
sþ. 1237. Nefndarálit
um till. til þál. um framkvæmd á gagngerðri endurskoðun á stjórnskipunarlögunum.

Frá minni hl. skilnaðarnefndar.

Tillaga þessi felur í sér, að fjölgað verði um 10 menn í milliþinganefnd þeirri.
sem nú starfar að endurskoðun stjórnskipunarlaganna, og verði þeir tilnefndir af
hæstarétti. En nú er nefnd sú skipuð 8 mönnum, 2 tilnefndum af hverjum þingflokki,
Í greinargerð tillögunnar eru þau rök einkum færð fram fyrir fjölgun í nefndinni.
að svo margra sjónarmiða sé að gæta í þessu sambandi, að eðlilegt sé, að fleiri séu
þar kvaddir til að undirbúa þetta vandasama mál.

Meiri hl. skilnaðarnefndar hefur ekki viljað á það fallast að fjölga í nefndinni
sjálfri, heldur hefur hann valið þá leið að skipa aðra nefnd við hliðina á þeirri, sem
nú er starfandi, og verði hún til ráðgjafar og aðstoðar i þessu máli og skipuð 12
mönnum.

Minni hl. nefndarinnar lítur svo it, að þetta sé mjög óeðlileg og óheppileg leið,
að skipa tvær fjölmennar milliþinganefndir í hið sama mál. Geta af því hlotizt ýmsir
árekstrar og mjög líklegt, að vinnubrögð öll verði í molum. Auk þess mun það alger-
lega án fordæmis. að tvær milliþinganefndir sitji samtímis til athugunar og undir-
búnings hinu sama máli.

Hins vegar hefði minni hlutinn getað it það fallizt, að eitthvað hefði verið fjölgað
Í nefnd þeirri, sem nú hefur stjórnarskrármálið til meðferðar, og leggur því til sem
samkomulagsleið, að tillagan verði samþykkt með svolátandi

BHEYTINGU.
Tillögugreinina skal orða svo:
Alþingi ályktar, að til viðbótar í nefnd' þá, sem kosin hefur verið samkv. álykt-

unum Alþingis frú 8. sept. 1942 og 22. maí 1942 til þess að undirbúa og gera tillögur
um framtíðarstjórnskipunarlög fyrir Iýðveldið ísland, skuli skipa fjóra menn. Skulu
menn þessir skipaðir samkv. tilnefningu þingf'lokkanna, og tilnefnir hver þingflokkur
1 mann,

Alþingi, 26. fehrúar 1945.
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