
Nd. 82. Frumvarp til laga [80. mál]
um breyting á lögum nr. 115 19. nóv. 1936, um þingsköp Alþingis.

Flm.: Benedikt Gröndal, Gunnar Gislason, Þórarinn Þórarinsson,
Lúðvík Jósefsson, Jón Skaftason.

1. gr.
1. málsl. 2. mgr. 1. gr. laganna orðist svo:
Til þess að prófa kjörbréf og kosningu nýkosinna þingmanna og varaþing-

manna eftir hverjar alþingiskosningar ganga þingmenn eftir hlutkesti í 3 jafnar
deildir, meðan til vinnst.

2. gr.
2.-3. málsl. 1. mgr. 8. gr. laganna orðist svo:
En kosning til efri deildar er fyrir allt kjðrtímabilið. Svo er og um nefndar-

kosningu þá, er talað er um í 4. gr.
3. gr.

9. gr. laganna orðist svo:
Nú losnar sæti efri deildar þingmanns og varamaður tekur sæti á þingi í hans

stað, og tilnefnir þá þingflokkur sá, er skipa á sætið eftir reglu 6. gr., einn mann úr
sinum flokki til efri deildar.

4. gr.
13. gr. laganna falli niður.

5. gr.
t stað 4. málsl. 1. mgr. 16. gr. laganna (sbr.I. nr. 6/1958) komi tveir málsliðir,

sem orðist svo:
Utanrikismálanefnd starfar einnig milli þinga og er rikisstjórninni til ráðu-

neytis um meiri háttar utanríkismál, enda skal stjórnin ávallt bera undir hana
slík mál, jafnt milli þinga sem á þingtíma. Nefndarmenn eru bundir þagnar-
skyldu um þá vitneskju, sem þeir fá í nefndinni, ef formaður eða ráðherra kveð-
ur svo á.

6. gr.
4.-6. málsl. 1. mgr. og 2. mgr. 19. gr. laganna falli niður.

7. gr.
3.-4. málsl. 1. mgr. 25. gr. laganna orðist svo:
Hún lætur uppi álit sitt um það. Þegar liðin er að minnsta kosti ein nótt frá

því, er frumvarpinu, eins og það kom frá hinni deildinni, var útbýtt meðal þing-
manna á fundi, eða ef um nefndarálit um það er að ræða, þá frá þvi, er þvi var
útbýtt, skal frumvarpið tekið til einnar umræðu í deildinni á sama hátt og áður
við 3. umræðu (23. gr.).

8. gr.
A eftir 30. gr. laganna komi tvær nýjar greinar, svo hljóðandi:

a. Ef ráðherra óskar að gera grein fyrir opinberu málefni, gerir hann það með
skýrslu til Alþingis, er skal prentuð og útbýtt meðal þingmanna á fundi.

Ef ráðherra óskar, skal skýrslan tekin til umræðu. Sama gildir, ef níu þing-
menn óska þess. Ráðherrann gerir grein fyrir skýrslunni, og er þingmönnum



þá rétt að taka þátt í umræðunni. Þingmenn, aðrir en ráðherrar, mega þó ekki
tala oftar en tvisvar.

Við umræðu um skýrslu má engar ályktanir gera.
b. Níu þingmenn geta óskað skýrslu ráðherra um opinbert málefni. Skal beiðn-

in vera skrifleg og beint til forseta, og má fylgja henni stutt greinargerð. Skal
beiðnin prentuð og útbýtt meðal þingmanna á fundi. A næsta fundi i sam-
einuðu Alþingi ber forseti það undir atkvæði umræðulaust, hvort beiðnin skuli
leyfð eða ekki. Forseti tilkynnir hlutaðeigandi ráðherra um beiðni um skýrslu,
sem leyfð hefur verið.

Er ráðherra hefur lokið skýrslugerðinni, skal skýrslan prentuð og útbýtt
meðal þingmanna á fundi.

