
Ed. 135. Nefndarálit [73. mál]
um frv. till. um breyt. á lögum nr. 80 7. sept. 1942,um kosningar til Alþingis.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og var ósammála um afgreiðslu þess. Einn
nefndarmanna, JK, var andvígur frumvarpinu og annar, FÞ. var fjarverandi og tók
ekki þátt í afgreiðslu málsins. Meiri hluti nefndarinnar, AG, FS, PZ, leggur til, að
frumvarpið verði samþykkt með neðangreindum

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr. Síðari efnismálsgrein hljóði svo:

Frambjóðendur og umboðsmenn þeirra eða framboðslista skulu hafa að-
gang að bók þeirri, sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar.

2. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 103. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Frambjóðendum og umboðsmönnum þeirra er óheimilt:
1. að hafa meðferðis á kjörfundi kjörskrá eða aðra slíka skrá;
2. að rita til minnis á kjörfundi nöfn þeirra, er neyta atkvæðisréttar,
3. að senda af kjörfundi eða láta í té upplýsingar um, hverjir neyta atkvæðis-

réttar eða hverjir hafa ekki sótt kjörfund.
Skal kjörstjórn hafa eftirlit með þvi, að ákvæðum þessum sé fullnægt og að

frambjóðendur eða umboðsmenn þeirra hafist ekki annað að á kjörfundi en að
fylgjast með þvi, að kosning fari fram lögum samkvæmt.

3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Aftan við 105. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Um leið og kosningu er lokið og kjörstjórn hefur unnið nauðsynlegar skýrsl-

ur úr kjörskránni, sendir hún kjörskráreintök þau, sem notuð voru við kosn-
inguna, í innsigluðum umbúðum til yfirkjörstjórnar. Að lokinni atkvæðataln-
ingu býr yfirkjörstjórn um kjörskrárnar i innsigluðum umbúðum og afhendir
sýslumanni eða bæjarfógeta (í Reykjavík borgarf'ógeta) til varðveizlu.

4. Við 5. gr. Í stað orðanna "önnur auðkenni" komi: önnur slík auðkenni.
5. Við 6. gr. Í stað orðanna "önnur auðkenni" komi: önnur slík auðkenni.
6. Við 8. gr. Greinin orðist svo:

Fyrir orðin "frá 20-200 kr." í 147. gr. laganna komi: frá 400-4000 kr.

Alþingi, 10. des. 1957.
Friðjón Skarphéðinsson,

form.
Alfreð Gíslason,
funda skr., frsm.

Páll Zóphóniasson.


