
Itd. 63. líefndarállt

utn frv. til laga um að fella niður prentun á umræðuparti Alþingistíðindanna.

Frá m inni hluta fjárhagsnefndar.

Jafnvel þó segja megi m eð nokkurri sanngirni, að prentun á um ræðu-
parti Alþingistíðindanna sje ekki algerlega ónauðsynlegur, þá er það þó vist, að 
hún er eitt af því, sem mætti spara, án skaða fyrir þ jóðina.

Um álit þjóðarinnar á nauðsyn á útgáfu umræðupartsins nægir að vísa 
til þess, að kaupendur að Alþingistiðindunum  voru ekki fleiri síðastliðið ár en c. 
115 alls, þar af 25 í Reykjavík, og þó hefir áskriftargjaldið verið aðeins 3 krónur,
en burðargjald og útsendingarkostnaður hvers eintaks hefir num ið ekki minni
upphæð, og hafa menn þvi fengið þau ókeypis, þegar burðargjald er dregið frá. 
Mundu þvi kaupendur skifta þúsundum , ef þ jóðin  teldi sjer umræðuparlinn nauð- 
synlegan. Reynslan er í þessu efni besta sönnunin, enda er það ekki mikils
virði fyrir þ jóðina, að lesa ræður þingm anna; hilt er meira virði, að sjá hvernig 
þeir greiða atkvæði i málunum, og sýnir fyllilega afstöðu þeirra, og þarf þá ekki 
annað en láta atkvæðagreiðslu um málin fara fram m eð nafnakalli.

Gins og sjá má á greinargerð háttv. flutningsmanna frumv. á þingskjali 
22, hefir prentun og pappir umræðupartsins kostað siðastliðið ár um 50 þúsund



krónur, og þó nú megi ætla, að yfirstandandi þing verði ekki eíns Iangt, þá getur 
ekki verið sanngjart að áætla, að það verði meira en þriðjungi styttra, og verður 
um ræddur kostnaður þá rúmar 30 þús. krónur, jafnvel þó gera megi ráð fyrir, að 
prentsm iðjurnar b jóð i nú niður verkið um 10°/o. —  Þá er allur sá kostnaður, 
sem leiðir af um búðum , um búnaði og útsendingunum til kaupenda Alþingis- 
tiðinda í Reykjavík og til allra þeirra úti um land, sem eiga að fá þau samkv. 
lögum , sem nam siðastliðið ár c. 4000,00 krónum  og er það ekki minna en helm - 
ingur þeirrar upphæðar, sem leiðir af um ræðupartinum  einum, eða c. 2000,00 
krónur. — Hjer er þvi um beinan sparnað að ræða, og þar sem fjárhagur ríkis- 
sjóðs er svo þröngur, að ekki er unt að styrkja nauðsynleg þjóðþrifafyrirtæki, 
virðist oss sjálísagt að ráða hátlvirtri deild til að sam þykkja frum varpið á þing- 
skjali 22 óbreytt.

Alþingi, 2. mars 1922.

Rorl. Guðm undsson, Jón A. Jónsson.
fram sögum aður.


