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Framlagning kjörskrár í Grundarfjarðarbæ 2010 
 
Kjörskrá vegna sveitarstjórarkosninga sem verða þ. 29. maí 2010, verður lögð fram skv. 
ákv. 9. gr. laga um sveitarstjórnarkosningar nr. 5/1998 með síðari breytingum þ. 19. maí 
2010. 
 
Kjörskráin mun liggja frammi til skoðunar á skrifst ofu Grundarfjarðarbæjar mánudaga 
til fimmtudaga frá kl. 09.30 - 15.30 og á föstudögum frá kl. 09.30 - 14.00. 
 
Allir íslenskir ríkisborgarar sem náð hafa 18 ára aldri á kjördag (fæddir 29. maí 1992 eða 
fyrr) eiga að vera á kjörskrá þar sem lögheimili var skráð þ. 8. maí 2010, þ.e. þrem vikum 
fyrir kjördag.  Flutningar innan sveitarfélags eða milli sveitarfélaga eftir þann tíma, 
breyta engu um staðsetningu í kjörskrá. 
 
3. mgr. 2. gr. laga um sveitarstjórnarkosningar nr. 5/1998: „Enn fremur eiga kosningarétt 
danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar  sem átt hafa lögheimili hér á landi í 
þrjú ár samfellt fyrir kjördag [og aðrir erlendir r íkisborgarar sem átt hafa lögheimili hér 
á landi í fimm ár samfellt fyrir kjördag]  enda fullnægi þeir að öðru leyti skilyrðum 1. 
mgr.“  (um að hafa náð 18 ára aldri á kjördag). 
 
Þeir íslenskir ríkisborgarar sem dvelja erlendis vegna náms eða veikinda, eiga 
kosningarétt í því sveitarfélagi sem þeir áttu síðast lögheimili í, enda séu þeir ekki skráðir 
með fasta búsetu erlendis.  Þeir íslenskir ríkisborgarar sem dvelja erlendis vegna starfa á 
vegum ríkisins og taka laun úr ríkissjóði og þeir sem starfa á vegum ríkisins við 
alþjóðastofnanir, eiga kosningarétt í því sveitarfélagi sem þeir áttu lögheimili í við 
brottflutning af landinu.  Framangreindir geta einn ig átt lögheimili hjá skyldmennum eða 
venslafólki á Íslandi. 
 
Ef einhver hefur tilkynnt um flutning fyrir 8. maí 2010, en er ekki á þeim stað í kjör-
skránni sem nýtt heimilisfang gefur tilefni til, skal leggja fram flutningstilkynninguna til 
staðfestingar og ósk um leiðréttingu og mun þá sveitarstjórnin taka málið til meðferðar. 
 
Sveitarstjórn er skylt að taka mál vegna kjörskrár til meðferðar allt fram á kjördag skv. 
ákv. 10. gr. laga um sveitarstjórnarkosningar nr. 5/1998 með síðari breytingum. 
 

Grundarfirði, 18. maí 2010, 
Bæjarstjóri Grundarfjarðarbæjar. 
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