Ef ráðherra eða fyrsti flutningsmaður óskar þess, skal skýrslan tekin til
umræðu. Ráðherra gerir grein fyrir henni. Þingmenn mega taka þátt í umræð-
unni, en aðrir en ráðherra mega þó ekki tala oftar en tvisvar.

Við umræðu um skýrslu má engar ályktanir gera.

9. gr.
Í stað 1. mgr. 31. gr. laganna (sbr. 1. nr. 22/1947) komi sex málsgreinar. sem

orðist svo:
Vilji alþingismaður óska upplýsinga ráðherra eða svars um opinbert málefni

eða einstakt atriði þess, gerir hann það með fyrirspurn í sameinuðu Alþingi, er
afhent sé forseta. Fyrirspurn skal vera skýr, um afmörkuð atriði eða mál, sem
ráðherra ber ábyrgð á, og sé við það miðað, að hægt sé að svara henni i stuttu máli.
Alþingismaður segir til um það, hvort hann óskar skriflegs eða munnlegs svars. Stutt
greinargerð má fylgja fyrirspurn, ef óskað er skriflegs svars.

Forseti ákveður samdægurs, hvort fyrirspurn skuli leyfð eða ekki. Ef vafi
er, getur forseti þó borið málið umræðulaust undir atkvæði á næsta fundi i sam-
einuðu þingi. Skal það einnig gert, ef fyrirspyrjandi óskar þess, er forseti synjar
fyrirspurn.

Fyrirspurn skal prentuð og útbýtt meðal þingmanna á fundi. Fyrirspurn, sem
leyfð hefur verið, skal send hlutaðeigandi ráðherra eða ráðherrum.

A sérstökum fundi i sameinuðu þingi skal forseti taka á dagskrá munnlegar
fyrirspurnir, er leyfðar hafa verið í síðasta lagi fjórum virkum dögum fyrir fundinn.

Fyrirspyrjandi eða framsögumaður fyrirspyrjenda mælir fyrir fyrirspurn. Ráð-
herra eða ráðherrar, er hlut eiga að máli, svara síðan fyrirspurn. Þingmönnum er rétt
að taka þátt í umræðum. Ráðherra má að jafnaði ekki tala oftar en tvisvar og þingmenn
ekki nema tvisvar. Ráðherra má eigi tala lengur en 10 mínútur i senn og aðrir
þingmenn eigi lengur en 5 mínútur.

Ef óskað er skriflegs svars, sendir ráðherra forseta það eigi siðar en sex virk-
um dögum, eftir að fyrirspurn var leyfð. Forseti sendir fyrirspyrjanda svarið.
Skal prenta fyrirspurn og svar i Alþingistfðindum.

10. gr.
Aftan við 4. málsl. 34. gr. laganna (sbr. l. nr. 99/1952) bætist: að viðbættu

nafni.
11. gr.

Orðin "enda neiti ráðherra ekki um leyfið" í niðurlagi 43. gr. laganna (sbr.
l. nr. 99/1952) falli niður.

12. gr.
48. gr. laganna breytist þannig:

a. Fyrir orðin "skal beita hlutfallskosningu með aðferð þeirri, er kennd er við
de Hondt (Iístakosníng)" í 1. mgr. komi: er forseta heimilt að beita hlutfalls-
kosningu með aðferð þeirri, er kennd er við de Hondt (Iístakosníng). Sama
aðferð skal viðhöfð.
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b. Á eftir 4. mgr. komi ný málsgrein, svo hljóðandi:
Ef kjósa skal einnig varamenn, skal listi, sem hlotið hefur mann eða menn,

eiga rétt til jafnmargra varamanna í þeirri röð, sem þeir standa á listanum.

V. Útvarp og sjónvarp umræðna.

13. gr.
2. mgr. 51. gr. laganna orðist svo:
Þá skal og útvarpa, innan tveggja vikna frá þingsetningu, stefnuræðu forsæt-

isráðherra og umræðu um hana. Umferðir skulu vera tvær. Í fyrri umferð hefur
forsætisráðherra til umráða allt að hálfri klukkustund og fulltrúar annarra þing-
flokka 20 mínútur hver. í annarri umferð hefur hver flokkur 10 mínútur til umráða.

