
Nd. 192. Frumvarp til laga
um kosningar til Alþingis.

(Eftir 3. umr. í Ed.).

Samhljóða þingskjali 141, með þessum breytingumr

9. gr. hljóðar svo:
í hverju kjördæmi er yfirkjörstjórn, og skipa hana 3 menn.
Þar, sem sýslumaður eða bæjarfógeti (lögmaður) er heim ilisfastur í kjördæmi, 

skal hann vera oddviti yfirkjörstjórnar. Annars staðar skipar ráðherra oddvita, er 
sé kjósandi í kjördæminu. Ráðherra skipar og varam ann oddvita. í  Suður-Múla- 
svslu er sýslumaður oddviti yfirkjörstjórnar.

Hina yfirkjörstjórana og tvo til vara kjósa sýslunefndir, en bæ jarstjórnir þar, 
sem kaupstaður er sérstakt kjördæmi, til eins árs í senn. Hlutfallskosningu skal við- 
liafa, 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 sínu skriflega yfirlýsingu eigi færri en 12 og 
eigi fleiri en 24 kjósenda í því kjördæmi, þar sem hann býður sig fram, að þeir 
styðji kosningu hans.

Framboðslista 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 sín á listann, svo og skrifleg yfirlýsing um stuðning við listann frá eigi 
færri en 100 og eigi fleiri en 200 kjósendum í Reykjavík og eigi færri en 12 og
eigi fleiri en 24 i 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. Framboðslista í kjördæmum, þar sem kosið er hlutbundnum  kosningum, 
skal fylgja skrifleg yfirlýsing meðmælenda listans um það, fy rir hvern stjórnmála- 
flokk listinn sé boðinn fram. Ef yfirlýsingar þessar vantar, telst fram bjóðandi eða 
listi utan flokka.

92. gr. hljóðar svo:
Ef kjósandi skýrir kjörstjórn  frá því, að hann sé eigi fær um að kjósa á fyrir-

skipaðan hátt sakir sjónleysis eða þess, að honum sé hÖnd ónothæf, skal sá úr
kjörstjórninni, er kjósandi nefnir til, veita honum aðstoð til þess í kjörklefanum, 
enda er sá, sem aðstoðina veitir, bundinn þagnarheiti um að segja ekki frá  þvi, 
sem þeim fer þar á milli. Um aðstoðina skal bóka í kjörbókina, að tilgreindum



ástæðum. Kjörstjórnarm anni er með öllu óheimilt að bjóða þeim aðstoð sina, er 
þarfnast hjálpar samkvæmt grein þessari.

97. gr. hljóðar svo:
Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fy rr en 8 klukkustundir eru liðnar frá því að 

byrjað var að taka við atkvæðum, og aldrei fy rr en hálf klukkustund er liðin frá 
því að kjósandi gaf sig síðast fram. Atkvæðagreiðslu má þó slita, 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 klukkustund liðin frá því 
kjósandi gaf sig síðast fram. Nú hefur kjörfundur 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.), úrskurðar yfirk jörstjórn  hann 
þegar í stað að loknum framboðsfresti rétt k jörinn og gefur honum kjörbréf. Hið 
sama gerir yfirk jörstjórn  við aukakosningu í kjördæmi, þar sem kosið er hlutbundn- 
um kosningum, ef þar er ekki nema einn listi í kjöri.

128. gr. hljóðar svo:
Til þess að finna, hverjir fram bjóðendur þingflokks hafa náð uppbótarþingsæli, 

skal fara þannig að: Fyrst skal nema af landslista flokksins alla þá frambjóðendur, 
sem náð hafa kosningu i kjördæmum. Þá frambjóðendur, sem kunna að hafa náð 
kosningu sem varaþingmenn, skal þó eigi nema af listanum að svo stöddu. Því næst 
skal skrá við nöfn fram bjóðendanna persónuleg atkvæði þeirra hvers um sig í kjör- 
dæmum. Þó skulu frambjóðanda, kosnum hlutbundinni kosningu, eigi talin fleiri at- 
kvæði en sæti því, er hann skipaði á framboðslistanum, ber samkv. 115. gr. Ef eftir 
eru á listanum tveir eða fleiri, sem í kjöri hafa verið í sama kjördæmi, skal nema þá 
alla burt, nema þann einn fyrir hvert kjördæmi, sem hæsta hefur atkvæðatölu. Því 
næst skal raða þeim frambjóðendum, sem eftir eru á listanum, þannig, að sá, sem 
hæsta atkvæðatölu hefur, verði efstur, sá, sem að honum frágengnum hefur atkvæða- 
tölu, er nemur hæstri hundraðstölu gildra kjörseðla i kjördæmi sinu, næstefstur, o. s. 
frv. á  víxl.

