er sammála og allir fram bjóðendur eða umboðsmenn 
þeirra, sem mættir eru, samþykkja, má kjörstjórn , þegar kosningu er lokið hinn 
fýrri  kjördag, ákveða, að eigi skuli vera fleiri k jördagar í kjördeildinni, enda sé 
k jörbókin undirrituð  af frambjóðendum og umboðsmönnum, sem sam þykkt hafa. 
Hafi 80ýc eða fleiri af kjósendum í kjördeildinni kosið eða fengið vottorð samkv. 
85. gr., nægir einróma samþykki k jö rs tjó rnar  til s líkrar ákvörðunar.

Hinn fvrri k jördag skal setja k jörfund  kl. 10 árdegis og hinn síðari kjördag 
kl. 12 á hádegi.


