
Ed. 380. Nefndarálit [134. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 81 23. júní 1936, um sveitarstjórnarkosningar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur fengið umsögn hagstofu stjóra um frv. og enn fremur stjórnar
Sambands íslenzkra sveitarfélaga. Umsagnir þessara aðila eru prentaðar sem fylgi-
skjöl með nefndaráliti þessu.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

4. gr. laganna orðist svo:
Almennar sveitarstjórnarkosningar skulu fara fram fjórða hvert ár. Bæjar-

stjórnarkosningar og hreppsnefndarkosningar í þeim hreppum, þar sem fullir
% hlutar íbúanna eru búsettir í kauptúni, fari fram síðasta sunnudag í maí-
mánuði, sem ekki ber upp á hvítasunnudag, en aðrar hreppsnefndarkosningar
síðasta sunnudag júnímánaðar.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
11. gr. laganna orðist svo:
Sveitarstjórnir annast um, að kjörskrár til sveitarstjórnarkosninga séu

samdar í marzmánuði á því ári, sem kosning fer fram, og miðist þær við lög-
heimili manna hinn 1. desember næst á undan. Kjörskrárnar gilda frá 17. mai
það ár, sem þær eru samdar, til 16. mai næsta ár á eftir.



Þegar kosningar fara fram samkvæmt 5. gr., ákveður ráðherra, hvenær
kjörskrár skuli samdar, ef kjörskrár, samdar samkvæmt 1. mgr., eru úr gildi
fallnar.

Alþingi, 14. april 1958.

Friðjón Skarphéðinsson,
form., frsm.

Páll Zóphóníasson.

Alfreð Gíslason,
fundaskr.

Jón Kjartansson.

Friðjón Þórðarson.

Fylgiskjal I.

HAGSTOF A ÍSLANDS
Reykjavík, 19. marz 1958.

Allsherjarnefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 5. þ. m., óskað um-
sagnar Hagstofunnar um fram komið frv. til laga um breyting á lögum nr. 81/1936,
um sveitarstjórnarkosningar. Af því tilefni leyfir Hagstofan sér að taka fram eftir-
farandi:

Með frv. þessu er lagt til, að sveitarstjórnarkosningar fari fram á sama tíma
í kaupstöðum, kauptúnum og sveitahreppum. Af því leiðir, að kjörskrár, sem kosið
er eftir, eru allar miðaðar við sama tíma, og yrði þar með bundinn endir á þann
megingalla núverandi fyrirkomulags, að menn geti ýmist verið á kjörskrá í 2 sveitar-
félögum á sama kosningaári eða hvergi á kjörskrá. Eru ákvæði frv. þessu viðkom-
andi því mjög til bóta og raunar sjálfsögð. Sömuleiðis munu flestir sammála um,
að óheppilegt sé að hafa kosningar í janúarmánuði, þegar allra veðra er von, en
hins vegar munu vera skiptar skoðanir um það, hvaða annar tími árs sé heppileg-
astur. - Þá er það og mjög til bóta, að í stað þess, að samkv. núgildandi tilhögun
er í janúarmánuði kosið eftir 11 mánaða gamalli kjörskrá, gerir frv. ráð fyrir því,
að kjörskrár, sem kosið er eftir í þéttbýli, séu ekki nema 3 mánaða gamlar, þegar
kosið er. Loks er gert ráð fyrir því í frv., að kjörskrár skuli aðeins gerðar þau ár,
sem kosið er. Þetta er líka mjög æskileg breyting, enda hefur svo verið í framkvæmd,
og eftir að þjóðskráin kom til sögunnar, er enn minni ástæða til, að samin sé kjör-
skrá árlega, þar sem þjóðskráin hefur á reiðum höndum efnivið í kjörskrárstofna
fyrir öll sveitarfélög landsins og getur framleitt þá svo að segja fyrirvaralaust,
ef þörf krefur.

Um einstök atriði frv. skal eftirfarandi tekið fram:
1. Frv. gerir ráð fyrir, að kosningar til bæjarstjórna og hreppsnefnda fari fram á

sama tíma um allt land síðasta sunnudag í maí, sem ekki ber upp á hvítasunnu-
dag. Þar sem sennilega er talið óheppilegt að breyta núgildandi kosningadegi í
sveitahreppum, sem er síðasti sunnudagur í júnímánuði, vill Hagstofan láta í
ljós þá skoðun, að fátt eða ekkert mæli gegn því, að kosningadagarnir verði
framvegis sem hingað til tveir og þá annar síðast í maí fyrir kaupstaði og kaup-
tún og hinn síðast í júní fyrir sveitahreppa. Hér skiptir það að sjálfsögðu mestu
máli, að kjörskrár, sem kosið er eftir, séu alls staðar miðaðar við sama tíma,
eins og gert er ráð fyrir í frv.