Hafi þingflokkur notað sér heimild 30. gr. til íh lutunar um röð frambjóðenda á 
landslista, skal á sama hátt og áður segir nema af skrá flokksins alla þá, sem ekki 
koma til greina við úthlutun uppbótarþingsæta. Þeir, sem þá eru eftir á skránni, skip- 
ast í þriðja hvert sæti landslistans i þeirri röð, sem þeir nú eru, þannig að efsti fram- 
bjóðandi á skránni verður þriðji á íandslistanum, annar frambjóðandi hinn sjötti o. 
s. frv., hafi hann eigi áður hlotið sæti á honum samkvæmt reglum 1. málsgr. þessarar 
gr. Að öðru leyti skipast sæti landslistans samkvæmt reglum 1. málsgr. Ef þingflokk- 
u r hefur ekki haft landslista í kjöri, en á þó tilkall til uppbótarsæta, skal landskjör- 
stjórn gera þeim flokki uppbótarsætalista, er sé skipaður öllum frambjóðendum 
flokksins í kjördæmum, þó ekki fleiri frambjóðendum fyrir neitt kjördæmi en þar 
átti að kjósa þingmenn og varaþingmenn. Hafi fleiri verið í kjöri af hálfu þess flokks 
í kjördæmi en þar átti að kjósa þingmenn, tekur sá eða þeir frambjóðenda sæti á 
uppbótarsætalistanum, sem hefur hæsta eða hærri atkvæðatölu i kjördæminu. Því 
næst nemur landskjörstjórn þá fram bjóðendur af listanum, sem hafa náð kosningu 
í kjördæmi, og skipar þeim, sem þá eru eftir, i röð á listanum samkvæmt reglum 1. 
málsgr. þessarar gr. Ef fram bjóðendur hafa jöfn atkvæði við niðurskipun á lista eða 
til uppbótarþingsætis, ræður hlutkesti milli þeirra eftir reglum 119. gr.

Skorti nú á, að eftir séu á lista þingflokks tvöfalt fleiri nöfn en listanum hafa 
hlotnazt uppbótarþingsæti, nefnir hlutaðeigandi flokksstjórn til menn, sem koma



neðst á listann, eftir því sem til þarf til viðbótar á listann, og skal veita henni hæfi- 
legan frest til þess.

Þeir, sem nú standa efstir á landslista hvers þingflokks, hafa náð kosningu 
sem landskjörnir þingmenn, svo m argir af hverjum  landslista sem hlutaðeigandi 
þingflokki hafa hlotnazt uppbótarsæti.

Ákvæði til bráðabirgða hljóða svo:
1 kosningum þeim, sem fram fara næst eftir gildistöku þessara laga, skulu vera 

tveir kjördagar, þó ekki í þeim kjördeildum, sem eru að öllu leyti innan takm arka 
kaupstaðar eða kauptúns. Þegar kosningu er lokið hinn fyrri kjördag, skal í öllu svo 
að farið sem fyrir er mælt í 104. gr., að því viðbættu, að kjörskráin  og þau eftirrit 
hennar, sem kjörstjórn  hefur haft til afnota, skulu lögð með öðrum kjörgögnum í 
poka þann, sem innsiglaður er. E ftir að kjörfundur er settur hinn síðari kjördag, 
opnar kjörstjórn  hinn innsiglaða poka og umslög, sem í honum eru, i viðurvist fram- 
bjóðenda eða umboðsmanna þeirra. Sé fram bjóðandi eigi m ættur eða umboðsmaður 
hans, kveður hún til valinkunnan mann að vera umboðsmaður frambjóðanda. Sé eigi 
unnt að fullnægja þessu ákvæði, má þó rjúfa  innsigli, opna umslögin og hefja kosn- 
ingu, þegar klukkustund er liðin frá setningu kjörfundar. Um hinn síðari kjördag 
gilda ákvæði XII. kafla laganna eftir því, sem við á.

Ef öll k jörstjórnin  er sammála og allir fram bjóðendur eða umboðsmenn þeirra, 
sem m ættir eru, samþykkja, má kjörstjórn, þegar kosningu er lokið hinn fyrri kjör- 
dag, ákveða, að eigi skuli vera fleiri kjördagar i kjördeildinni, enda sé kjörbókin 
undirrituð af frambjóðendum og umboðsmönnum, sem samþykkt hafa. Hafi 80% 
eða fleiri af kjósendum í kjördeildinni kosið eða fengið vottorð samkv. 85. gr., nægir 
einróma samþykki k jörstjórnar til slíkrar ákvörðunar.

Hinn fyrri kjördag skal setja kjörfund kl. 10 árdegis og hinn síðari kjördag kl. 
12 á hádegi.

Við kosningar þessar skal hvergi á landinu hefja talningu atkvæða fy rr en kosn- 
ingu er alls staðar lokið.

Fyrir kosningar þær, er fyrstar fara fram  eftir lögum þessum, skal sinna kröf- 
um um stofnun nýrra kjördeilda samkv. 6. gr., þótt þær komi ekki fram  fyrr en 3 
vikum á undan kosningum, enda skal þá nota staðfest eftirrit af kjörskrá hreppa eða 
hreppshluta, sem skipt hefur verið.