14. gr.
1. mgr. 53. gr. laganna orðist svo:
Á síðari hluta þings skal útvarpa almennum stjórnmálaumræðum. Hver þing-

flokkur fær til umráða þrjá stundarfjórðunga, er skiptast Í þrjár umferðir, 20
mínútur í fyrstu umferð, 15 mínútur í annarri og 10 mínútur Í þeirri síðustu.

15. gr.
Á eftir 53. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Útvarpa skal umræðu um vantraust, ef 9 þingmenn krefjast þess.

16. gr.
54. gr. laganna orðist svo:
Þegar útvarpað er umræðu um önnur mál en þau, er í 51. og 53. gr. segir,

fær hver þingflokkur til umráða þrjátíu mínútur, er skiptast i tvær umferðir, 20
mínútur i fyrri umferð og 10 mínútur í þeirri síðari.

Þegar útvarpi umræðu samkvæmt þessari grein er lokið, getur umræða haldið
áfram eftir venjulegum reglum.

17. gr.
Á eftir 54. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Forseti getur, með samþykki allra þingflokka, ákveðið að ræðutími í einstök-

um umferðum skuli vera annar en til er tekið í öðrum greinum þessa kafla.

18. gr.
Aftan við 55. gr. laganna bætist:
Sama gildir, ef þingflokkur óskar, að útvarpað verði umræðum á þingfundi

eða hluta af þingfundi.
19. gr.

Á eftir 56. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Ef Ríkisútvarpið óskar að útvarpa umræðu eða hluta af umræðu, beinir það

tilmælum sinum til hlutaðeigandi forseta. Forseti ákveður, að höfðu samráði við
formenn þingflokka, hvort leyfa skuli útvarp umræðu eða ekki. Þegar útvarpað er
umræðu á þennan hátt, skal þess gætt, að ræðutími skiptist sem jafnast milli
flokka eða mismunandi sjónarmiða.

20 gr.
Á eftir 60. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi:
Í þessum kafla er orðið útvarp notað um hljóðvarp og enn fremur um sjón-

varp, eftir því sem við á.
21. gr.

Orðin "ráðherra synjar ekki og" í 64 gr. laganna falli niður.

22. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Greinargerð.
Frv. þetta var flutt á þrem síðustu þingum, en varð eigi útrætt. Er það nú

flutt að nýju. Fylgt hefur því svo hljóðandi greinargerð:
Frumvarp þetta er flutt að ósk forseta Alþingis. Það er samið af milliþinga-

nefnd, sem kosin var it Alþingi ;').maí HlöG til að endurskoða lög um þingsköp
Alþingis. Greinargerð nefndarinnar um störf hennar og tillögur fer hér á eftir.

Hinn 29. april s. l. (þ. e. 1966) samþykkti Alþingi svo hljóðandi tillögu til
þingsályktunar um endurskoðun laga um þingsköp Alþingis:

"Alþingi ályktar, að 7 manna milliþinganefnd, kosin af sameinuðu Alþingi,
skuli falin endurskoðun gildandi laga um þingsköp Alþingis."

Í samræmi við þessa tillögu voru síðan kosnir 7 alþingismenn til þess að
taka sæti í nefndinni. Í nefndina voru kjörnir:

Sigurður Bjarnason,
Þórarinn Þórarinsson,
Sigurður Ó. Ólafsson,
Jónas G. Rafnar,
Jón Skaftason,
Lúðvík Jósefsson,
Benedikt Gröndal.

Á fyrsta fundi í nefndinni var Sigurður Bjarnason kjörinn formaður hennar.
Jafnframt var Friðjón Sigurðsson skrifstofustjóri Alþingis ráðinn ritari nefnd-
arinnar.

Ekki reyndist framkvæmanlegt, að nefndin starfaði s. 1. sumar. Hins vegar
hóf hún störf fljótlega eftir að Alþingi kom saman á s. l. hausti. Hefur hún síðan
haldið allmarga fundi. Varð nefndin sammála um að taka þingsköpin i heild
til almennrar endurskoðunar. Voru sumarmánuðirnir notaðir til þess að afla marg-
víslegra gagna frá nágrannalöndunum. Hafa þau verið höfð til hliðsjónar i Sam-
bandi við ýmsar þær breytingartillögur, sem nefndin hefur orðið sammála um.

