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Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur haft til meðferðar tillögu til þingsályktunar um flugmálaáætlun
árin 1988-1991. Um er að ræða framkvæmdaáætlun samkvæmt lögum frá 27. mars 1987 og
er áætlunin byggð á tillögum nefndar um framkvæmdir í flugmálum frá október 1986. Er
þetta í fyrsta skipti sem lögð er fram á Alþingi þingsályktunartillaga um flugmálaáætlun.

Nefndin kvaddi til fundar við sig fulltrúa samgönguráðuneytis, svo og fulltrúa
Flugmálastjórnar og varaflugmálastjóra, sem mætti á fund nefndarinnar í forföllum
flugmálastjóra. Var farið yfir áætlunina með þeim á tveimur fundum. Einnig höfðu
fjárveitinganefndarmenn samráð við þingmannahópa kjördæmanna um meðferð málsins.

Þar eð þingsályktunartillagan kom ekki fram á Alþingi fyrr en seint á þinginu, sem
skýrist af því að hér er um að ræða nýjung í málsmeðferð, gafst fjárveitinganefnd ekki
ráðrúm til þess að fjalla jafnítarlega um framkvæmdaáform og ástæða hefði verið til og
nefndin hefði viljað. Með tilvísan til þessa, svo og þess að samkvæmt tillögunni eru
áformaðar fjárveitingar 1989 til liðar 4.32 að fjárhæð 19,0 millj. kr., liðar 4.33 að fjárhæð
16,0 millj. kr. og liðar 4.34 að fjárhæð 13,0 millj. kr. alveg óskiptar á einstök verkefni, hefur
nefndin samþykkt að taka áætlunina fyrir 1989 og síðar til ítarlegri skoðunar á næsta þingi en
tími gefst til nú og að hún verði þá nánar skoðuð í samráði við þingmannahópa
kjördæmanna. Verði talin ástæða til þess þá að breyta áætluninni mun nefndin beita sér fyrir
því að það verði gert.

Nefndin flytur aðeins tvær breytingartillögur við tillöguna nú og flytur þær á sérstöku
þingskjali. Báðar þær breytingartillögur eru smávægilegar.

Leggur nefndin til að tillagan verði samþykkt með þeim breytingum.
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