
Nd. 631. Nefndarálit [69. mál]
um frv. til l. um vega- og brúa sjóð.

Frá meiri hl. samgöngumálanefndar .

Nefndin hefur rætt frv. á fundum sínum og sent það vegamálastjóra til um-
sagnar. Vegamálastjóri hefur sent nefndinni ýtarlega umsögn um frv. og telur það
spor í framfaraátt - með auknum tekjum til að standa undir vega- og brúafram-
kvæmdum. Hann bendir þó á, að í frv. er ekki gert ráð fyrir, að fé úr fyrirhug-
uðum sjóði fáist til sýsluvega og hreppavega, sem hafa þó mikla þörf fyrir aukin
fjárframlög til vega- og brúagerða. Þá segir vegamálastjóri enn fremur:

"Þar sem komin er fram á Alþingi tillaga til þingsályktunar um heildarendur-
skoðun á vegalögum. hef ég í greinargerð til fjárveitinganefndar. dags. 15. þ. m.
(febr.), lagt til, að við þá endurskoðun verði athugað að fella inn í vegalögin ákvæði
um fasta tekjustofna til vega- og brúaframkvæmda, eins og frumvarp þetta gerir
ráð fyrir. Með tilvísun til þessa leyfi ég mér að leggja til, að frumvarp þetta verði
að efni til fellt inn í vegalög við væntanlega endurskoðun þeirra."

10. landsk. þm., Bjartmar Guðmundsson, og fleiri alþingismenn hafa í samein-
uðu þingi flutt till. til þál. um endurskoðun á lögum um vegi, sem vegamálastjóri
vitnaði til í umsögn sinni. Fjárveitinganefnd mælti einróma með samþykkt tillög-
unnar og gerði hana fyllri með því að leggja til að láta fram fara athugun og end-
urskoðun um brýr, sem byggðar eru á vegum þess opinbera, og jafnframt athuga
möguleika á öflun fastra tekjustofna til vega- og brúagerða. Nú hefur þingsálykt-
unartillaga þessi verið samþykkt í sameinuðu þingi.

Nefndin gat ekki orðið sammála um afgreiðslu frv., en meiri hluti hennar
leggur til í samræmi við framanritað, að hv. deild samþykki að vísa frv. til ríkis-
stjórnarinnar.

Alþingi, 23. marz 1961.
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