Nefndin hefur nú samið frumvarp um breytingar á lögum nr. 115 19. nóv.
1936,um þingsköp Alþingis. Stendur hún sameinuð að þessum tillögum.

Helztu nýmæli, sem nefndin hefur gert breytingartillögur um, eru þessi:
1. Lagt er til, að kjörbréfanefnd verði kosin fyrir allt kjörtimabilið.
2. Lagt er til, að ef sæti efri deildar þingmanns losnar og varamaður tekur sæti

á þingi, skuli sá þingflokkur, er skipa á sætið, tilnefna mann úr sinum flokki
til efri deildar.

3. Lagt er til, að nefndarmenn í utanríkismálanefnd verði bundnir þagnarskyldu
um þá vitneskju, sem þeir fá í nefndinni, ef formaður eða ráðherra kveður svo á.

4. Sett eru ný og fyllri ákvæði um skýrslur, sem ráðherrar óska að gefa Alþingi,
og um rétt þingmanna til þess að óska slíkra skýrslna.

5. Ákvæðin um fyrirspurnir í sameinuðu Alþingi eru gerð fyllri en nú er og stefnt
að þvi að gera umræður um þær nokkru styttri og hnitmiðaðri. Er lagt til, að
munnlegar fyrirspurnir verði teknar fyrir á sérstökum fundi i sameinuðu Al-
þingi, þannig að þær dragi þar ekki um of tíma frá öðrum þingmálum. Þá er
lagt til, að það nýmæli verði tekið upp, að þingmenn geti borið fram skrif-
legar fyrirspurnir, er ráðherrar svara síðan skriflega.

6. Í sambandi við útvarps- og sjónvarpsumræður er lagt til, að það nýmæli verði
tekið upp, að útvarpa skuli innan tveggja vikna frá þingsetningu stefnuræðu
forsætisráðherra og umræðum um hana. Er þá gert ráð fyrir, að slíkar um-
ræður komi í staðinn fyrir útvarp fjárlagaræðu og umræðu um hana. Þá er
lagt til, að á síðari hluta hvers þings skuli útvarpa almennum stjórnmálaura-
ræðum, er standi í eitt kvöld. Skulu þessar umræður koma í staðinn fyrir eld-
húsdagsumræður og verða því allmiklu styttri en þær hafa verið.
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7. Þá er lagt til, að það nýmæli verði tekið upp, að ef Ríkisútvarpið óskar að
útvarpa umræðum frá Alþingi eða hluta af umræðu, þá verði það heimilað, að
höfðu samráði við formenn þingflokka.
Í nefndinni voru ýmis önnur atriði rædd en þau, sem fjallað er um í þessu

áliti. En um aðrar tillögur en þær, sem felast í frumvarpi nefndarinnar, varð ekki
fullkomín samstaða að svo stöddu, en hins vegar stendur nefndin, eins og fyrr
segir, óskipt að frv. því, sem hún leggur hér fram.

Frumvarpið i heild fer hér á eftir (sjá frv. hér að framan), og fylgja hverri
grein þess skýringar á henni og þeim breytingum, sem lagt er til, að gerðar verði
samkv. frumvarpinu. Upphaflega fylgdi greinargerð um reglur þær, er gilda hjá
ýmsum þjóðum um útvarp og sjónvarp frá þjóðþingum, en hún er nú ekki endur-
prentuð.