2. Í 2. gr. frv. segir, að kjörskrár skuli samdar í marzmánuði á því ári, sem kosn-
ing fer fram. Þetta ákvæði er tekið óbreytt upp úr ll. gr. núgildandi laga um
sveitarstjórnarkosningar, nema hvað marz kemur í staðinn fyrir febrúar. Sam-
kvæmt þessu ræður lögheimili manna í febrúarmánuði því, hvar þeir eru á
kjörskrá. Þessi tilhögun var eðlileg, meðan prestar tóku manntal um hver
áramót og ekki var um að ræða neina samræmingu manntalsskráningar milli
sveitarfélaga, en eftir að hafin er gerð íbúaskráa fyrir öll sveitarfélög landsins



miðað við 1. desember ár hvert, eru viðhorfin gerbreytt í þessu efni. Nú virðist
rétt og sjálfsagt, að kjörskrár séu miðaðar við sama tíma og ibúaskrár, þ. e.
1. desember. Við það sparast mikil vinna og kostnaður, og auk þess stuðlar það
að öryggi og festu við gerð kjörskráa. Þegar frá líður, má gera ráð fyrir, að
þjóðskráin gangi að fullu og öllu frá kjörskrám stærri umdæma, í stað þess að
láta aðeins í té kjörskrárstofna, en það getur ekki orðið með góðu móti, nema
kjörskrár séu miðaðar við 1. desember eins og íbúaskrár eru. - Það skal tekið
fram, að ekkert er athugavert við það ákvæði, að kjörskrár séu samdar í marz-
mánuði, ef aðeins er ákveðið jafnframt, að þær skuli miðaðar við staðsetningu
manna 1. desember. Rétt er að benda á það, að lítið meira mundi verða um úrelt
aðsetur manna í kjörskrám miðuðum við 1. desember en í kjörskrám miðuðum
við marzmánuð. þar eð tiltölulega lítið er um fólksflutninga, bæði innansveitar
og milli sveitarfélaga, á tímabilinu desember-marz. Hins vegar mundi muna
talsvert um það í þessu sambandi, ef kosningadagur væri í maíbyrjun, en ekki
í maílok, vegna þess að miklir flutningar eiga sér stað í maímánuði, en á því
eru ýmsir annmarkar, sem eru þyngri á metunum en sá ávinningur, er fylgdi
því að hafa kosningadaginn í maíbyrjun.

3. Í 2. gr. frv. er eftirfarandi ákvæði tekið óbreytt upp úr ll. gr. núgildandi laga:
"Sérstaka kjörskrá skal semja fyrir hverja kjördeild." Þessu ákvæði hefur yfir-
leitt ekki verið fullnægt af sveitarstjórnum nema að mjög takmörkuðu leyti,
og raunar á það lítinn eða engan rétt á sér. Engin þörf virðist vera á því, að
lögð sé fram fyrir hinn lögákveðna frest sérstök kjörskrá fyrir hverja kjördeild
í kosningaumdæmi. og það er t. d. ógerlegt að koma Því við í Reykjavík, enda
hefur það aldrei verið gert. Sömuleiðis virðist fullkomlega nægilegt, að kjörskrá
sú, sem lögð er fram á lögákveðnum tíma, sé heildarskrá fyrir kosningaum-
dæmið. Svo mun hafa verið í Reykjavík alla tíð þar til við alþingiskosningar
1956, en þá var kjörskrá hennar gerð í vélum í fyrsta sinn, og lá þá beint við
að hafa kjörskrána, er lögð var fram, skipta eftir kjörsvæðum. Í öðrum kaup-
stöðum og mörgum hreppum mun það og hafa verið venja, að lögð væri fram
kjörskrá fyrir kosningaumdæmið í heild, þó að kjördeildir væru fleiri en ein í
umdæminu. Við þetta bætist það, að eigi að leggja fram sérstaka kjörskrá fyrir
hverja kjördeild, þá fer það í bág við hina nýju tilhögun þessara mála, þá, að
þjóðskráin láti í té kjörskrárstofna, er síðar verða gildar kjörskrár. Hins vegar
er það vel samrýmanlegt hinni nýju skipan þessara mála, að í hverju kjör-
svæði dreifbýlishreppa sé lögð fram kjörskrá fyrir allt umdæmið, og það er
raunar algerlega óþarft að gera meiri kröfur í því efni. Eftir atvikum virðist
réttast að leysa þetta mál þannig, að ákvæðið um, að samin skuli sérstök kjör-
skrá fyrir hverja kjördeild, sé fellt niður. Í þess stað sé félagsmálaráðherra
falið að kveða nánar á um, hvernig framlagningu kjörskráa skuli hagað í
einstökum atriðum. - Hér hefur verið greint á milli kjörskrár til framlagningar
annars vegar og kjörskrár, sem kosið er eftir á kjördegi, hins vegar. Hin síðar-
nefnda verður samkvæmt eðli málsins að vera sérstök fyrir hverja kjördeild,
og þarf ekki að kveða á um það í lögum. - Það sést af því, sem nú hefur
verið rakið, að ákvæði núgildandi kosningalaga um kjörskrár í sambandi við
kjördeildir eru ófullkomin og í ósamræmi við framkvæmd þessara mála um
langt skeið. Kjördeild hefur upphaflega tálmað það sama og hér er nefnt kjör-
svæði, enda var kjörsvæði og kjördeild eitt og það sama, áður en farið var að
hafa fleiri kjördeildir en eina í kaupstöðum, en við hverja endurskoðun kosn-
ingalaga á undanförnum áratugum hefur farizt fyrir að lagfæra þetta.
Hagstofan vill að lokum mæla eindregið með því, að frv. nái fram að ganga,

