
Ed. 259. Nefndarálit

um frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsrikisins 
íslands, 18. mai 1920.

F rá  meiri hluta stjórnarskrárnefndar.

Þótt nefndin hafi haft málið til meðferðar nokkuð langan tíma, hefir 
því miður ekki orðið sýnilegur árangur af nefndarstarfinu að því er snertir höf- 
uðatriði málsins, sem felst í 1. gr. frumvarpsins. Fulltrúar Fram sóknarflokks- 
ins i nefndinni gerðu ráð fyrir því snemm a á starfstím a nefndarinnar, að þeir 
mundu leggja fram  i nefndinni brevtingartillögur við frv., ef þeir fengju til- 
tekinn frest til þess. Féllst nefndin á að veita þann frest, og hefir hann síðan 
verið fram lengdur tvisvar, en þó hafa engar ákveðnar breytingartillögur komið 
fram  í nefndinni frá  þeim, heldur aðeins lauslegar uppástungur um tilhögun 
kjördæm a, sem gera ráð fyrir að ákvarða með tölum ýmislegt viðvikjandi þing- 
m annafjölda í heild og í einstökum atriðum , en engar uppástungur kom u fram  
um þessar tölur, og þótti meiri hlutanum  því ekki unnt að taka þessar ófull- 
komnu uppástungur til umræðu.

Atkvæðagreiðsla fór fram  i nefndinni um fyrstu efnismálsgrein 1. gr. 
frv., og var hún samþykkt með 3 atkv., en fu lltrúar Framsóknarflokksins í 
nefndinni greiddu ekki atkv. Var þá talið þýðingarlaust að halda áfram  sam- 
eiginlegum nefndarstörfum  að svo stöddu.

Meiri hlutinn leggur til, að frv. verði samþykkt, en einstakir nefndar- 
menn áskilja sér að hera fram  brtt. við 3. umr., sem þó hagga að engu við þeim 
grundvelli frv., að Alþingi verði svo skipað, að hver þingflokkur hafi þingsæti 
í samræm i við atkvæðatölu þá, seni greidd er fram bjóðendum  flokksins sam- 
tals við ahnennar kosningar.

Að öðru leyti gera þeir Jón Þorláksson og Jón Baldvinsson nánari grein 
fyrir afstöðu meiri hlutans við umr. sem framsögumenn hvor af hendi síns 
flokks.

Alþingi, 26. m arz 1932.

Jón Þorláksson, Jón Baldvinsson, Pétur Magnússon.
form. skrifari.


