
sþ. 669. Nefndarálit [220. mál]
um till. til þál. um skipulagsskrá fyrir Þjóðhátíðarsjóð.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Hér el' um að ræða mál, sem er einn af mörgum þáttum í afgreiðslu og ráðstöf-
unum Alþingis vegna Þjóðhátíðar 1974. Öll forusta um það hátíðarhald til þess að
minnast 1100 ára afmælis Íslandsbyggðar var í höndum Alþingis og ávallt lögð á
það rík áhersla um hvert og eitt ákvörðunaratriði, sem til kasta Alþingis kom í
því sambandi, að tryggja mn þá ráðstöfun einróma stuðning þingsins. Þetta var
talið nauðsynlegt og raunar sjálfsagt í því skyni að sem ríkust samstaða tækist um
öll einstök framkvæmdaatriði og stefnumótun í sambandi við þjóðhátíðarhaldið.

Það mál, sem hér er til afgreiðslu, er að líkindum síðasta mál í tengslum við
Þjóðhátíð 1974, sem kemur til kasta Alþingis. En nú ber svo við að allt aðrir af-
greiðsluhættir eru upp teknir við meðferð málsins en ríkt hafa um öll þau
ákvörðunaratriði viðvíkjandi Þjóðhátíð 1974, sem komið hafa til ákvörðunar Al-
þingis. Í stað þess að haft væri samráð við þingflokkana um tillögugerð um ráð-
stöfun hagnaðar af sölu þjóðhátíðarmyntar í því skyni að tryggja samstöðu um
slíka tillögugerð í þinginu, þannig að afgreiðsla þessa að líkindum síðasta máls
í tengslum við Þjóðhátíð 1974 gæti orðið með sömu virðingu og reisn og verið hef-
ur um önnur mál þjóðhátíðar, þá var á það ráð brugðið að fela aðila utan þingsins
að vinna verkið og kynna það þingmönnum fyrir tilverknað fjölmiðla. Þannig
fréttu þingmenn fyrst af efni þeirrar þáltill., sem hér er nú til afgreiðslu, og þrátt
fyrir gagnrýni fjölmargra þingmanna þá þegar í þeim málatilbúnaði hefur óskum



þeirra um, að þingið fengi að fjalla um þetta mál með sama hætti og önnur mál-
efni varðandi Þjóðhátíð 1974, ekki verið sinnt. Afleiðingarnar eru nl. a. þær, að
þingmönnum hefur ekki gefist tími né tækifæri til þess að kynna sér nógu rækilega
efnisatriði sjálfrar þáltill., hvað þá heldur þá fjölmörgu aðra og síður en svo
minna um verða valkosti um ráðstöfun hagnaðar af sölu þjóðhátíðarmyntar, sem
eru fyrir hendi. M. a. af þessum sökum hefur nú þegar komið fram tillaga um. aðra
ráðstöfun fjárins en þessi þáltill. gerir ráð fyrir, og vitað el' að ýmsar fleiri hug-
myndir eru uppi meðal þingmanna, sem ekki hefur gefist kostur ú að kanna. Ef
knúið er á um afgreiðslu við slíkar aðstæður el' ljóst, að skiptar skoðanir þing-
manna koma frum við atkvæðagreiðslu og ekki tekst sú samstaða á Alþingi um
afgreiðslu þessa síðasta máls í tengslum við Þjóðhátíð 1974, sem ríkt hefur í þing-
sölum um slík mál fram til þessa og minni hluti fjúrveitinganefndar telur nauð-
synlegt að sé um öll mál í tengslum við það hátíðarhald -- frá hinu fyrsta til hins
síðasta. Minni hluti fjárveitinganefndar telur, að gera eigi tilraun til þess að sam-
ræma sjónarmið þingmanna í máli þessu, og er þess fullviss að það er unnt ef
haldið er á máli þessu með sama hætti og öðrum múlum tengdum þjóðhátiðarhald-
inu. Því gerir minni hluti fjárveitinganefndar þú tillögu, a ð þáltill. þessari verði
vísað til ríkisstjórnarinnar í því skyni, að hún sendi þingflokkunum málið til at-
hugunar og umfjöllunar í þeim tilgangi að málið verði kannað betur af þingsins
hálfu en gert hefur verið og reynt að samræma sjónarmið þingmanna innan
ramma einnar og sömu tillögu um ráðstöfun hagnaðar af sölu þjóðh:ítíðannyntar.
Eflaust er hægt að ljúka því verki áður en þing kemur saman næsta haust, þannig
að strax í upphafi næsta þings gæti niðurstaða legið fyrir Alþingi til ákvörðunar.

Fáist tillaga minni hluta fjárveitinganefndar um að þáltill. verði vísað til ríkis-
stjórnarinnar ekki samþykkt, áskilja flutningsmenn tillögunnar sér rétt til þess
að greiða atkvæði um þær till., sem fram hafa komið eða kunna að koma, eða taka
ekki þátt í afgreiðslu málsins.

Fram skal tekið, að Karvel Pálmason styður till. minni hlutans í fjárveitinga-
nefnd.

Alþingi, 2. maí 1977.

Sighvatur Björgvinsson,
frsm.

Geir Gunnarsson.


