
Jl'd. 4 3 . Frnm varp

til laga um breyting á löguin nr. 49 frá 30. nóv. 1914.

Flutningsmaður: Jón Baldvinsson.

3. gr. laga nr. 49 frá 30. nóvem ber 1914, um  breyting á tilskipun 20. 
apríl 1872, um  baejarstjórn í kaupstaðnum  Reykjavík, orðist þannig:

Kosningarrjett hafa allir kaupstaðarbúar, karlar  og konur, i hverri 
stöðu sem þeir eru, ef þeir eru 21 árs að aldri þegar kosning fer fram, hafa 
átt lögheimili í kaupstaðnum  1 ár  og eru  fjár síns ráðandi.

Kjörgengur er hver sá, karl eða kona, sem kosningarrjett hefir.

G V e i n a r g e r ð .

Frv. um  þetta efni var í fyrra borið fram á Alþingi af þm. Reykvik- 
inga, eftir lilmælum bæ jarstjórnarinnar í Reykjavik. Var þvi frv. breytl í Nd. 
á þá leið, að það var látið gilda um kosningar til bæjar- og sveitarsljórna um 
land alt. En  það frv. var felt i Ed., og má að nokkru , ef til vill, telja breyting- 
a r  þær, sem urðu á frv. í Nd., orsök þess. Aðalbreytingar þær, sem þetta frv. 
gerir á núgildandi lögum um  kosningarrjett og kjörgengi við bæjarstjórnar- 
kosningar i Reykjavík, eru í f)'rsta lagi, að a ldurs takm arkið  er fært n iður i 
21 á r  og í öðru  lagi, að þeginn sveitarstjrrk u r  sviftir m enn  ekki kosningar- 
rjetti. Um fyrra atriðið er það að segja, að þar sem svo er nú  ákveðið í lög- 
um, að m aður  sje fjárráða þegar hann  er 21 árs að aldri, þá sýnist ekki hin 
minsta ástæða til þess að meina honum  að taka þátt í kosningum ; á þeim 
aldri hafa atlflestir þegar fengið þá a lm ennu m entun , sem þeir annars  fá undir 
lifsstarf sitt, og margir ákvarðað, hvaða starf þeir ætla að leggja fyrir sig. Þá er 
og m önnum  heimilt sam kvæ m t gildandi lögum að kvænast 21 árs og konum  
að giftast 18 ára. Verður þelta og til að styrkja það, að aldurstakm arkið  sje sett, 
eins og frv. gerir ráð fyrir. I’að er líka óhælt að fullyrða, að unga fólkið sje að 
jafnaði áhugasam ara  um opinber mál en eldra fólkið, og lætur sig þau oft 
og tíðum meira skifta, og þessi ástæða ein út af fyrir sig er nægileg til þess 
að fallast á þetta ákvæði frv.

F rum varp ið  ætlast til þess, að m enn fái að kjósa, þótt þegið hafi þeir 
sveitarstyrk. I berklaveikislögunum frá siðasta þingi er sá s tyrkur, sem þurf- 
andi m önnum  er veittur, ekki skoðaður sem sveitarstj'rkur, og varðar þvi 
ekki rjettindamissi. Og í breytingu þeirri á fátækralögunum , sem gerð er með 
1. nr. 61, 27. jú n í  1921, er enginn styrkur, sem veittur er fyrir sjúkrahússvist, 
en þar með telst lyf og læknishjálp, skoðaður sveitarstyrkur. Fer þá að verða



dálítið hart að svifta rjettindum  t. d. gam alm enni og þá, sem vegna ómegðar 
eða veikinda á heimili þarfnast hjálpar sveitar sinnar. 1 greinargerð frv. þess, 
sem fyrir þinginu lá í fyrra, segir svo um  þelta, að »ástæður bæjarstjórnar- 
innar« sjeu þær, »að allur þorri þeirra m anna, sem nú orðið þiggja sveitar- 
styrk, geri það vegna barnafjölda, veikinda eða annars  slíks, sem eigi rjettlæti 
það, að þiggjandi sje gerður rjeltlægri en aðrir  borgarar«.

íþarfi þykir að taka það fram i frv., svo sem  gert hefir verið i eldri 
kosningalögum, að gift kona leljist fjár síns ráðandi, þar sem svo m u n  vera 
að lögum.


