
Nd. 192. Breytingartillögur
við frv. til 1. uiii sveitarstjórnarkosningar.

F rá  Tlior Thors, Jörundi Brynjólfssyni og Garðari Þorsteinssyni.
1. Við 2. gr. 2. málsl. orðist svo:

Hreppsnefndir skulu skipaðar 3—7 m önnum .
2. Við 4. gr. 2. málsl. orðist svo:

B æ jars tjó rnarkosningar og hreppsnefndarkosningar í þeim kauptún- 
um, sem eru sérstakt hreppsfélag, skulu fa ra  f ra m  síðasta sunnudag í janú- 
arm ánuði, en að rar  h reppsncfndaikosningar síðasta sunnudag í júním ánuði. 
Þó cr ráðherra  lieimilt að veita leyfi til, að hreppsnefndarkosningar l'ari 
f ram  síðasta sunnudag í janúarm ánuði í þeim hreppum , þar  sem fullir % 
lilutar íhúa hreppsins eru búsettir  i kauptúni.

3. Við 17. gr. A undan greininni kom i ný grein, sem verður 17. gr., svo hljóð- 
andi (og breytist greinatalan samkv. þ v í ) :

Allar kosningar sam kvæ m t lögum þessum skulu leynilegar. Bæjar- 
s tjó rn ir  skulu kosnar með hlutfallskosningu. Sam a gildir um  hreppsnefndir, 
ef y10 kjósenda krefst þess skriflega við oddvita k jö rs t jó rn a r  6 vikum  f \ T Ír  

kjördag.
4. Við 17. gr. (sem verður 18. gr.). Upphaf 1. málsgr. orðist svo:

Þegar bæ jars tjó rnar-  eða h lu tbundnar hreppsnefndarkosningar eiga að 
fara  fram , skulu fram boðslis tar  o. s. frv.



5. ViS 22. gr.
a. 2. málsgr. orðist svo: Kjörseðil við h lu tbundnar kosningar skal gera 

þannig:
1). A cftir 3. niálsgr. kom i ný málsgr., svo bljóðandi: Kjörseðla við óhlut* 

hundnar kosningar skal gera alla jafnstóra, mcð sam a lit, úr strikuðum 
pappir, þannig:

Nr. á kjörskrá.
Aðalmenn:...... ......................................................................................................................

Nr. á kjörskrá. 
V a ram en n : ...................................................

6. Við 24. gr.
a. A undan orðinu „hreppsnefndarkosningar“ i 2. málsl. komi: hlutbundnar.
b. Siðustu málsl. orðist svo: Atkvæðagreiðsla við óh lu tbundnar hreppsnefnd- 

arkosningar fer fram  með þeim lnetti, að kjósandi gengur inn í kjörklef- 
ann að borði því, er jjar stendur, og atiiugar, livaða tala s tendur á kjör- 
skránni fyrir  fram an  nöfn þeirra. er liann vill velja sem aðalmenn og 
varam enn, og skrifar Jiær með ritblýi á kjörseðilinn, hverja  tölu fyrir  neð- 
an aðra. Að öðru leyti fer um Jiessar kosningar svo sem um óhluthundnar 
kosningar til AlJ)ingis. Um skil af hendi undirk jörs tjó rna  til yfirkjör- 
s tjó rna  fer einnig á sama hátt og við kosningar til Alþingis.

7. Við 25. gr.
a. A undan orðinu „hreppsnefndarkosningar“ í 1. málsl. komi: h lutbundnar.
b. Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Ef um  óhlu tbundnar kosningar er að ræða, fer talning atkvæða fram
með þeim hætti, að fo rm aður k jiirs tjó rnar les upp tölurnar, sem á kjör-
seðlinum standa, og ré ttir  lumn svo m eðkjö rs tjó rum  til a thugunar, en 
J>eir m erk ja  jafnótt  á blað atkvæðatöluna við nafn hvers, sem kosinn 
er. Þeir, sem flest atkvæði liafa fengið sem aðalmenn, skulu rétt k jö rn ir  
sem aðalmenn, og l)eir, sem flest atkvæði liafa scm varam enn og ekki 
eru k jö rn ir  aðalmenn, skulu ré tt  k jö rn ir  varamenn.

8. Við 2!). gr. 1. málsl. orðist svo: Ivosningar í nefndir, er bæ jars tjó rn  eða
hreppsnefnd kýs, skulu ja fnan  vera leynilegar og ennfrem ur h lutbundnar,
ef ])ess er krafi/.t og fleiri skal kjé)sa en einn mann.

9. Við 30. gr. 2 fyrstu málsgr. falli niður.
10. Við 31. gr.

a. A eftir orðunum  „hrcppsnefndarm anna" komi: kosinna h lu tbundnum  
kosningum.

b. Á eftir 1. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Varam enn hrcppsnefndarm anna kosinna óhhitbundnuni kosningum



taka sæti þannig, að fyrsli vara inaður tekur sæti fyrsta aðalmanns, annar 
varam aður tekur sæti annars aðalm anns o. s. frv.

11. Yið XVI. kafla. Fyrirsögn kaflans hljóði þannig: Kosningar í sýslunefndir 
og innan sýslunefnda.

12. A undan  32. gr. kom i 2 ný jar  grcinar svo hljóðandi (og breytist greina- 
talan sam kvæ m t þ v í ) :
a. (33. gr.). í hverjum  hreppi skal kjósa einn sýslunefndarm ann til 1 ára 

og einu varam ann  til sam a tíma, Kosning til sýslunefndar fer f ram  á 
sam a tíma og kosið er til hreppsnefndar og er s tjórnað af sömu kjör- 
stjórn. Nú fa ra  sýshm efndarm aður og varasýslunefndarm aður báðir úr 
nefndinni áður en k jörtím abil þeirra er liðið, og skal þá þegar kjósa í 
þeirra  stað fyrir  þann  tíma, sem eftir er af kjörtim abilinu. Til kjör- 
fundar skal boða skriflega með a. m. k. 11 daga fyrirvara. Ivosning sýslu- 
nefndarm anns skal liaga í sam ræ m i við óh lu tbundnar hreppsnefndar- 
kosningar. Kæra m á  kosningu skriflega innan 14 daga, og sker sýslu- 
nefnd úr.

b. (31. gr.). Nú er hreppi skipt, og gengur þá sýslunefndarm aður hans og 
varasýslunefndarm aður þegar úr  sýslunefnd. Skal þá þegar kjósa sýsiu- 
nendarm ann og varasýslunefndarm ann i h inum  nýju h reppum  fyrir  þann 
tima, sem eftir er af kjörtímabilinu. Kosningu skal haga eftir fyrirmæl- 
um  32. gr.

13. Yið 32. gr. Á cftir orðunum  „er hún  kýs m enn til“ , kom i: ef þess er krafizt.
11. Við 33. gr. 1. málsl. orðist svo: B æ jars tjó rn  eða hreppsnefnd úrskurðar,

hvort bæ jarfu lltrú i eða hreppsnefndarm aður hafi misst k jörgengi eða hvort 
veita skuli honum  lausn.

15. Aftan við 2. málsgr. 3b. gr. bætist: Sam svarandi gildir um  kosningu sýslu- 
nefndarm anna.


