
Nd. 23. Breytingartillögur [3. mál]
við frv. til 1. um kosningar til Alþingis.

Frá stjórnarskrárnefnd.

1. Við 13. gr. Síðari málsgr. orðist svo:
Ef kjörstjórar eru í framboði, skulu þeir víkja sæti og varamenn gegna störf-

um þeirra. Fulltrúar sýslumanna og bæjarfógeta (í Reykjavík borgarfógeta)
skulu vera varamenn þeirra, en sýslumenn skipa varamenn hreppstjóra, og 1.
stýrimaður skal vera varamaður skipstjóra. Ekki má utankjörfundarkosning fara
fram á heimili frambjóðanda.

2. Við 33. gr. Í stað orðanna "þeir, sem fremstir standa frambjóðenda á listanum"
í 2. málsl. komi: frambjóðendur í aðalsætum hver um sig.

3. Við 104. gr. Á eftir 1. málsl. 1. málsgr. komi nýr málsliður, svo hljóðandi:
Hafi yfirkjörstjórn borizt bréf með utankjörfundaratkvæði samkv. 71. gr.

5. málsgr., skal fara með það eins og segir i 95. gr.
4. 110. gr. orðist svo:

Til þess að finna, hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum
lista í kjördæmi, skal reikna frambjóðendunum atkvæðatölu á eftirfarandi háU:

Yfirkjörstjórn telur fyrst saman alla kjörseðla hvers lista, eins og engin
breyting hafi verið gerð á listanum, og á efsti frambjóðandi hvers lista tvo þriðju
atkvæðanna, en hver hinna frambjóðendanna það brot af þessari atkvæðatölu,
að í teljara sé tala þeirra þingmanna og varaþingmanna, sem kjósa á, að frá-
dreginni tölu þeirra frambjóðenda, sem framar standa á listanum, og í nefnara
tala þeirra þingmanna og varaþingmanna, sem kjósa á.

Síðan telur yfirkjörstjórn saman alla þá kjörseðla hvers lista, þar sem kjós-
endur hafa enga breytingu gert á röð frambjóðenda á listanum, og á efsti fram-
bjóðandi þriðjung atkvæðanna og aðrir frambjóðendur brot af þeirri atkvæða-
tölu eftir sömu reglu og í næstu málsgrein hér á undan.

Að lokum tekur yfirkjörstjórn alla þá kjörseðla hvers lista, þar sem kjós-
endur hafa gert meiri eða minni breytingar við röð frambjóðendanna á list-
anum, og reiknar atkvæðatölu hvers frambjóðanda á þessum kjörseðlum eftir
næstu málsgrein hér á undan. Hafi kjósandi aðeins sett tölu við eitt nafnið eða
nokkuð af þeim eða strikað yfir nafn eða nöfn, telst hann una við röðina að
öðru leyti, og þokast þeir frambjóðendur, sem ekki er merkt við, aðeins til við
tilfærslu eða brottfall hinna. Sé strikað yfir nafn frambjóðanda á kjörseðli,
telst honum ekki hluti úr atkvæði á þeim seðli.

Yfirkjörstjórn leggur saman framangreindar tölur hvers frambjóðanda, og
er þá fundin atkvæðatala sú, sem segir til um, í hvaða röð frambjóðendur á
listanum ná kosningu, fyrstur sá, sem hefur hæsta tölu þannig reiknaða, annar
sá, sem hefur næsthæsta tölu o. s. frv., og svo margir, sem listanum ber eftir
atkvæðamagni hans. Ef tveir eða fleiri frambjóðendur hafa fengið jafnháa tölu,
sker hlutkesti úr á milli þeirra eftir reglum 113. gr.

5. Við 116. gr. Fyrir orðið "hlutfallstölu" í 1. málsgr. komi: atkvæðatölu.
6. Við 128. gr. Á eftir 3. málsgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Þegar kosningu hefur verið frestað, skal í öllu svo að farið sem fyrir er
mælt í 100. gr., eftir því sem við á, 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. Eftir að kjörfundur er settur hinn síðari kjör-
dag, opnar kjörstjórn hinn innsiglaða poka og umslög, sem í honum eru, i við-
urvist frambjóðenda eða umboðsmanna þeirra. Sé frambjóðandi eigi mættur 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 kosningu, þegar klukkustund er liðin frá setningu kjörfundar.
Um hinn síðari kjördag gilda ákvæði XII. kafla laganna, eftir því sem við á.

7. Á eftir 146. gr. komi svo hljóðandi

Ákvæði til bráðabirgða.
Í 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
takmarka kaupstaðar eða kauptúns.

Ef öll kjörstjórnin er sammála og allir frambjóðendur eða umboðsmenn
þeirra, sem mættir eru, samþykkja, má kjörstjórn, þegar kosningu er lokið hinn
fyrri kjördag, ákveða, að eigi skuli vera fleiri kjördagar í 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. 82. gr., nægir einróma samþykki kjörstjórnar til slíkrar ákvörðunar.

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


