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Nr 1857
av herr Ahlmark
i anledning av Kungl. Maj :ts proposition 1973 :90 med förslag till ny
regeringsfonn och ny riksdagsordning m . m .

Föredragande departementschefen utgår i likhet med grundlagberedningen från att förslagen till ny regeringsform och ny riksdagsordning skall kunna antagas slutligt under våren 1974 av den riksdag som
väljs vid det ordinarie riksdagsvalet i septem ber 1973. Ikraftträdandet
anses emellertid inte kunna ske fö rrän den l januari 197 5. Anledningen
härtill är att författningsrevisionen på flera punkter skapar problem
angåe nde samordningen mellan gamla och nya regler. Då det räder ett
nära samband mellan den nya regeringsformen och den nya riksdagsordningen anse r man att de två lagarna i huvudsak måste börja tillämpas
samtidigt.
Antagandet av den nya regeringsformen och riksdagsordningen kräver
naturligtvis om läggning av bl. a. arbetsrutiner och annat förberedelsearbete inför ikraftträdandet. EnJigt min mening är det emellertid felaktigt
att arbeta länge under gam la grundlagar sedan nya har antagits. Det skulle
vara värdefullt om de nya lagarna kunde träda i kraft så snart som
möjligt. Det vanliga är att vilande lagförslag träder i kraft omedelbart
efte r det slutliga beslutet. Självfallet kan om läggningen av arbetsrutiner
och samordningen mellan gam la och nya regler inte bli definitiv förrän
slutligt beslut har fattats. Förberedelsearbetet torde emellertid kunna
börja och i stort sett i praktiken genomföras med utgångspunkt frän det
vilande beslutet. Om så sker borde det vara möjligt med ett snabbt
ikraftträdande efter det slutliga beslutet. J ag fö reslår därför att möjligheterna till ett ikraftträdande t. ex. den l april eller den l juli 1974
noggrant undersöks.
Med hänvisning till det anförda hemställes
att riksdagen vid behandling av Kungl. Maj :ts proposition
1973:90 beslutar att regeringsform en och riksdagsordningen,
med de undantag från huvudregeln som Kungl. Maj:t föreslår,
skall träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den l juli
1974.
Stock.holm den 13 april 1974
PER AHLMARK (fp)

