
Nd. 109. Nefndaráll*

nm till. til þál. nm björgnnar- og eftirlitsskip við Vestmannaeyjar.

Frá meiri hlnta sjávarútvegsnefndar.

Meginatriði þeirrar þál.till., sem bér nm ræðir, er það, hvort deildin vilji 
með samþykkt hennar halda þvi að ríkisstjórninni, að björgnnar- og eftirlits- 
starfið við Vestmannaeyjar sé rækt á sama hátt, eða að minnsta kosti ekki ófnll- 
kom nari hátt, en áðnr var hún, meðan »Þór« var látinn annast starfsemi þessa.

Þykir meiri hlnta nefndarinnar einsýnt, að þingið knnni svo að meta 
það gagn og öryggi, er af starfsemi »Þórs« leiddi meðan hans nant við, að það 
vilji leggja sem eindregnast með þvi, að það skipnlag á björgnnar- og eftirlits- 
starfinn við Vestmannaeyjar, sem lagðnr hefir verið grnndvöllnr að með »Þór«, 
ekki raskist eða breytist á neinn hátt til hins lakara, þótt »Þór« sé nú úr 
sögnnni.

Alitnr meiri hl., að svo mikið sé f húfi, bæði hvað snertir öryggi hins



mikla fjölda sjómanna viðsvegar af landinn, sem sjó stnnda i Vestmann&eyjnm, 
og eins afkomn útgerðarinnar & þessum stað, sem gefnr af sér í rfkissjóðstekjnr 
hátt á sjötta hnndrað þúsnnd krónnr árlega, að þinginn sé skylt að gera sem 
fyrst ráðstafanir til þess, að annað skip, engu ófnllkomnara en »Þór« var, komi 
i hans stað og til þeirra starfa, er hann hafði með höndnm.

Hér skal ekki nm það deilt, hvort sá samningnr, er áðnr gilti nm »Þór«,
sé í gildi ennþá. Innan nefndarinnar vorn menn nokknð skiptir nm það efni.
En meiii hlntinn telnr, að i samningi slfknm sem þeim, er hér nm ræðir, beri 
ekki siðnr að lita á anda samningsins en orðalag hans, og skoðar það aðalatriði 
í þessn máli, að rikið haldi áfram þeirri björgnnar- og eftirlitsstarfsemi, er það 
hefir viðurkennt i verki sem nanðsynlega með útgerð »Þórs«, og að það eftirlit 
verði á engan hátt lakara en það áður var. Ennfremnr að skip það, sem við
björgnnar- og eftirlitsstarfið fæst, verði 1 engn siðnr útbúið en »Þór« var til
björgunarstarfsemi. Sú tilhögun, sem nú er við Vestmannaeyjar i þessn efni, með 
»Hermóði« sem eflirlitsskipi, er vitanlega út úr vandrseðum gerð, og óþarft ætti 
að vera, að grípa þyrfti til slikra úrræða næstn vetrarvertfð.

Minni hlnti nefndarinnar virðist ieggja mesta áherzln á, að það skipnlag 
haldist yfirstandandi vertfð, sem nú er á björgnnar- og eftirlitsstarfinn, en nm 
það virðist oss ekki þörf að gera sérstaka ályktnn nú, þar sem komið er iangt 
fram á vertið, þar eð það er viðnrkennt, að úr því sem komið er, verði að haga 
gæzlunni við Vestmannaeyjar þessa vertið eins og nú er gert. En minni hl. virðist 
ennfremnr vilja, að sama fyrirkomnlag haldist óbreytt næsta ár, og jafnvel nm 
óákveðinn tima. En sú tilhögnn virðist oss ekki mega vera á þvi mannúðar- og 
menningarstarfi, sem rfkið hefir byrjað á og itrasta nanðsyn ber til, að ekki 
verði látið niðnr falla.

Samkvæmt þvi, er að framan segir, leyfir meiri hl. nefndarinnar sér að 
leggja til, að till. verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU.

Tillögngreinin orðist svo:
Neðri deild Alþingis ályktar að skora á rikisstjórnina að sjá nm það, 

að björgunar- og eftirlitsstarfinn við Vestmannaeyjar verði af hálfu rikisins 
haldið áfram framvegis með ekki lakari skilyrðum fyrir Vestmannaeyjar en áðnr 
og að til þess verði notað engu ófullkomnara skip en »Þór« var.

Alþingi, 21. febrúar 1930.

Jóhann Þ. Jósefsson, Signrjón Á. Ólafsson, Ólafnr Thors. 
frsm. fundaskrifari.


