
Nd. 25. Frumvarp

til laga um opinbera greinargerð starfsm anna ríkisins.

Flutningsm .: Jónas Þorbergsson.

1. gr.
Skylt er em bættism önnum  landsins og öðrum  sýslunarm önnum  án end- 

urgjalds að fly tja  árlega í ú tvarp  ríkisins að m innsta kosti tvö fræ ðandi er- 
indi um  stofnun þá eða starfsgrein, er þeir veita forstöðu.

Lengd erindanna m iðast við 20 m ínútur, og skulu þau  m iða til þess að 
veita alm enningi yfirlitsfræðslu um  unnin störf og fy riræ tlan ir i fram kvæm d- 
um  þ jóðarinnar og opinberri starfrækslu.

2. gr.
Fyrir 1. október á r hvert sem ur útvarpsráðið skrá yfir þau  erindi, er það 

óskar að flu tt verði sam kvæm t lögum þessum i útvarpið á næsta dagskrárári. 
Skylt er útvarpsráði að tilkynna, með að m innsta kosti tveggja vikna fyrirvara, 
þeim, sem erindi eiga að flytja, dag og stund, er erindið skal flutt.

3. gr.
Nú óskar útvarpsráðið eftir því, að fengnu sam þykki atvinnum álaráð- 

lierra, að embættis- eða sýslunarm aður landsins taki sér ferð á hendur til þess 
að fly tja  í útvarpið opinbera greinargerð sam kvæm t lögum þessum. F æ r hann



þá greiddan ferðakostnað ú r rikissjóði sam kvæm t reikningi, er atvinnum ála- 
ráðherra  úrskurðar.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

F rum varp  þetta  var borið fram  i efri deild á vetrarþinginu í fy rra  af 
háttv irtum  2. þingm anni Sunnmýlinga, Ingvari Pálm asyni, og háttv irtum  fyrr- 
verandi þingm anni Akureyrar, Erlingi Friðjónssyni.

A llsherjarnefnd efri deildar varð á einu m áli um  að leggja til, að frum - 
varpið næði fram  að ganga með einni lítilsháttar brevtingu, sem nú hefir ver- 
ið tekin upp í frum varpið.

F er hér á eftir greinargerð sú, er upphaflega fvlgdi frum varpinu:
„Flestum  em bættism önnum  rikisins og öðrum  sýslunarm önnum  er nú 

gert að skyldu að gera grein, reikningslcga eða annarsháttar, fy rir  starfrækslu 
sinni, ýmist til hagstofu ríkisins eða beint til landsstjórnarinnar. F rum varp 
þetta m iðar til þess, að þessi sjálfsagða greinargerð starfsm anna landsins nái 
ja fn fram t til a llra r þ jóðarinnar, eftir því, sem við verður komið, jafnharðan  
gegnum útvarpið.

F átt m un alm enningi i landinu vera hugleiknara en að fá  á hverjum  tíma 
glögg skil þjóðfram kvæ m danna, hvort lieldur eru þegar unnin  störf eða fyr- 
irhugaðar fram kvæm dir. Það virðist því ekki einungis vera sanngjarnt, held- 
u r bein skvlda þings og stjó rnar að lilutast til um  það, að em bættism enn og 
sýslunarm enn þeir, er þjóðin felur m ikilsverð störf, geri henni við og við sjálfir 
grein fy rir þvi, hvernig þeir ræ k ja  störf sín og fa ra  með umboð það, er þjóðin 
hefir veitt þeim.

Jafn fram t m á benda á nokkrar likur fvrir þvi, að slík opinber greinar- 
gerð í útvarpið, þar sem þjóðin öll legði við hlustirnar, vrði hverjum  nýtum 
starfsm anni hvatning til hugkvæm dar, nýtilegra athafna og samvizkusamlegr- 
ar starfræ kslu embættis sins eða sýslunar.

Rétt þvkir að fa ra  nokkrum  orðum  um einstakar greinar frum varpsins.

Um 1. gr.
Gera m á ráð  fvrir, að jafnaðarlega vrði óskað eftir aðeins einu yfirlits- 

erindi frá  starfsm anni hverjum . Þykir þó ré tt að gera ráð fv rir tveim ur, ef 
starfsgrein eða embætti er svo umfangsm ikið, að ekki nægi eitt erindi til grein- 
argerðar. Lengd erindanna er miðuð við núverandi lengd ú tvarpserinda sam- 
kvæmt dagskrá útvarpsins.

Um 2. gr.
Rétt þykir að fela útvarpsráðinu að gera fv rirfram  á r livert skrá yfir þá 

fyrirlestra, er það óskar að flu ttir verði sam kvæm t þessum lögum, og fela  því 
að öðru levti fram kvæ m d málsins. Yrði slík skrá meðal þ e irra  frum draga, er



útvarpsráðið gerir til undirbúnings dagskrárvinnu, og m vndu yfirlitserindi þessi 
falla inn í hina alm ennu dagskrá útvarpsins.

Um 3. gr.
Langflestir embættis- og sýslunarm enn landsins eru búsettir í Reykjavik. 

Rétt þykir þó að gera ráð fjTÍr því, að einstöku sinnum  gæti það komið fyrir, 
að em bættism aður taki sér ferð á liendur í þessu skyni, sam kvæm t óskum út- 
varpsráðsins, að fengnu sam þykki atv innum álaráðherra. Þykir sanngjarnt, að 
sá m aður fái greiddan kostnað við slíka fö r“.


