
sþ. 778. Nefndarálit [150. mál]
mn till. til þál. um framkvæmd laga nr. 32 1946, um Austurveg.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Fjárveitinganefnd hefur tekið tillögu þessa til umræðu, en nefndarmenn gátu
ekki orðið sammála um afgreiðslu málsins. Minni hl. nefndarinnar, þeir Ingólfur
Jónsson og Helgi Jónasson, leggur til, að tillagan verði samþykkt óbreytt, og mun
gefa út sérstakt nefndarálit, en meiri hl. nefndarinnar gat ekki á þetta fallizt af
eftirfarandi ástæðum:

Með lögum nr. 32 frá 1946 er ákveðið, að leggja skuli Austurveg og verkinu að
.ftlllu lokið á næstu 7 árum, enda verði nægilegt vinnuafl fáanlegt svo og stórvirkar
vinnuvélar. Samkvæmt 6. gr. laganna er ríkisstjórninni heimilað að. taka allt að
:.!O milljón króna lán til þessara framkvæmda. Þessi ákvæði eru svo skýr, að ekki
verður um villzt.

. Núverandi ríkisstjórn og flokkar þeir, sem hana styðja, hafa tekið að sér það
verkefni að draga úr dýrtíðinní í landinu, eftir því sem unnt er, og koma fjárhags-
kerí'i þjóðarinnar á fastan og öruggan grundvöll. Eitt aðalskilyrðið til þess að ná
því marki er að draga úr fjárfestingu í landinu, meðan verið er að ná því marki,
eftir því sem unnt er, og að afgreiða greiðsluhallalaus fjárlög.

Til fjárveitinganefndar barst erindi frá þingmönnum Arnesinga um að taka
upp á fjárlög ákveðna upphæð til þessara framkvæmda, sem meiri hluti nefndar-
innar gat ekki fallizt á, að gert yrði. Í fjárlögum fyrir 1950, sem nú hafa verið af-
greidd, er því ekkert fjárframlag ætlað til þessa mikla mannvirkis. Engar breytingar-
tillögur voru bornar fram um þetta atriði af nefndinni, eða einstökum nefndar-
Illönnum né öðrum við afgreiðslu fjárlaganna. Nefndin lítur svo á, !lð fjöldamörg
önnur verkefni í samgöngumálum þjóðarinnar séu engu síður aðkallandi en Austur-
vegur, enda hefur nú með lagningu Krýsuvíkurvegar verið allverulega bætt úr sam-
gönguþörfinni milli héraðanna austan fjalls og Reykjavíkur. Meiri hlutinn getur
því meðal annars af þeim ástæðum ekki lagt til, að tillagan verði samþykkt. Hann
lítur einnig svo á, að ríkisstjórnin verði sjálf að meta það, hvort rétt sé að nota láns-
heimildina á þessu ári eða fresta framkvæmdum til samræmingar þeirri stefnu . í
fjármálum, sem talin er nauðsynleg í sambandi við baráttuna við dýrtíðina. Fyrir
11Vileggur meiri hluti nefndarinnar til, að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnar-
innar.
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