
Ed. 46. Frumvarp til laga
nm breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis.

Flin.: Jónas Jónsson.

Aftan við 62. gr. laganna kem ur nv málsgr., svo látandi:
Þó skal ekki prenta í Alþingistíðindum ræ ður þær, sem ræðum enn eða aðr ir  fyr ir  

þeirra hönd hafa ekki yfirlesið i handriti innanþingsskrifara  innan  6 v ikna frá  því 
er ræðuhandritið  var lagt fram í lestrarsal þingsins, nema ekki valdi töf á prentun, 
að síðar sé gert. Geta skal þó ræðum anna í ré ttri röð í umræðuparti,  þótt n iður sé 
fellt að prenta ræðu. Handrit  að öllum þingræðum skulu geymd i sk jalasafni þingsins.

G r  e i n a r g e r  ð .
Um nokkur undanfarin  á r  hefur sú óvenja komizt á, að mikill hluti af þingræð- 

um er ekki leiðréttur af þingmönnum eða umboðsmönnuin þeirra. Að sjálfsögðu 
eru m argar af ræðunum  mjög færðar úr Iagi og oft svo, að þær eru lítt skiljanlegar. 
Með þessum hætti eru þ ingræ ðurnar ekki lengur áreiðanleg frumheim ild við tú lkun  
laga eða um  meðferð mála á þingi. Auk þess er það mjög óheppilegt fy r ir  t iltrú  kjós- 
enda til þingsins, þegar m eginhlutinn al' um ræ ðunum  kem ur í hendur þeirra, er fá 
þingííðindin, með m erkinu: „óyfirlesið“ .

Aðstaða þingmanna hefur stórlega batnað hin  síðari ár, síðan Alþingi fékk sitt 
eigið hús a f tu r  til fullra umráða. Meðan þingmenn voru að kalla mátti  húsvilltir við 
störf sín, höfðu þeir nokkra  afsökun um þess há tta r  vansmíð á vinnubrögðum. Nú 
er þessi aðstaða stórlega breytt til batnaðar.

Ég hygg, að sú leið, sem hér er bent á, sé einfaldasta og heppilegasta úrræðið 
íil að fá af öllum þingm önnum  tekinn upp þann góða og gamla sið, að hver þing- 
m aður búi ræ ður sinar undir prentun eða láti tiltekinn um boðsm ann gera það i 
sinn stað.


