
Ed. 376. Neíndarállt

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

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin befir atbugað frv. og breytingar þær, er það gerir á núgildandi 
kosningalögum. Er þessum breytingum lýst i athugasem dum  við stjórnarfrv., og 
þykir nefndinni ekki ástæða til að fara frekari orðum um þær. Telja nefndar- 
menn b rey tirg irna r yfirleitt til bóta, og að sumu nauðsynlegar. Þó þykir einnm 
nefndarmanni (Jóh. Jób .) of langt gengið i nokkrum  atriðum  og skrifar þvi undir 
nefndarálitið með fyrirvara. Pó vill nefndin gera nokkrar breytingar á frv., og 
skal þeim lýst bjer nokkru nánar.

í 12. gr. frv. er eigi gert ráð fyrir fleiri en 20 meðmælendum með fram- 
boðslista, og gildir það ákvæði fyrir alla kaupstaðina. Pykir nefndinni ástæða til, 
að tala meðmælenda i Reykjavik, vegna hins mikla kjósendafjölda þar, sje all- 
miklu hærri en i öðrum  kaupstöðum , enda er i lögum um þingmannakosningu 
í Reykjavik, nr. 11, 18. mai 1920, 3. gr„ svo fyrir mælt, að framboðslista til al- 
þingiskosninga í Reykjavik skuli fylgja að m insta kosti meðmæli 100 kjósenda, 
þótt í öðrum kjördæmum sjeu þeir eigi fleiri en 12. Leggnr nefndin þvi til, að 
meðmælendur með framboðslista i Reykjavik skuli eigi vera færri en 100.

Þá þykir meiri hl. nefndarinnar fyiirmæli 17. gr. um það, að bæjarstjóii



(borgarstjóri) sknli sjálfkjörinn i fastanefndir, eigi allskostar heppileg og telur 
það valda misrjetti. Vill hann, þar sem svo stendur á, að bæjarstjóri (borgar- 
stjóri) er ekki bæjarfulltrúi, láta hann vera aukam ann i föstum nefndum, en ef 
hann er jafnfram t bæjarfulltrúi, má telja vist, að hann yrði kosinn i nefndir og 
þvi ekki ástæða til að fyrirskipa, að hann skuli eiga þar sæti án kosningar.

Siðasta brtt. nefndarinnar er aðeins leiðrjetting.
Um ákvæði nm stundarsakir aftan við frv. er nefndin ekki sammála. 

Telur meiri hl. þau vera i ósamræmi við stefnn frv., en þar sem það ákvæði 
kem ur sjerstaklega til atkv. við 2. nm r., er ekki flntt brtt. um að fella það niður.

Samkvæmt þvi, sem að fram an er sagt, leggnr meiri hl. nefndarinnar til, 
að frv. verði sam þykt með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 12. gr. 1. málsgr. Síðasta málslið skal orða svo:
Undir hverjum  lista skulu vera skráð nöfn meðmælenda, ásam t stöðu 

þeirra og heimili. Skulu þeir eigi vera færri en 100 í Reykjavik og i öðrnm 
kanpstöðum  eigi færri en 20.

2. Við 17. gr. Siðari hluta 1. málsgr. »Nú er bæjarstjóri (b o rg a rs tjó ri) .............
þar atkvæðisrjetta skal orða svo:

Ekki má kjósa baejarstjóra (borgarstjóra) i fastar nefndir bæjarstjórn- 
ar, nema hann sje jafnfram t bæjarfulltrúi. Þó á hann sæti i föstum nefnd- 
um innan bæ jarstjóm ar sem aukam aður, og má kjósa hann form ann nefnda, 
þótt ekki hafi hann þar atkvæðisrjett.

3. Við 18. gr. 6. málsgr. skal orða svo:
Lög nr. 61, 28. nóv. 1919, um bæjarstjórn á Seyðisfirði, 2. gr. síðari 

málsliður 1. málsgr. og 2. málsgr. .

Alþingi, 19. apríl 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson,
form. fundaskr. og frsm. með fyrirvara.


