
Nd. 48. Nefndarálit
uxn frum varp  til laga um opinbera greinargerð starfsm anna ríkisins (þskj, 25).

F rá  allsherjarnefnd.
Nefndin vill mæla með því, að frum varp þetta verði að meginstefnu til 

samþykkt. En lienni virðist ekki þörf á því, að ú tvarpinu verði bökuð nein út- 
gjöld með því að kosta ferð ir m anna til Revkjavíkur til þess að fly tja  erindin.



Nægilegt virðist, ef starfsm aðurinn getur ekki orðið hér staddur ú tvarpinu að 
kostnaðarlausu, þegar flv tja skal erindi, að hann sendi það í handriti og að 
útvarpsráðið feli einhverjum  starfsm anna sinna, sem þ ar til er hæfur, að flytja 
það i útvarpið. Frestinn, er í 2. gr. frv. getur, til að flv tja  erindi eða skila hand- 
riti, þykir nefndinni rétt að lengja i 4 vikur að minrista kosti. Nefndin hefir 
átt tal við ú tvarpsstjóra um þetta, og hefir hann fallizt á tillögur hennar. Sam- 
kvæmt þessu ber nefndin fram  við frv. eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Fvrri málsgr. 1. gr. frv. orðist þannig:

Skylt er em bættism önnum  landsins og sýslunarm önnum  án  endur- 
gjalds að fly tja  árlega eitt eða tvö erindi, eftir ákvörðun útvarpsráðs, i 
útvarp ríkisins um stofnun þá eða starfsgrein, er þeir veita forstöðu. Nú 
óskar aðili ekki að flv tja erindið sjálfur, eða hann getur það ekki útvarp- 
inu eða rikissjóði að kostnaðarlausu vegna fjarv istar, og skal útvarpsráðið 
þá fela einhverjum  þ ar til hæfum starfsm anni útvarpsins að flv tja  erindið.

2. 2. gr. frv. orðist svo:
F yrir 1. október á r hvert sem ur útvarpsráðið skrá yfir þau erindi, 

er það óskar að fá samkvæm t lögum þessum. Skvlt er útvarpsráði að til- 
kynna aðila með að m innsta kosti fjögurra vikna fyrirvara, hvenæ r erindi 
skuli fly tja  eða hvenær handrit að erindi skuli vera komið til útvarpsráðs.

3. 3. gr. frv. falli burt, og brevtist greinatalan sam kvæm t því.
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