með þeim breytingum, sem hér er lagt til, að gerðar verði á frv. Í því sambandi vill
Hagstofan skírskota til þess, að tilkoma þjóðskrárinnar hlýtur að leiða til breyttrar
skipunar þessara mála og að Hagstofan hefur betri aðstöðu en nokkur annar opinber
aðili til að leggja á ráð um, hvernig þessum málum verði réttast og bezt fyrir



komið. Veldur því bæði reynsla Hagstofunnar af skýrslugerð um kosningar og svo
nú tilkoma þjóðskrárinnar, sem breytir mjög viðhorfum til þessara mála.

Kl. Tryggvason.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.

Fylgiskjal II.

SAMBAND tSLENZKRA SVEIT ARFÉLAGA
Reykjavík, 11. apríl 1958.

Háttvirt allsherjarnefnd efri deildar Alþingis hefur með bréfi, dags. 5. marz s.l.,
sent stjórn Sambands ísl. sveitarfélaga frumvarp til laga um breytingu á lögum
um sveitarstjórnarkosningar, þingskjal nr. 266, flm. Friðjón Skarphéðinsson, þingm.
Akureyrarkaupstaðar.

Stjórn Sambandsins ræddi frumvarp þetta á fundi hinn 18. marz s, l. og var
sammála um, þar sem fulltrúaráðsfundur Sambands ísl. sveitarfélaga ætti að koma
saman eftir þrjá daga, að vísa málinu til fulltrúaráðsfundarins.

A fulltrúaráðsfundinum var málinu vísað til sérstakrar nefndar, sem varð sam-
mála um afgreiðslu þess, og tillaga nefndarinnar samþykkt Í einu hljóði, en hún
er sem hér segir:

"Fulltrúaráðsfundur Sambands ísl. sveitarfélaga 21.-24. marz 1958 hefur fengið
til umsagnar frv. á þskj. 266, um breyting á 1. 81/1936, um sveitarstjórnarkosningar .

• Fundurinn er því fylgjandi, að almennar kosningar til sveitar- og bæjarstjórna
fari fram samtímis um land allt fjórða hvert ár.

Fundurinn er þVÍ og samþykkur, að kjörskrár til sveitarstjórnarkosninga skuli
samdar samtímis um land allt og stefnt að því, að kjósandi hvorki falli af skrá við
almennar kosningar né sé samtímis á kjörskrá í fleiri sveitarfélögum en einu.

Hins vegar er fundurinn þeirrar skoðunar, að í frv. sé nm of styttur fresturinn
frá flutnings degi kjósandans, þar til hann fær kosningarréttinn í sveitarfélaginu,
sem hann flytur til.

Miðað við almennan kjördag í mai-júní þykir fulltrúaráðsfundinum því sann-
gjarnt, að kosningarréttur sé bundinn við búsetu 1. desember árið áður (þjóðskrár-
dag), enda þótt kjörskrá verði ekki formlega samin eða fram lögð fyrr en í marz
árið sem kjósa skal."

Það skal tekið fram, að stjórn sambandsins er í öllu sammála ályktun þessari,
og sendist hún hér með sem umsögn sambandsins um áðurnefnt frumvarp.

Velvirðingar er beðið á þeim drætti, sem orðið hefur á afgreiðslu málsins af
vorri hálfu.

Virðingarfyllst,

Jónas Guðmundsson.

Allsherjarnefnd efri deildar Alþingis, Reykjavík.


