
1*7. lefndarálU

om frv. til laga nm breyting á lögom nr. 28 frá 1915, om kosningar til Alþingis 
(atjfrv. 17).

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.
Nefndin er öil sammála om afl fallast á þá breylingo, að vifl almennar 

óhlntbnndnar kosningar til Alþingis skuli kjördagar vera tveir. Hinsvegar faefir 
ekki getafl orflifl samkomolag innan nefndarinnar um, hve vifltæk breyting sú 
sknli vera. Getor meiri hl. aðeins fallizt á, að breytingin taki til þeirra kanpstaða, 
sem ern sérstök kjördæmi, svo sam gert er ráð fyrir í athogasemdom frv., en 
minni hl. (JBald) vill, að breytingin nái til allra kanpstafla og kauptúna, sem 
ern sérstakt sveitarfélag. Mun þvi minni hl. nefndarinnar skila sérstökn áliti 
og breytingartillögum.

Ef hallast verflnr að þvi ráði, að kjördagar verfli tveir, telnr meiri hl. 
nauðsynlegar nokkrar fleiri breytingar á kosningalögunnm en frv. gerir ráfl fyrir. 
Eru þær afl mestn afleiðing af aðalbreytingnnni, að kjördagar sknli vera tveir. 
Meiri hl. allsherjarnefndar leggnr þvi til, að frv. verði samþykkt mefl eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Vifl 1. gr.

a. Á nndan greininni komi ný gr., er verði 1. gr. og hljófli svo:
Fjórða málsgrein 18. gr. laga nr. 28 frá 1915 skal vera á þessa leið:



Engion má gefa kost á sér i fleirnm en einn kjördæmi við kosningar, 
sem fram eiga að fara á sama kjördegi. Brjóti nokknr móti þessn, er sú 
kosning efla þær kosningar ógildar, er hann kann afl verfla fyrir.

b. 1. gr. verfli 2. gr. og hljóði svo:
23. gr. laganna skal vera á þessa leifl:

Þá er almennar, reglnlegar kosningar fara fram, skal 1. langardagnr 
i jnlimánnfli vera kjördagnr alstaðar, nema i kanpstöflnm, sem ern sér- 
stök kjördæmi, en þar skal fyrsti vetrardagnr vera kjördagnr.

Bæði er þetta á sér stafl og þegar almennar kosningar fara fram eftir 
þingrof, sknln allar kosningar gilda frá hinnm lögskipnðn kjördögnm, 
þótt einstökn kosningar hafi eigi fram farifl á þeim dögnm.

2. Á eftir 1. gr. komi ný grein, sem verfli 3. gr. og hljóði svo:
Upphaf 27. gr. laganna skal vera á þessa leifl:

Á hádegi skal kjörfnnd setja annarsstaflar en i kanpstöflnm, sem ern 
sérstök kjördæmi, en þar skal kjörfnnd setja kl. 10 árdegis.
Sknln þá mæta á kjörstafl . . .

3. Vifl 2. gr. Greinin verfli 4. gr.

Alþingi, 15. febr. 1930.

Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson.
fnndaskr. og frsm. meiri hl.


