
Nd. 716. Nefndarálit [86. mál]
um frv. tilL um breyt. á 1.nr. 50 17. maí 1947, um breyt. á 1. nr. 102 19. júní 1933.
um samþykktir um sýsluvegasjóði.

Frá samgöngumálanefnd.

Nefndin hefur haft til athugunar frv. það, sem hér um ræðir, og sent það til
umsagnar vegamálastjóra, og er álit hans birt hér með. Eins og fram kemur Í þVÍ,
getur hann ekki mælt með samþykkt frv.

Samgöngumálanefnd er vel ljóst, að brýna nauðsyn ber til þess að auka tekjur
sýsluvegasjóðanna, svo að þeir geti betur innt af hendi hlutverk sitt en nú er.
Telur nefndin því rétt, að athugun verði gerð á möguleikum til að auka fjárráð
sjóðanna, og í trausti þess, að að því verði stefnt, leggur hún til, að málinu verði
vísað til ríkisstjórnarinnar. Einn nefndarmanna (EmJ) var fjarstaddur afgreiðslu
málsins.

Alþingi, 2. maí 1955.

Sigurður Bjarnason,
form.

Ásgeir Bjarnason,
fundaskr., frsm.
Magnús Jónsson.

Eiríkur Þorsteinsson.

Fylgiskjal.

VEGAMÁLASTJÚRINN
Reykjavík, 15. nóv. 1954.

Samþykktir um sýsluvegasjóði.
Með bréfi, dags. 12. þ. m., sendi háttvirt samgöngumálanefnd neðri deildar

Alþingis mér til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á gildandi lögum um
samþykktir um sýsluvegasjóði á þskj. 140.

Í frumvarpinu er lagt til að heimila framlög héraða umfram lögbundinn vega-
skatt og skylda ríkissjóð til framlaga á móti þVÍ fé á sama hátt og vegaskattinum.
Frumvarp, er gekk í sömu átt, lá fyrir Alþingi 1951, þskj. 141, svo og frum-

varp á þskj. 180 um hlutfallshækkun á framlagi ríkissjóðs, en umsögn mín um
frumvörp þessi sameiginlega til samgöngumálanefndar er dags. 16. jan. 1952 og
lagt gegn afgreiðslu þeirra á því þingi. Þykir rétt að vísa til þeirrar umsagnar.

Þá lá fyrir Alþingi 1952 frumvarp til laga um hlutfallshækkun ríkissjóðsfram-
lagsins til vegasjóðanna (þskj. 145, úr 12%0 í 36%0)' Umsögn mín um frumvarp
þetta er dags. 25. nóv. það ár, og þykir einnig rétt að vísa til þeirrar umsagnar
varðandi frumvarp það, sem nú liggur fyrir til afgreiðslu.

Í umsögn minni um það frumvarp var bent á þá einföldu leið til nauðsynlegra
tekjuauka fyrir vegasjóðina, án röskunar á greiðsluhlutföllum milli framlags ríkis-
sjóðs og héraða, að heimila sýslunefndum að hækka vegaskattinn fyrir eitt ár í
senn og gerð tillaga um 50% hækkun eins og þá stóðu sakir. Þessi tillaga náði fram
að ganga og var lögfest sem bráðabirgðaákvæði.

Í framkvæmd hefur þetta nýja ákvæði reynzt svo, að 14 sýslur af 16, sem gert
hafa samþykktir um sýsluvegasjóði, hafa notfært ákvæðið, þar af 13 sýslur til
fulls og ein sýsla með 40% hækkun. Þær tvær sýslur, sem enn hafa ekki notfært
heimildina, Gullbringusýsla og A.-Barðastrandarsýsla, hafa mjög lítil útgjöld til
sýsluvega.

Framlög ríkissjóðs til sýsluvegasjóðanna námu á s. l. ári 1847 þús. kr., og
hækkar framlagið nokkuð árlega vegna aukins skattstofns. Framlög héraðanna á
móti ríkissjóðsframlaginu námu hins vegar 1122 þús. kr. Sambærilegar tölur árs-
ins 1952 svara til 60% tekjuauka vegasjóðanna árið 1953. Hagur vegasjóðanna
hefur þvi gerbreytzt á því ári að því er tekjur varðar, auk þess sem útgjöld vega-
sjóðanna voru stórlega létt með vegalagahreytingu, sem kom til framkvæmda 1952,
er ríkissjóður tók við % sýsluveganna.

Í frumvarpi því, sem hér ræðir um, er farið inn á þá braut að binda ríkissjóð
framlagsskyldu móti aukaframlögum, sem héruðin kunna að æskja að leggja fram
hverju sinni og engin takmörk eru sett. Fjársterkum héruðum er hér opnuð leið til
fjáröflunar, sem þeim efnaminni er lokuð, þótt þörf þeirra kunni að vera meiri.
Þá yrði og erfitt að áætla útgjöld ríkissjóðs á þessum lið, svo mjög sem fjárafl
ýmissa héraða þrýstir nú á vegaframkvæmdir með lánsframboðum. en því yrði
hér opnuð leið til kröfugerða á ríkissjóðinn um nærfellt tvo peninga á móti einum.

Ég get því ekki mælt með því, að frumvarp þetta verði lögfest.

Virðingarfyllst,
Geir G. Zoega.

Samgöngumálanefnd neðri deildar Alþingis, Reykjavík.


