
sþ. 580. Nefndarálit [211. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árið 1964.

Frá fjárveitinganefnd.

Við afgreiðslu fjárlaganna í vetur var heiIdarfjárveitingum á 13. gr. A, til
vega- og brúargerða, ekki skipt niður á einstakar framkvæmdir. Ástæðan var sú,
að þá hafði verið ákveðin ný skipan vegamálanna og m. a. stórfelld fjáröflun
til þeirra.

Ný vegalög voru samþykkt á Alþingi þann 20. desember, daginn áður en fjárlög
voru afgreidd.

t 10. gr. vegalaga segir: "Vegamálastjóri semur tillögu að vegáætlun fyrir
þjóðvegi, aðalfjallvegi og aðra fjallvegi til 4 ára í senn til leiðbeiningar um skipt-
ingu þess fjár, sem til ráðstöfunar er hverju sinni til vegagerðar. Skal áætlunin
annars vegar gera grein fyrir þeim framkvæmdum, sem fyrirhugaðar eru á hverj-
um tíma, en hins vegar þeirri fjáröflun, sem gert er ráð fyrir vegna þeirra."

Í 11. gr. laganna er tekið fram, að i vegáætlun skuli taldir allir þjóðvegir, svo
og nýbyggingar þjóðvega á þeim tíma, sem áætluninni er ætlað að gilda, enn fremur
áætlaður kostnaður til vegaviðhalds og annar kostnaður vegagerðar rfkisins á sama
tíma.

Um málsmeðferðina segir svo í 14. gr. laganna, að leggja skuli fyrir sameinað
Alþingi tillögu til þingsályktunar um vegáætlun samtímis frv. til fjárlaga og áætl-
unin öðlist gildi, þegar Alþingi hafi samþykkt hana.

Þar sem vegalögin voru samþykkt samtímis fjárlögum, voru sett í þau ákvæði
til bráðabirgða um, að svo fljótt sem auðið væri skyldi leggja fyrir Alþingi tillögu
til bráðabirgðaáætlunar, er gildi fyrir árið 1964.

Þann 14. apríl s.Lvar lögð fram tillaga til þingsályktunar um vegáætlun fyrir
árið 1964,og var henni vísað til fjárveitinganefndar tveimur dögum síðar. Nefndin
hefur rætt tillöguna á mörgum fundum og haft samráð við vegamálastjóra.

Nefndin stendur sameiginlega að áliti þessu, en einstakir nefndarmenn hafa
áskilið sér rétt til þess að flytja og fylgja breytingartillögum, sem fram kunna
að koma.

Efni tillögunnar verður hér ekki rakið, en henni fylgir ýtarleg greinargerð og
upplýsingar og útreikningar á 10 fylgiskjölum.

Nefndin flytur ekki breytingartillögur við tekjuáætlunina.
Varðandi I. lið útgjaldahliðar flytur nefndin ekki till., en leggur til. að við-

haldskostnaður þjóðvega undir II. lið verði lækkaður um 5 millj. kr. Samkv. til-
lögum nefndarinnar fer þessi upphæð til nýrra þjóðvega og íbrúargerðir.

Aðalverkefni nefndarinnar var að skipta niður fé til hraðbrauta, þjóðbrauta.
landsbrauta og aðalfjallvega, einnig til brúargerða. Á sérstöku þingskjali er lýst
tíllögum nefndarinnar. Í framsögu verður gerð nánari grein fyrir þeim.

Fulltrúar Framsóknarflokksins og Alþýðubandalagsins í nefndinni bentu á, að
samkv. ákvæðum 10. og 11. gr. ætti að taka mí á vegáætlun framkvæmdir þær i
vegamálum, sem gera ætti fyrir lánsfé, og lögðu áherzlu á, að það yrði gert við
næstu vegáætlun.

Við VI.-XII. lið gjaldabálks eru ekki fluttar breytingartillögur af nefndar-
innar hálfu.

Með vegáætluninni fyrir árið 1964 hefur verið unnið mikið verk, sem kemur
til endurskoðunar, er vegáætlun fyrir árin 1965-1968 verður lögð fram á hausti
komanda. Þá verður unnt að byggja á fenginni reynslu og leiðrétta annmarka, sem
fram hafa komið, m. a. varðandi flokkun og upptalningu vega.

Með nýju vegalögunum hafa stórauknar tekjur verið tryggðar til samgöngu-
málanna á landi. Er ástæða til þess að fagna þeirri þróun.

~lþingi, 5. mai 1964.
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