
sþ. 423. NefndaráIit [78. mál]
um till. til þál. um útgáfu Alþingistíðinda og þingfréttir.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur rætt tillögu þessa og sent hana forsetum Alþingis til
umsagnar. Álit forsetanna er það, að æskilegt sé, að Alþingistíðindin, þ. e. þingskjöl
og umræður, verði prentuð og gefin út á hálfs mánaðar fresti um þingtímann.
ÞÓ telja þeir framkvæmdina nokkrum vandkvæðum bundna og þurfi því að gera
athuganir um ýmis atriði, er málið varða, áður en ráðizt yrði í slíka breytingu.

Um síðara atriði tillögunnar, að gerður verði stuttur fréttaútdráttur úr um-
ræðum á Alþingi til birtingar í þingfréttum útvarpsins og sem heimild fyrir þau
blöð, sem þess kynnu að óska, segja forsetarnir, að það heyri tæpast undir verk-
svið þingsins, enda séu engin starfsskilyrði til slíkrar fréttaþjónustu i alþingis-
húsinu. Af þessum ástæðum leggja þeir gegn því, að það atriði tillögunnar verði
samþykkt eins og sakir standa. Mætti þá heldur athuga það síðar, ef aðstæður
breytast.

Að þessu athuguðu hefur fjárveitinganefnd orðið sammála um að leggja til,
að á tillögunni verði gerðar svofelldar

BREYTINGAR:
1. Tillögugreinin orðist svo:

Alþingi ályktar að fela forsetum þingsins að athuga til næsta þings, hvort
tiltækilegt muni að prenta og gefa út Alþingistíðindi á hálfs mánaðar fresti
um þingtímann og hafa til sölu á bókamarkaði.

2. Úr fyrirsögn tillögunnar skulu falla orðin "og þingfréttir" .

Alþingi, 24. febr. 1956.
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Fylgiskjal.

ALÞINGI
Reykjavík, 7. febr. 1956.

Hv. fjárveitinganefnd hefur með bréfi, dags. 17. f. m., sent forsetum Alþingis
og óskað umsagnar þeirra um tillögu til þingsályktunar á þskj. 85 um útgáfu Al-
þingistíðinda og þingfréttir.

Tillaga þessi er í tveim töluliðum.
Fyrri liðurinn er um að fela forsetum þingsins að sjá um, að Alþingistíðindi,

þ. e. þingskjöl og umræður, verði prentuð og gefin út á tveggja vikna fresti um
þingtímann og höfð til sölu á bókamarkaði.

Um þennan lið er það að segja, að forsetar telja það hafa ýmsa kosti, og fréttir
af þinginu ná fyrr til almennings en ella, ef slíkur háttur yrði hafður á um út-
gáfuna og breytt þá til um deildaskipun þingtíðinda, þannig að umræður í sam-
einuðu þingi yrðu hafðar sér í deild, t. d. B-deild, og umræður í þingdeildum,
hvorri um sig, þá í C- og D-deildum, og yrðu umræður gefnar út í hverri deild i
örkum jafnóðum og lokið væri prentun hverrar heillar arkar. Hitt er annað mál,
hvort þetta er framkvæmanlegt, og þyrfti að gera athuganir um ýmis atriði, er
þetta mál varða, áður en ráðizt yrði í slíka breytingu. Tryggja yrði sér fyrir fram,
að prentsmiðjur fengjust til þess að semja um prentun með þeim hraða, sem nauð-
synlegur er, og standa við þá samninga, en það hefur viljað við brenna, að ýmsar
þær prentsmiðjur, er prentað hafa umræðuparta Alþingistíðinda að undanförnu,
hafa haft verkið í ígripum, en látið aðra prentun sitja fyrir. Þá er og á það að
líta, að prentun umræðna á þingtíma mundi hafa í för með sér þá röskun á starfs-
mannahaldi, að þá þyrfti að ráða hverju sinni sérstaka menn til þess að annast yfir-
lestur handrita og prófarkalestur fyrir hluta úr ári, í stað þess að nú hafa þeir,
sem þetta starf vinna, atvinnu af því allt árið, og kynnu að verða vandfengnir hæfir
menn til slíkra starfa um svo óákveðinn tíma. Loks býr þingið við svo þröng húsa-
kynni, að taka yrði á leigu herbergi, utan þinghússins, undir þessa starfsemi og
einnig fyrir geymslu upplags. Mundi því að þessu verða allmikill kostnaðarauki. -
En forsetar telja rétt, að öll framantalin atriði verði athuguð, áður en breytt er
til í þessu efni, og því sé ekki eðlilegt, sem í þingsályktunartillögunni segir, að
forsetum sé falið að sjá um, að þetta sé gert, heldur megi fela þeim að athuga til
næsta þings möguleika á slíkri tilhögun.

Hæpið er að vænta mikils tekjuauka af sölu Alþingistíðinda, þótt þau kæmu
út á tveggja vikna fresti. Til þess þyrfti verð á þeim að hækka stórum, en þá er óvíst
um, hve margir vildu kaupa, og naumast kæmi til mála að selja þau á annan hátt
en með áskrift að heilum árgangi.

Síðari liður tillögunnar er um að fela forsetum að sjá um, að gerður verði
stuttur útdráttur úr umræðum á Alþingi til birtingar í þingfréttum útvarpsins, og
sé sá útdráttur einnig sendur þeim blöðum, er þess óska.

ÞÓ að Alþingi hafi fallizt á það fyrir allmörgum árum, fyrir þrábeiðni þá-
verandi útvarpsstjóra, að sjá um samningu og flutning þingfrétta í útvarpi og
ráða til þess sérstakan mann að gera útdrátt úr þingskjölum og segja frá atkvæða-
greiðslum og úrslitum mála, þá kom aldrei til greina að gera útdrátt úr umræðum,
þegar af þeirri ástæðu, að starfsskilyrði til slíkrar fréttaþjónustu, sem útheimta
mundi eigi færri en 3-4 menn, eru ekki fyrir hendi í alþingishúsinu, ekkert her-
bergi aflögu til þess að vinna að slíku. Sá maður, sem nú annast þingfréttirnar, verður
að mestu að taka þær saman í skrifstofu þingsins, sem er svo lítil, að hann hefur
þar lélega aðbúð og er öðrum til trafala.

Auk þess telja forsetar það ekki heyra undir verksvið þingsins að sjá um slíka
fréttaþjónustu, fremur en gert er í öðrum löndum. Að vísu hafa fréttaritarar hér
lakari aðstöðu og starfsskilyrði en annars staðar gerist, en á því verður ekki ráðin
bót í þeim húsakynnum, sem Alþingi er nú háð í.

Jörundur Brynjólfsson.

Fjárveitinganefnd Alþingis.


