
Ed. 172. Frumvarp til laga
um kosningar til Alþingis.

(E ftir 2. umr. í Ed.)
Samhljóða þingskjali 141, með þessum breytingum :
9. gr. hljóðar svo:
í hverju kjördæm i er yfirkjörstjórn, og skipa hana 3 menn.
Þar, sem sýslumaður eða bæjarfógeti (lögmaður) er heim ilisfastur í kjördæmi, 

skal hann vera oddviti y firk jörstjórnar. Annars staðar skipar ráðherra oddvita, er 
sé kjósandi í kjördæm inu. Ráðherra skipar og varam ann oddvita. í Suður-Múla- 
sýslu er sýslum aður oddviti yfirk jörstjórnar.

Hina yfirk jörstjórana og tvo til vara kjósa sýslunefndir, en bæ jarstjórnir þar, 
sem kaupstaður er sérstakt kjördæmi, til eins árs i senn. H lutfallskosningu skal við- 
hafa, ef sýslunefndarm aður eða bæ jarfulltrúi krefst þess.

27. gr. hljóðar svo:
Hver einstakur fram bjóðandi í kjördæmi, þar sem kosið er óhlutbundnum  

kosningum, skal láta fylgja framboði sinu skriflega yfirlýsingu eigi fæ rri en 12 og 
eigi fleiri en 24 kjósenda í því kjördæmi, þar sem hann býður sig fram, að þeir 
styðji kosningu hans.

Fram boðslista í kjördæmi, þar sem kosið er hlutbundnum  kosningum, skal 
fylgja skrifleg yfirlýsing allra þeirra, sem á listanum  eru, að þeir hafi leyft að 
setja nöfn sin á listann, svo og skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá eigi 
færri en 100 og eigi fleiri en 200 kjósendum i Reykjavík og eigi fæ rri en 12 og 
eigi fleiri en 24 í tvímenningskjördæmum.

Framboði einstaks fram bjóðanda skal fylgja skrifleg yfirlýsing hans og með- 
mælenda hans um það, fyrir hvern stjórnm álaflokk fram bjóðandinn býður sig 
fram. Fram boðslista í kjördæmum, þar sem kosið er hlutbundnum  kosningum, 
skal fylgja skrifleg yfirlýsing meðmælenda listans um það, fy rir hvern stjórnm ála- 
flokk listinn sé boðinn fram. Ef yfirlýsingar þessar vantar, telst fram bjóðandi eða 
listi utan flokka.

97. gr. hljóðar svo:
Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fyrr en 8 k lukkustundir eru liðnar frá því að 

byrjað var að taka við atkvæðum, og aldrei fyrr en hálf klukkustund er liðin frá 
því að kjósandi gaf sig síðast fram. Atkvæðagreiðslu má þó slíta, er allir, sem á 
kjörskrá standa, hafa greitt atkvæði og eftir 5 klukkustundir, ef öll k jörstjórnin  
og umboðsmenn eru sammála um það, enda sé þá hálf k lukkustund liðin frá  þvi 
kjósandi gaf sig síðast fram. Nú hefur k jörfundur staðið 12 klukkustundir, og 
má þá slíta kjörfundi, þegar fjórðungur klukkustundar er liðinn frá  því að kjós- 
andi gaf sig síðast fram.

106. gr. hljóðar svo:
Ef einungis einn m aður hefur boðið sig fram við aukakosningar í kjördæmi, þar 

sem kosið er óhlutbundnum  kosningum (sbr. 53. gr.), ú rskurðar yfirk jörstjó rn  hann 
þegar í stað að loknum fram boðsfresti rétt k jörinn  og gefur honum kjörbréf. Hið 
sama gerir y firk jörstjórn  við aukakosningu í kjördæmi, þar sem kosið er hlutbundn- 
um kosningum, ef þar er ekki nema einn Iisti í kjöri.


