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Alþingi ályktar að fela forsetum þingsins að sjá um:
1. Að þingtíðindi, þ. e. þingskjöl og umræður, verði prentuð og gefin út hálfs-

mánaðarlega um þingtímann og höfð til sölu á bókamarkaði.
2. Að daglega verði gerður stuttur útdráttur úr umræðum þeim, sem fram fara á

Alþingi, til birtingar í þingfréttum Ríkisútvarpsins, en auk þess sé hann sendur
blöðum, sem þess óska.

Greinargerð.

Fyrir nokkrum árum var sá háttur upp tekinn, að umræður á Alþingi væru
teknar á segulband. Hafa ræður þingmanna síðan verið vélritaðar einum eða tveim
dögum eftir að þær eru haldnar. Hins vegar hefur prentun þeirra dregizt. Umræðu-
hluti þingtíðindanna hefur komið svo seint út, að gildi hans eru miklu minna en
vera mundii, ef hann birtist nokkurn veginn samtímis þinghaldinu.

Fyrst lagt er á annað borð í þann kostnað að prenta allar umræður og ræður
þingmanna eru vélritaðar einum eða tveim dögum eftir að þær eru haldnar, virðist
sjálfsagt að haga útgáfunni þannig, að hún hafi sem mest gildi, en gildi
hennar er tvímælalaust þeim mun meira, sem ræðurnar koma fyrr fyrir almenn-
ingssjónir. Frumvörp öll og tillögur eru prentuð, ásamt greinargerðum, áður en
þau eru lögð fram, svo að sáralítill aukakostnaður ætti að hljótast af útgáfu þeirra
með skömmu millibili.

í tillögu þessari er lagt til, að Alþingi gefi þingtíðindin út hálfsmánaðarlega,
meðan þingið situr, og ætti það, svo sem fyrr getur, að vera vel framkvæmanlegt
án nokkurs verulegs kostnaðarauka. Enginn vafi er á því, að ýmsir, sem ekki kaupa
þingtíðindi nú, mundu vilja kaupa þau, ef þau væru gefin út hálfsmánaðarlega
með síðustu þingskjölum og umræðum síðast liðins hálfs mánaðar. Mundi líklega
hljótast af þessu tekjuauki. sem yrði talsvert meiri en kostnaðaraukinn við út-
gáfuna.

Það hefur oftlega verið fundið þingtíðindum Ríkisútvarpsins til foráttu, að þar
væri aðeins greint frá þingskjölum, en ekki umræðum. Mjög æskilegt væri, að þar
væri einnig lesinn örstuttur útdráttur úr umræðum hvers dags, enda tíðkast það i
öllum nágrannalöndum, að skýrt sé frá umræðum á löggjafarsamkomunni í útvarps-
þáttum. Til þess að svo mætti verða, þyrfti að bæta við einum fréttaritara. Gæti
það þó orðið án kostnaðar fyrir Alþingi, þvi að það greiðir laun núverandi frétta-
manns, og væri því ekki óeðlilegt, að Ríkisútvarpið greiddi laun hins.

Oftlega hefur og verið á það minnzt, að þingfréttir blaðamanna væru ekki nógu
vandlega úr garði gerðar, um of litaðar st j órnmálasj ón armiðum og oft þannig, að
þær væru lítt fallnar til þess að glæða virðingu almennings fyrir löggjafarsamkom-
unni og traust manna á henni. Ef blöð fengju daglega, nokkru eftir lok þing-
funda, afrit af þessum útdrætti úr umræðum, ættu þau þess kost að greina hlut-
laust frá máli þingmanna og rökum þeirra. Auðvitað gætu þau eftir sem áður
komið við skýringum, túlkun og gagnrýni, En óneitanlega er æskilegast, að slíku
sé haldið aðgreindu frá sjálfri fréttaþjónustunni. En einmitt á þennan hátt haga
flest erlend blöð, sem vönduð teljast, frásögnum sínum af því, sem gerist á lög-
gjafarsamkomunni, og túlkun þess.