Um 1. gr.
tLgr. gildandi þingskapa eru ákvæði um prófun kjörbréfa og kosningu

þingmanna i þingbyrjun. Ganga þingmenn í 3 jafnar deildir, meðan til vinnst.
Gildir það jafnt á öllum þingum kjörtímabilsins og það þótt eigi þurfi að rannsaka
nema eitt kjörbréf. Hér er ákvæðinu breytt þannig, að aðeins skuli skipa í kjör-
deildir á fyrsta þingi eftir hverjar alþingiskosningar. Annars rannsakar kjörbréfa-
nefnd kosningu og kjörgengi, eins og nú er á öðrum tímum en í þingbyrjun. Þykir
þetta hentugra. Til þess að unnt sé að hafa þennan hátt á, er kjörbréfanefnd kosin
fyrir allt kjörtímabilið, og er 8. gr. þingskapa breytt i þá átt.

Um 2. gr.
Kjörtími kjörbréfanefndar er allt kjörtímabilið. Í gildandi þingsköpum er hún

kosin í byrjun hvers þings, sbr. greinargerð um breytingu á 1. gr. þingskapa.

Um 3. gr.
Greininni er breytt í samræmi við síðustu kjördæmabreytingu og breytingu á

kosningalögum. Eftir að allir þingmenn hafa fengið varamann, fer ekki fram auka-
kosning, þó að sæti efri deildar þingmanns losni. Eðlilegt þykir, að sama regla
haldist og nú gildir, ef sæti efri deildar manns losnar við andlát, afsal þingmennsku
eða missi kjörgengis, að þá tilnefni þingflokkur sá, er skipa á sætið eftir reglu 6.
gr., einn mann úr sinum flokki til efri deildar.

Um 4. gr.
Vegna breyttra samgönguhátta þykir ekki lengur ástæða til að kjósa miltiþinga-

forseta, þótt hvorki forseti né varaforseti sé búsettur í Reykjavik eða grennd.
Ákvæðið hefur líka um langt árabil verið dauður bókstafur.

Um 5. gr.
Hér er ákveðið, að utanríkismálanefnd skuli starfa einnig á milli þinga. Er

það i samræmi við gildandi þingsköp. Einnig er ákveðið, að hún skuli vera ríkis-
stjórninni til ráðuneytis um meiri háttar utanríkismál, jafnt milli þinga sem á þing-
tima. Er þar um að ræða tvenns konar frávik frá gildandi þingsköpum. Ákvæðið
er takmarkað við meiri háttar utanríkismál. Gildandi þingsköp taka til utanrikis-
mála án takmörkunar. Rétt þykir að láta ákvæðið aðeins taka til meiri háttar mála.
Hins vegar er ákvæðið víðtækara en nú að því leyti, að það gildir jafnt á milli
þinga sem á þingtíma. Samkvæmt núverandi þingsköpum gildir ákvæðið um sam-
ráðsskyldu rikisstjórnar aðeins á milli þinga. Í eldri ákvæðum var ákvæðið hins
vegar að þessu leyti eins og hér er lagt til að það verði.

Loks er hér nýmæli um þagnarskyldu um þá vitneskju, er nefndarmenn fá í
nefndinni. Gildir þagnarskyldan, ef formaður eða ráðherra kveður svo á. Er það
undir mati þeirra komið hverju sinni, hvort ástæða þykir til að kveða á um þagn-
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arskyldu eða ekki. Ákvæðin um þagnarskyldu eru sniðin eftir dönskum lögum um
utanríkismálanefnd.

Um 6. gr.
Hér eru felld niður ákvæðin um deildarleyfi, ef mál koma síðar fram en

átta vikum eftir þingsetningu. Ákvæðin virðast ekki hafa haft neina raunhæfa
þýðingu í þá átt að takmarka það, að mál komi fram seint á þingi.

Um 7. gr.
Hér er um að ræða meðferð máls við eina umræðu í deild. Ef nefnd hefur

fjallað um málið, ber forseta að senda henni það. Nefndinni ber samkvæmt gild-
andi þingsköpum að láta uppi álit sitt um málið, og skal það prentað og því útbýtt.
Hér er lagt til að gera þá breytingu, að það sé undir mati nefndarinnar komið,
hvort hún skilar skriflegu áliti um málið eða ekki. Ef um smávægilega breytingu
er að ræða, er nægilegt, að gerð sé grein fyrir henni munnlega. Er það og í samræmi
við venju.

