
sþ. 198. Tillaga til þingsályktunar [95. mál]
um endurskoðun laga um utanríkisráðuneyti Íslands og fulltrúa þess erlendis.

Flm.: Þórarinn Þórarinsson, Eysteinn Jónsson, Gísli Guðmundsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta endurskoða löggjöfina um utan-
ríkisráðuneyti Íslands og fulltrúa þess erlendis. Endurskoðunin skal beinast að þvi
að gera utanríkisþjónustuna ódýrari en nú. Endurskoðunin skal gerð í samráði
við þingflokkana, og skulu niðurstöður hennar lagðar fyrir næsta þing.

Greinargerð.

Núgildandi lög um utanríkisráðuneyti íslands og fulltrúa þess erlendis voru
sett árið 1941, vegna þess að Danir gátu ekki lengur farið með utanríkisþjónustu
fyrir Ísland, eftir að Danmörk hafði verið hernumin. Lögin bera þess mjög svip, að
þau eru sett i skyndi sem bráðabirgðaráðstöfun, og hefur vafalaust verið til þess
ætlazt, að fullkomnari löggjöf yrði sett um þessi mál síðar. Af þvi hefur hins vegar
ekki orðið til þessa.

Í lögum þessum er það lagt í vald ríkisstjórnarinnar að ákveða, hvar ísland
skuli hafa sendiráð. Slíkt var ekki óeðlilegt á stríðsárunum, þegar oft þurfti að
taka skyndilega ákvarðanir vegna þess ástands, sem þá ríkti. Á venjulegum tímum
er það hins vegar eðlilegt, að það sé bundið í lögum, hvar Ísland hafi sendiráð.

Afleiðing þessa ákvæðis er m. a. Síl, að Ísland hefur nú orðið fleiri sendiráð en
eðlilegt getur talizt og meira að segja tvö sendiráð í einni höfuðborginni (París).
Kostnaður við sendiráðin er líka orðinn meiri en hófi gegnir, eins og sést á því,
að i fjárlagafrumvarpinu fyrir 1960, sem enn liggur fyrir Alþingi, er kostnaðurinn
við utanrikisþjónustuna áætlaður yfir 22 millj. kr.

Tilgangurinn með tillögu þessari er sá að láta fara fram athugun á því, hvernig
draga megi úr þessum kostnaði og tryggja þjóðinni samt viðurianlega þjónustu it
þessu sviði. Lagt er til, að þessi athugun verði gerð í samráði við alla þingflokkana,
þar sem æskilegt er að hafa sem víðtækast samstarf um utanríkismálin, þótt leiðir
skiljist um önnur mál. Með slíku samstarfi verður það líka bezt tryggt, að meiri
festa myndist i skipun þessara mála og hún gerð sem óháðust þeim breytingum,
er hljóta að verða öðru hverju á stjórn ríkisins.


