
I d 116. Breytlngartillag'a

v ið  frv. til laga um breytÍDg á lögum nr. 43, 15. júní 1926, um kosningar
í málefnum sveita og kaupstaða.

' Frá Magnúsi Torfasyni.

Á  eftir 17. gr. komi Dý grein, svo hljóðandi:

32. gr. hljóði svo:
Kosningar í nefndir og til annara starfa, er bæjarstjórn eða sýslunefnd 

kýs, skulu jafnan vera leynilegar og hlutbundnar, ef fleiri skal kjósa en einn 
mann. Skal beita hlutfallskosningu sem hjer segir: Þeir bæjarfulltrúar (sýslu-
nefndarmenn), er komið hafa sjer saman um að kjósa allir sömu menn i sömu 
röð, afhenda formanni bæjarstjórnar (oddvita  sýslunefndar), þegar til kosninga 
kemur, lista yfíi þá i þeirri röð. Pegar hann hefír tekið við  listunum, merkir 
hann hvern þeirra bókstaf, A., B., C. o. s. frv., eftir því, sem hann sjálfur ákveð- 
ur eða ákveðið hefír verið með samkomulagi eitt skifti fyrir öll þann kjörtíma. 
Siðan les formaðurinn (oddv it inn ) upp stafnafn hvers lista og nöfn þau, er á



honum standa. Þá kjósa bæjarfulltrúarnir (sýslunefndarmennirnir) þannig, að ■ 

hver ritar á kjörmiða aðeins stafnafn ( A „  B., C. o. s. frv . )  þess lista, er h a n n , 
vill kjósa eftir. K jörm iðarn ir eru afhentir formanni (oddvita ),  og nefnir hann 

upphátt bókstaf hvers miða, en skrifarar rita jafnóðum og telja saman, hve mörg 

atkvæði hafi fallið á hvern lista, hve mörg á A., hve m örg  á B. o. s. frv. Tö lu  ■ 
þeirri, sem hver listi þannig fær, er svo skift, fyrst með 1, siðan með 2, síðan 
með 3 o. s. frv., eftir því sem með þarf. Hlutatölur hvers lista eru ritaðar í röð, 
hver niður undan annari, og yfir dálkinum er ritaður bókstafur þess lista.

Kosningin fer eftir hlutatölunum, þannig að sá listi fær fyrsta mann, er 
hæsta á hlutatöluna, sá listi næsta mann, er á næsthæsta hlutatölu, o. s. frv., 
þar til fullskipað er. E f  jafnháar hlutatölur koma á tvo eða fleiri lista, skal 
varpa hlutkesti, hver lislinn skuli koma að manni.

A f  hverjum lista skulu menn hljóta kosning í þeirri röð, sem þeir standa 

á listanum. Sje ekki stungið upp á íleiri mönnum en kjósa á, lýsir formaður 
(oddv it i )  þá rjett kjörna án atkvæðagreiðslu.