Um 8. gr.
Hér er um nýmæli að ræða.
Í a-lið segir, að ef ráðherra óskar að gera grein fyrir opinberu málefni, geri

hann það með skýrslu til Alþingis, er skal prentuð og útbýtt meðal þingmanna á
fundi. Er með þessu lögfest venja, sem myndazt hefur í þessu efni. Auk þess eru
settar reglur um umræðu um skýrslu ráðherra. Það er ekki skylda að hafa umræðu
um skýrsluna, nema ráðherra eða níu þingmenn óski þess. Er gert ráð fyrir, að
skýrslan sé gefin í sameinuðu þingi.

Um umræðuna fer eftir venjulegum reglum. Þingmenn mega ekki tala oftar en
tvisvar. Ráðherrar mega tala eins oft og þeir vilja.

í seinni greininni (b-liðnum) segir, að níu þingmenn geti óskað skýrslu ráð-
herra um opinbert málefni. Eðlilegt þykir, að þessi fjöldi þingmanna í sameinuðu
þingi geti átt frumkvæði að skýrslugerðinni. Beiðni um skýrslugerð skal prentuð
og útbýtt meðal þingmanna á fundi. Á næsta fundi í sameinuðu þingi er það borið
undir atkvæði umræðulaust, hvort beiðnin skuli leyfð eða ekki. Forseti tilkynnir
hlutaðeigandi ráðherra um beiðni um skýrslu, sem leyfð hefur verið. Er ráðherra
hefur lokið skýrslugerðinni, skal hún prentuð og útbýtt meðal þingmanna á fundi.

Ekki er skylt að hafa umræðu um skýrsluna, nema ráðherra eða fyrsti flutn-
ingsmaður óski þess. Umræðunni er þá hagað eins og er ráðherra hefur frumkvæði
um skýrslugerð.

Við umræður um skýrslur má engar ályktanir gera. Gildir það, hver sem á
frumkvæði að skýrslugerðinni.

Um 9. gr.
Vilji alþingismaður óska upplýsinga ráðherra eða svars um opinbert málefni

eða einstakt atriði þess, gerir hann það með fyrirspurn í sameinuðu þingi. Í nú-
verandi þingsköpum er einnig talað um að "beiðast skýrslu ráðherra". Það er
fellt niður, enda er gert ráð fyrir sérstökum reglum um skýrslur, sbr. næstu grein
hér á undan. Er ætlazt til, að fyrirspurnir séu skýrar, um afmörkuð atriði eða mál,
og sé við það miðað, að hægt sé að svara þeim i stuttu máli. Hér er einnig ákveðið,
að fyrirspurn skuli fjalla um opinbert málefni, er ráðherra ber ábyrgð á. Er það
gert til að leggja áherzlu á, að einungis á að spyrja um slík málefni. Í þessu mun
hins vegar ekki felast frekari takmörkun en verið hefur í reynd. í greinina er sett
það nýmæli, að þingmaður getur óskað skriflegs svars. Er það eftir danskri fyrir-
mynd. Rétt þykir að leyfa þessa aðferð til að afla upplýsinga, ef hún þykir heppi-
legri í einstökum tilfellum.

Forseti ákveður samdægurs, hvort fyrirspurn skuli leyfð eða ekki. Er forseta
fengið þetta vald til þess að spara tíma. Ekki þarf að biða fundar i sameinuðu
þingi, eins og nú er. Ef vafi er um það, hvort fyrirspurn skuli leyfð eða ekki,
má skjóta málinu til sameinaðs þings.
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Á sérstökum fundi í sameinuðu þingi skal forseti taka á dagskrá munnlegar
fyrirspurnir, er leyfðar hafa verið í síðasta lagi fjórum virkum dögum fyrir fund-
inn. Orðin "munnlegar fyrirspurnir" eru hér notuð um þær fyrirspurnir, þar
sem óskað er munnlegs svars. Hér er gert ráð fyrir sérstökum fundi í sameinuðu
þingi. Er þá ætl azt til, að hann komi til viðbótar við fundi í sameinuðu þingi, er
fjalla um önnur mál þar. Þá er fresturinn til að svara styttur úr einni viku i 4
virka daga.

