
Gd. 119. Wefnrtarálit

nm frv. til stjórnarskipunarlaga um breyting á stjórnarskrá konungsrikisins íslands.

Frá meiri hl. stjórnarskrárnefndar.

Nefnd sú, er háttv. Ed. kaus til þess að alhuga ofannefnt frv., hefir at-
hugað það og rætt á nokkrum fundum.

Ö ll nefndin íellst á þá breytingu frv., að reglulegt A lþingi skuli eftirieiðis
aðeins háð anuaðhvert ár. Aðalástæðan fyrir þessari breytingu er sparnaður sá,



em af henni hlýtur að leiða. Sú hefir sist o tð ið  raunia á, að þ ingia  hafi verið 
styttrí siðan farið  vár að heyja þing á hvcrju á ii en áður var, og alþingiskostn- 

aðurinn hefir verið gífurlegur síðustu árin, frá 384 þúsund krónum árið 1921 
niður í 202 þúsund krónnr árið 1924. H jer er þvi ekki um óverulegan sparnað 
að ræða, jafnvel þótt gengið sje út frá þvi, að fjárlagaþingin verði heldur lengri 
en nú eru þau, að þingkostnaðurinn fari lækkandi vegna m inkandi dýrtiðar og 
að aukaþing verði haldið annað slagið þau árin, sem reglulegt A lþ ingi verður
ekki háð, þvi þau verða þó ætið styttri en fjárlagaþing, þar sem þau munu að-
eins kölluð saman þegar einhver knýjandi ástæða er til þess, og málamergðin 
ekki verða nærri eins m ik il og á reglulegum fjárlagaþingum .

t*að er enginn vafi á þvi, að m ik ill meiri hluti kjósenda landsins

krefst þess, og það með rjettu, að þingum verði fækkað og til muna dregið úr
alþingiskostnaðinum.

Þá er og ö ll nefndin sammála um, að gera eigi leiðrjettingar þær á tölum 
i 26. gr. stjórnarskrárinnar, sem felast i 3. gr. frv.

Loks er ö ll nefndin sammála um breytingu þá á stjórnarskránni, sem

felst i 5. gr. frv., og telur það ekki mega koma fyrir aftur, að stofnað sje til
kosninga um land alt, þótt svo v ilji til, að landskjörinn þingm aður og vara- 
maður hans deyi báðir á kjörtimabilinu.

Hinsvegar eru 2 nefndarmanna (1. P. og J. J .) m ótfalln ir lengingu þeirri 
á kjórtim abili kjördæmakjörinna þingmanna og breytingu þeirri á landskjörinu,
sem i frv. felast, og ætla að færa ástæður fyrir í sjerstöku nefndaráliti.

Meiri hluti nefndarinnar getur hinsvegar einnig fallist á þessar breytingar 
og á ástæður þær, sem fyrir þeim eru færðar i athugasemdunum v ið  frv. Sjer- 
staklega leggur hann áherslu á það, aö óum fiýjanlegt virðist að breyta núgildandi 

ákvæðum um landskjörið svo, að það kom i ekki i bága við hátíðahöldin í tilefni 
a f 1000 ára afmæli Alþingis árið 1930, og að nauðsynlegt er að gera þá breytingu 
nú á þessu síðasta þingi kjörtímabilsins, til þess að forðast aukakosningar og 

hinn mikla kostnað, sem af þeim leiðir.
Meiri hluti nefndarinnai leyfir sjer þvi að leggja það til v ið  háttv. deild, 

að hún samþykki frv. óbreytt.

A lþingi, 7. mars 1927.

Jób. Jóhannesson, Ingib jörg H. Bjarnason,
iormaður. ritari.

Jóhann f*. Jósefsson.


