
sþ. 6. Tillaga til þingsályktunar [6. mál]
um bætta starfshætti Alþingis.

Flm.: Benedikt Gröndal.

Alþingi ályktar að kjósa sjö manna nefnd þingmanna til að endurskoða þing-
sköp og bera fram tillögur um breytingar á þeim til að bæta starfshætti þingsins.

Störf nefndarinnar skulu m, a. miðast við eftirtalin markmið:

1) Að breyta skipan og verkefnum fastanefnda þingsins, fækka þeim verulega og
gera hverjum þingmanni kleift að einbeita sér að 1-2 nefndum.

2) Að láta fastanefndir starfa milli þinga, halda fundi utan þingstaðar. fylgjast
með framkvæmd laga hver á sínu sviði og hafa frumkvæði um lagasetningu eða
breytingu laga.

3) Að setja í þingsköp reglur varðandi umræður utan dagskrár, þannig að þing-
menn eigi þess jafnan kost að hefja umræður um aðkallandi mál, sem ekki
þola bið venjulegra þingmála, án þess að önnur þingstörf truflist af þeim sökum.

4) Að breyta meðferð þingsályktunartillagna til að stytta þann tíma, sem fer í
umræður um annað en beina lagasetningu.

5) Að taka upp forsætisnefnd, er stjórni málum Alþingis með auknum völdum og
aukinni ábyrgð.

6) Að staðfesta í lögum þá hefð, að þingforsetar gegni störfum milli þinga, jafnvel
þegar þing er rofið.

Greinargerð.
Flutningsmaður hefur undanfarin 15 ár flutt mörg frumvörp um breytingar

á þingsköpum, þar á meðal 3. mál síðasta þings. Fyrir rösklega áratug leiddi slíkt
frumvarp til þess, að skipuð var nefnd til að endurskoða þingsköp, og að þessu
sinni er lagt til að farin verði sú leið. Er raunar eðlilegast að nefndir þingmanna



vinni að endurskoðun á starfsháttum þingsins og tillögur um breytingar komi frá
þeim.

Vöxtur þjóðarinnar, félagsleg umbrot og tæknibylting hafa á síðustu áratugum
aukið til muna verkefni Alþingis og kröfur þjóðarinnar til þess.

Enda þótt kjördæmaskipan hafi verið breytt, þingmönnum fjölgað, aðstaða
þeirra og launakjör bætt ti] muna, hafa litlar breytingar verið gerðar á starfsháttum
þingsins sjálfs. Slíkar breytingar verður þingið þó að gera til að fylgjast með
tímanum og gegna hlutverki sínu.

Gagnrýnendur hafa haldið fram, að Alþingi hafi undanfarna áratugi misst
mikið af valdi sínu til ráðuneyta, embættismanna og sérfræðinga. Óneitanlega er
nokkuð til í þeirri gagnrýni, en sú þróun stafar ekki af geðleysi þingmanna, heldur
því, hve tæknileg og flókin mörg löggjöf er orðin. Þingið hefði átt að jafna metin
með því að auka eftirlit og aðhald með framkvæmdavaldinu, en það hefur ekki gerst.
Er kominn tími til að efla þann þátt í starfi Alþingis, eins og gert hefur verið í
öðrum löndum.

Þau markmið, sem um getur í tillögunni, er öll að finna í frumvarpinu frá
síðasta þingi, nema eitt. Verður hér látið nægja að vísa til þess og greinargerðar,
er fylgdi því, um skýringar á hugmyndum flutningsmanns. Þar er þó ekki að finna
tillögur um umræður utan dagskrár. Þær hafa oft truflað verulega önnur þingstörf,
og hefur orðið ljósara með hverju ári að setja verður þeim fastan ramma í þing-
sköpum. Slíkar umræður eru einn veigamesti þáttur allra þingstarfa, og er mikið
í húfi, að þeim verði fundinn traustur staður í störfum þingsins. Það er óhugsandi
að ekki sé greið leið til að ræða á Alþingi mikilsverð mál, sem ber skyndilega að
höndum og ekki þola bið eins og önnur þingmál eða eiga ekki heima í formi frum-
varpa eða tillagna. Öll löggjafarþing hafa leyst þetta vandamál á einhvern hátt,
og það á einnig að vera hægt hér.