Varðandi umræður um fyrirspurn er gerð sú breyting, að ræðutími ráðherra
er takmarkaður. Hann má ekki tala lengur en tíu mínútur í senn og að jafnaði
ekki oftar en tvisvar. Er með þessu stefnt að því að stytta umræður um fyrir-
spurnir, svo að önnur mál komist einnig að. Samtímis því, að ætlazt er til þess,
að svör styttist, er gert ráð fyrir, að þau komi fyrr og komi á þann hátt að meiri
notum.

Ef skriflegs svars er óskað, skal það sent forseta eigi síðar en sex virkum dög-
um, eftir að fyrirspurn var leyfð. Forseti sendir fyrirspyrjanda svarið. Skal prenta
fyrirspurn og svar í Alþingistíðindum. Er gert ráð fyrir, að aðrir þingmenn geti
einnig fengið svarið, ef þeir óska þess.

Um 10. gr.
Hér er um að ræða nýtt ávarpsform. Þingmenn hafa um langt árabil verið

kenndir við kjördæmi eða kosningu, en ekki nefndir með nafni. Undantekning
var þó gerð við útvarpsumræðu, þá á þingmaður, sem beinir máli sínu til annars,
að nefna hann með nafni. Eftir síðustu kjördæmabreytingu verður þetta ávarps-
form nokkru erfiðara í framkvæmd, þar eð kjördæmakjörnir þingmenn og lands-
kjörnir hafa hver sitt númer. Þykir mörgum það hvimleitt og stirt. Hér er því
lagt til, að þingmenn verði kenndir við kosningu eða kjördæmi að viðbættu nafni.

Um ll. gr.
Til afbrigða frá þingsköpum þurfti áður ekki aðeins samþykki sameinaðs

þings eða deildar, oft aukinn meiri hluta, heldur og leyfi ráðherra. Árið 1952
var ákvæðunum um afbrigði breytt í það horf, að það nægði, ef ráðherra neitaði
ekki um afbrigðin. Þetta ákvæði um rétt ráðherra til að neita um afbrigði mun
ekki hafa verið notað, og þykir ekki ástæða til að halda þvi. Er það því fellt niður.

Um 12. gr.
Hér er um þá breytingu að ræða, að forseti getur ákveðið hlutfallskosningu.

þegar kjósa ú um tvo menn eða fleiri í þingdeild cða sameinuðu þingi. Er það í
samræmi við venju í þessu efni, sem rétt þykir að lögfesta. Ákvæðið um, að 3
þingmenn í efri deild, 6 í neðri og 9 í sameinuðu þingi geti krafizt hlutfallskosn-
ingar, helzt óbreytt.

Í b-lið er gerð sú breyting, að það er tekið fram, að ef kosnir eru aðalmenn
og varamenn, þá eigi listi, sem hlotið hefur mann eða menn kosna, rétt til jafn-
margra varamanna í þeirri röð, sem þeir eru á listanum. Hér er gert ráð fyrir, að
í slíkum tilfellum fái hver listi jafnmarga varamenn og aðalmenn. Til þess að
tryggja þetta þarf samtímis að kjósa aðalmenn og varamenn, en ekki fyrst aðal-
menn og síðar varamenn, eins og tíðkazt hefur fram að þessu.

Um 13. gr.
Hér er um nýmæli að ræða. Í stað útvarps fjárlagaræðu og umræðu um hana

er hér ákveðið, að innan tveggja vikna frá þingsetningu skuli útvarpa stefnuræðu
forsætisráðherra og umræðu um hana. Hér er líka það nýmæli, að ræðutími for-
sætisráðherra er takmarkaður við hálfa klukkustund og fulltrúa annarra þingflokka
við 20 mínútur. Í seinni umferð hefur hver flokkur 10 mínútur til umráða. Er
með þessu að þvi stefnt að stytta útvarpsumræður hverju sinni. Með þessu ákvæði
fást í byrjun þings almennar umræður um helztu stefnumál stjórnarinnar og
stjórnarandstöðunni gefst tækifæri til að koma á framfæri sínum sjónarmiðum.
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Um 14. gr.
Hér er um að ræða hina svonefndu eldhúsdagsumræðu. sem áður fór fram við

