
Nd. 4. Frumvarp til laga
um frestun bæjars tjórnarkosninga í Reykjavík.

(Lagt fyr ir  Alþingi 1942.)

1. gr-
Bæjarstjórnarkosningum  í Reykjavík, sem fram  áttu að fara  síðasta sunnudag 

í janúarm ánuði 1942, skal frestað til næsta sunnudags fjórum  vikum eftir, að blöð 
geta á nv með venjulegum hætti komið út. Skal þá kosið um þá sömu framboðs- 
lista, sem þegar hafa komið fram, og samkvæmt k jö rsk rám  þeim, sem gilda áttu 
25. jan ú ar  þ. á.

2. gr.
Öllum kosningum innan bæ ja rs t jó rnar  Reykjavíkur í nefndir og önnur trún- 

aðarstörf, sem að venjulegum hætti hefðu farið fram á tím anum  frá  25. jan ú a r  þar 
til kosningarnar eiga sér stað, skal frestað til fyrsta funda r  b æ ja rs t jó rnar inna r  eftir 
þær.

3. gr.
ö l lum  bæ jarfulltrúum  í Reykjavik, borgarstjóra, fu lltrúum  i nefndum  og öðr- 

um trúnaðarstörfum  er skylt að gegna störfum sínunr þar til kosn ingarnar hafa 
farið fram, enda framlengist umboð þeirra þangað til.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a :
Um frumvarp þetta, sem lagt er fy r ir  Alþingi samkvæmt 23. gr. s t jó rnarsk rár-  

innar, vísast til fylgiskjalsins hér á eftir.



Fylgiskjal.

Bráðabirgðalög um frestun bæjarstjórnarkosninga í Reykjavík.

R ík is s t j ó r i  Í s l a n d s

gjör ir  kunnugi :  Ráðherra sá, sem fer með sveitarstjórnarmál, hefur tjáð m ér það, 
sem hér fer á eftir:

í Reykjavík er vinnustöðvun i prentsmiðjum, svo að einungis blöð eins 
s tjórnm álaflokks geta komið út með venjulegum hætti. Nú er það eitt af 
grundvailaratriðum  i s t jó rnarfari Jandsins, að eigi séu óeðlilegar höm lur á 
þvi, að menn geti látið i ljós skoðanir s ínar og að almenningur eigi á þann 
veg þess leost að fyjgjast með þeim atburðum, er gerast, og kvnnast  fr já lsri  
túlkun þeirra. Þ a r  sem komið hefur verið í veg fyrir, að svo geti orðið í 
Reykjavik, Jeiðir þar af, að á meðan svo stendur, getur ekki talizt réttmætt 
að fram fari alm ennar kosningar í bænum. Telur r ík isstjórnin  því, að fresta 
beri bæ jars tjó rnarkosningum  þeim, sem áttu  fram  að fara 2ö. jan ú a r  n. k., 
þar  til hæfilegum tíma eftir að lýkur því óeðlilega ástandi, sem nú ríkir.

Með því að ég fellst á, að b rýna  nauðsyn beri til að setja bráðabirgða- 
lög samkvæmt 23. gr. s t jó rn arsk rá r in n ar  um fram angreint efni, tel ég rétt 
að gefa út bráðabirgðalög á þessa leið:

1. gr.
Bæjarstjórnarkosningum  í Revkjavík, sem fram áttu að fara  síðasta sunnudag 

í janúarm ánuði 1942, skal frestað til næsta sunnudags f jó rum  vikum eftir, að blöð 
geta á ný með venjulegum hætti komið út. Skal þá kosið um þá sömu framboðs- 
lista, sem þegar hafa komið fram, og samkvæmt k jörskrám  þeim, sem gilda áttu 
25. jan ú a r  þ. á.

2. gr.
Öllum kosningum innan bæ jars tjó rnar Reykjavíkur í nefndir og önnur trún- 

aðarstörf, sem að venjulegum hætti hefðu farið fram á tim anum  frá  25. jan ú ar  þar 
til kosningarnar eiga sér st'að, skal frestað til fvrsta fundar bæ jars t jó rnar inna r  eftir 
þær.

3. gr.
ÖJJum bæ jarfu ll trúum  í Revkjavík, borgarstjóra, fulltrúum  í nefndum  og öðr- 

um trúnaðars törfum  er skylt að gegna störfum sínum þar til kosn ingarnar hafa 
larið  fram, enda framlengist umboð þeirra  þangað til.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reykjavík, 17. jan . 1942.
Sveinn Björnsson.

(L. S.) _____________
Jakob  Möller.


