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um frumvarp til laga um að fella niður prentun á um ræðuparti Alþingistíð- 
indanna.

Frá Qárhagsnefnd.

Ekki verður sagt með neinni fullkominni nákvæmni, hvað við það
mætti spara árlega, ef frum varp þetta yrði að lögum. Þingin hata mismun-
andi mikið verkefni með höndum , og verð á pappír, prentun og annari vinnu 
við þingtiðindin getur tekið — og tekur væntanlega — allmiklum breytingum. 
Verður þá helst tiltækilegt að lita á, hvað prentun um ræðuparts þingtíðind- 
anna kostaði á siðasta þingi, og gera áætlun um, hve mikið þau m undu kosta 
eftir þetta þing. Þó sú áætlun geti alls ekki orðið nákvæm, ætti þó ekki að 
m una mjög miklu.

Prentun um ræðupartsins kostaði síðastliðið ár um 50000 kr. Vegna 
þess, að þingið var þá langt venju fremur, ijöldi stórmála var til meðferðar i 
þinginu, en vinna öll og pappír var í háu verði, hlaut þessi tilkostnaður að 
verða óvenjulega mikill.

Nú virðist ekki ógætilega áætlað, þó gert sje ráð fyrir, að um ræðu- 
parturinn verði að eins s/4 hlutar þess, sem hann var siðastliðið ár, og ætti 
hann þá ekki að kosta að þessu sinni meira en 37500 kr., ef gert er ráð fyrir, 
að allur annar kostnaður við hann yrði hinn sami og síðastliðið ár.

En nú bjóðast p rentararnir til þess að prenta hann fyrir 15°/o lægra
verð en þeir gerðu siðast, hverja örk. Pappír heíir og verið keyptur til þing- 
tiðindanna fyrir miklu lægra verð en í fyrra, og virðist þá óhætt að draga
frá fjárhæðinni, kr. 37500, rúmlega 15°/o, eða kr. 6000, og er þá kostnaðurinn 
kom inn niður i kr. 31500. Líklega má þó telja þessa fjárhæð dálítið lægri, en 
þó varla undir 30 þús. kr.



Hjer er þó á íleira að líta, sem horfir til verulegrar niðurfærslu á 
þessum kostnaði. E r  þá fyrst þess að geta, eins og tekið er fram í nefndar- 
áliti meiri hluta fjárhagsnefndar Nd., að verði um ræ ðupar tu r inn  ekki prent- 
aður, verður varla hjá því komist að hafa skjalapartinn m u n  lengri en ella 
og taka upp  í hann  úrslit mála og atkvæðagreiðslur. Þennan  aukakostnað þor- 
um  vjer ekki að áætla lægri en 6000 kr.

Auk þess m undi það kosta allmikið fje að afrita allan ræ ðupartinn  og 
margfalda hann , svo sem hæfilegt þætti. Virðist tæplega mega gera ráð  fvrir 
færri en 15—20 eintökum. Til þessa kostnaðar þo rum  vjer ekki að áætla lægri 
fjárhæð en 5000 kr.

E nn  er þess ógetið, að til sam kom ulags hafa prentsm iðjustjórar boðið 
að draga 15°/o frá því verði, er þeir tóku siðaslliðið ár fyrir p ren tun  hverrar 
a rkar  af skjalapartinum . Skjalaparturinn hlýtur að þessu sinni að verða m un
styttri en i fyrra, en þó ætti þessi m ism unur  að nem a nálægt 5000 kr., þó
gert sje ráð fyrir, að skjalaparturinn yrði 7» styttri en síðast.

Sjeu þær áætlunartö lur, er hjer hefir verið lýst, nærri lagi, sem vjer
viljum halda fram, verður spa rnaðurinn  af þvi að sam þykkja  þetta frum varp  
14 -16000 kr.

Ýmsir m u n u  segja, að hjer sje ekki um  mikið fje að ræða. Þetta er 
að vísu satt, en fram hjá því verður he ldur ekki gengið, að full þörf er á að 
spara  flest það, sem án er hægt að vera, en hins vegar fullkomin óvissa um, 
hvernig tekst með sparnaðinn  á þessu þingi, og þó ekki væri fleiri ástæður 
að telja, vildum vjer mæla með því, að frum varp  þetta verði sam þykt af hátt- 
virtri deild við 2. um ræ ðu  þessa máls.

Hins vegar skal því engan veginn neitað, að æskilegra væri, ýmsra 
hluta vegna, að þingtíðindin væru öll pren tuð  en að svo sje að farið, sem 
vjer nú  höfum lagt til, ef hægt væri enn þá að draga ú r  þeim kostnaði, er 
því fylgir.

1 þvi skyni að fá þessu framgengt fórum vjer fram á það við prent- 
smiðjustjórana, að þeir byðu alls 20" o afsláít af p ren tun  allra þingtíðindanna 
frá því, sem var í fyrra. Eins og þegar liefir verið lýst, tókst þetta ekki, er 
vjer ræ ddum  málið við þá. E n  þess viijum vjer þegar láta getið, að ef deildin 
lítur á þetta mál líkt og vjer, og sam þykkir  því frum varpið að þessu sinni, 
teljum vjer oss þó bundna við tilboð vort til prentsmiðjueigendanna, ef sam- 
þykki á því kynni að kom a til vor milli 2. og 3. um ræ ðu  þessa máls hjer í 
deildinni, og þá fylgjast að því máli, að frum varpið  verði felt við 3. um ræðu.

Alþingi, 21. m ars 1922.
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