framhald 1. umr. um fjárlög, en á síðari árum hefur verið venja að slíta úr tengsl-
um við fjárlög og hafa í þinglok. Hér er gert ráð fyrir að lögfesta þá venju, sem
myndazt hefur að þessu leyti, en takmarka umræðuna við eitt kvöld, þar sem hver
þingflokkur hefur samtals til umráða þrjá stundarfjórðunga. er skiptast í þrjár
umferðir, 20, 15 og 10 mínútur. Er hér enn talið heppilegt að stytta útvarpsum-
ræðuna.

Um 15. gr.
Samkvæmt gildandi þingsköpum er ekki skylt að útvarpa umræðu um van-

traust. Hér er lagt til, að skylt skuli að útvarpa umræðunni, ef níu þingmenn
krefjast þess.

Um 16. gr.
Ef útvarpað er umræðu um önnur mál en þau, er í 51. og 53. gr. segir, fær

hver þingflokkur þrjátíu mínútur til umráða. Mál þau, sem 51. og 53. gr. eiga við,
eru stefnuræður forsætisráðherra og almennar stjórnmálaumræður. Um önnur mál
er útvarpsumræðan aðeins hálftími fyrir hvern þingflokk. 20 mínútur í fyrri um-
ferð og 10 mínútur í þeirri síðari.

Hér er enn styttur umræðutíminn. Í gildandi þingsköpum fær hver flokkur 45
mínútur til umráða.

1 síðari málsgreininni er ákveðið, að umræða geti haldið áfram, eftir að útvarps-
umræðu er lokið. Er þetta ákvæði sett vegna styttingar útvarpsumræðunnar og eins
vegna hins, að nauðsynlegt getur verið að gefa þingmönnum tækifæri til að mæla
fyrir breytingartillögum sínum.

Um 17. gr.
Ef allir þingflokkar og forseti eru sammála, þykir ekki ástæða til að útiloka,

að hægt sé að víkja frá ákvæðunum hér á undan um ræðutíma. Ef þannig stendur
á, er hægt að ná sama marki með afbrigðum frá þingsköpum. Þykir því rétt að
heimila berum orðum slík frávik frá ákvæðunum um ræðutíma.

Um 18. gr.
Þetta er nýmæli. Hér er ákveðið, að þingflokkur geti óskað, að útvarpað verði

þingfundi eða hluta af þingfundi. Gilda þá venjulegar þingskapareglur um röð
ræðumanna og ræðutíma.

Um 19. gr.
Þetta er einnig nýmæli. Hér er það Ríkisútvarpið, sem hefur frumkvæði um

að útvarpa umræðu eða hluta af umræðu. Forseti ákveður, að höfðu samráði við
formenn þingflokka, hvort leyfa skuli útvarp umræðu eða ekki. Með þessu er
tryggt, að forseti getur hlutazt til um, að beiðni um slikt útvarp komi með hæfi-
legum fyrirvara og að framkvæmdin sé viðunandi.

Um 20. gr.
Hér er ákveðið, að í þessum kafla sé orðið útvarp notað um hljóðvarp og

enn fremur, eftir því sem við á, um sjónvarp. Að því er til sjónvarps tekur, er
hér um nýmæli að ræða. Er ákveðið, að ákvæðin skuli gilda um sjónvarp, eftir
því sem við verður komið. Á þessu stigi er ekki unnt að setja ýtarleg ákvæði um
sjónvarp frá Alþingi. Verður fyrst að fá reynslu í þessu efni. Talið er heppilegt,
að sjónvarp standi skemur en hljóðvarp, ef unnt er að koma því við.

Um 21. gr.
Hér vísast til greinargerðar um 11. gr.

Um 22. gr.
Þarfnast ekki skýringar.
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