
sþ. 555. Nefndarálit [177. mál]
um till. til þál. um undirbúning ellefu hundruð ára afmælis byggðar á Íslandi
árið 1974.

Frá fjárveitinganefnd.

Nefndin mælir með því meginefni tillögunnar, að landnámshátíðarnefnd verði
falið að starfa áfram og að kostnaður við störf hennar greiðist úr rikissjóði.

Hins vegar telur fjvn. nauðsynlegt, að fengnar séu nánari upplýsingar um ein-
stakar hugmyndir, sem fram koma í nefndaráliti landnámshátiðarnefndar, áður
en unnt sé að taka til þeirra endanlega afstöðu, og leggur því til, að þær verði ekki
taldar upp í sjálfri tíllögugreínínní.

Ljóst er þó, að nauðsynlegt er fyrir nefndina að fá sem fyrst vitneskju um,
hver sé vilji Alþingis og rikisstjórnarinnar varðandi undirbúning landnámshá-
tiðarinnar, þannig að hún geti einbeitt sér að þeim atriðum, sem fallizt verður á
að framkvæma, og með tilliti til þess, að þingi er nú að ljúka, leggur fjvn. til,
að þvi verði bætt inn i tillögugreinina, að nefndin skuli bera aðalákvarðanir
sinar undir ríkisstjórnina. Hefur þá rikisstjórnin aðstöðu til þess að hafa samráð
við þingið eða þingflokkana um meiri háttar ákvarðanir.

Það helzta, sem komið hefur fram i umræðum fjvn.um einstakar till. hátíð-
arnefndarinnar, er þetta:

Nefndarmenn eru ekki fylgjandi hugmyndinni um þjóðarhús á Þingvöllum, en
telja hins vegar, að gera þurfi átak til þess að bæta þar, eða i nágrenninu, að-
stöðu til gistingar og annarrar fyrirgreiðslu við ferðafólk, og að athuga þurfi nánar,
á hvern hátt þetta verði bezt gert.

Koma þarf einnig til athugunar, hvernig alfriðun staðarins verði tryggileg-
ast framkvæmd og hvaða byggingar verði leyfðar i næsta nágrenni hans, þar
á meðal listamannabúðir. ef reistar yrðu.

Nefndin er hlynnt bókaútgáfu í tilefni hátíðarinnar, en telur hugmyndina um
58 binda útgáfu vera of viðamikla og ekki líklega til að ná til alþýðu manna.
Aftur á móti mundi ritun og útgáfa íslandssögu frá upphafi byggðar til vorra
daga vera verðugt verkefni i sambandi við landnámshátíðína, að dómi fjvn.

Að öðru leyti en hér hefur verið nefnt eru fjárveitinganefndarmenn yfirleitt
hlynntir tillögum landnámshátitSarnefndar, þar á meðal tillögunni um byggingu
á eftirlikingu af sögualdarbæ,

Sérstaklega vill fjvn. fyrir sitt leyti taka undir þá ábendingu, að stefnt verði
að því að koma upp nýju Alþingishúsi í tilefni landnámshátíðarinnar, og væntir
þess, að greinargerð um það mál verði lögð fram á næsta þingi af nefnd þeirri,
sem falið hefur verið að gera tillögur um framtiðarhúsnæði Alþingis.

Samkvæmt framansögðu leggur nefndin til, að tillögugreininni verði breytt
eins og fram kemur á þskj. 554.

Alþingi, 17. april 1967.
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