
sþ. 268. Tillaga til þingsályktunar [141. mál]
um neyðarráðstafanir vegna jarðelda í Vestmannaeyjum.

Frá forsætisráðherra.

Alþingi ályktar að kjósa nefnd skipaða sjö alþingismönnum kjörnum hlutfalls-
kosningu i sameinuðu Alþingi til þess að gera tillögur um neyðarráðstafanir vegna
eldgossíns á Heimaey og um fjáröflun þeirra vegna. Skal hún þegar hefja starf og skila
tillögum sínum í frumvarpsformi svo fljótt sem nokkur kostur er. Tillögur nefndar-
innar skulu við það miðaðar, að búsifjar af völdum náUúruhamfaranna séu bornar
af þjóðinni allri sameiginlega.

Jafnframt heimilar Alþingi ríkisstjórninni að taka bráðabirgðalán i Seðlabanka
íslands eða annars staðar, að fjárhæð allt að 500 milljónir króna, til þess að standa
undir kostnaði, sem þegar er áfallinn, og margvíslegum ráðstöfunum, sem ekki
verður komízt hjá að gera án tafar. Bráðabirgðalán þetta skal endurgreitt af vænt-
anlegri fjáröflun samkvæmt ákvörðun Alþingis. Ráðstöfun fjár þess, er tekið verður
að láni til bráðabirgða samkvæmt framansögðu, skal vera í höndum nefndar þeirrar,
sem ríkisstjórnin skipaði 23. janúar s. l. til að rannsaka, hverjar afleiðingar náttúru-
hamfarirnar í Vestmannaeyjum geta haft fyrir efnahagslega afkomu þjóðarbúsins og
hver úrræði eru helzt fyrir hendi til að draga úr þeim afleiðingum. Samkvæmt skip-
unarbréfi sinu ber þeirri nefnd að hafa samráð við bæjarstjórn Vestmannaeyja.

Greinargerð.
Það er óhjákvæmilegt, að gerðar séu neyðarráðstafanir vegna eldgossins á Heima-

ey. Þær neyðarráðstafanir eiga að byggjast á sameiginlegu átaki þjóðarinnar allrar.
Um það átak þarf að vera einhugur þings og þjóðar. Það mun vera ósk allra þing-
flokka, að þannig sé að málinu staðið. Æskileg samstaða allra þingmanna, jafnt
stjórnarliða sem stjórnarandstæðinga, sýnist bezt tryggð með því að veita Alþingi
sjálfu beina aðild að undirbúningi tillagna um nauðsynlegar neyðarráðstafanir á
þann hátt, sem gert er ráð fyrir i þingsályktunartillögu þessari. Jafnframt er eðli-
legt, að Alþingi gefi þegar út þá stefnuyfirlýsingu, að þjóðin öll skuli bera sameig-
inlega ábyrgð á tjóni því, sem náttúruhamfarirnar i Vestmannaeyjum valda. Felst það
i þingsályktunartillögu þessari.

Heimild til bráðabirgðalántöku er nauðsynleg til þess að mæta áföllnum og
áfallandi óhjákvæmilegum útgjöldum, sem þegar i stað koma til. Ákvörðunarvald
um fjárráðstafanir i þessu sambandi virðist eðlilegt að fela nefnd þeirri, er i tillögu-
greininni segir, enda eiga allir þingflokkar mann í þeirri nefnd, þó að hún sé að
formi til skipuð af rikisstjórninni.


