
sþ. 773. Nefndarálit [181. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1969-72.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Eins og ljóst er af breytingartillögum fjárveitinganefndar við þáltill. um veg-
áætlun fyrir árin 1969-1972, stendur nefndin öll að flutningi þeirra, þar sem sam-
staða varð í nefndinni um þá tekjuöflun, sem gerð var og að dómi fjárveitinga-
nefndar var óumflýjanleg, eins og hag vegasjóðs var komið. Alger samstaða var
meðal þingmanna í öllum kjördæmum landsins um skiptingu fjárins milli vegafram-
kvæmda innan kjördæmanna, og fjárveitinganefnd hafði ekki önnur afskipti af því
en að staðfesta þá skiptingu.

í nefndaráliti okkar viljum við undirritaðir hins vegar leggja áherzlu á þau atriði,
er varða aðstöðu til vegagerða og framkvæmdir í þeim.

Um áætlunargerð þá, sem hér hefur verið tekin upp, þar sem ákvarðanir eru
teknar til lengri tíma en áður var, viljum við vekja athygli á því, að forsenda slíkrar
áætlunargerðar er stöðugt verðlag og stöðugt gengi peninga. Þetta hefur skort í
efnahagsmálum okkar íslendinga, svo sem kunnugt er, og ber vegasjóður þess glögg
merki, þar sem skuldir hans nema yfir hálfan milljarð í lok síðastliðins árs, og er



það hærri fjárhæð en varið hefur verið til framkvæmda í stórum verkefnum, eins
og Keflavíkurvegi. Siglufjarðarskarði og Ólafsvíkurenni. Gengistap vegasjóðs er
orðið um 150 millj. kr., er það hrikaleg fjárhæð. \Tið teljum, að þessi reynsla sanni
þrennt: t fyrsta lagi, að hafa verði fullkomna aðgæzlu um erlendar lántökur til vega-
gerðar. í öðru lagi verði alltaf að leggja vegasjóði f~ frá ríkissjóði, 111. a. til að halda
jafnvægi um framkvæmd vegáætlana og forða sjóðnum frá stórum Ijárhagsáföllum,
álíka og þeim, sem hann hefur orðið fyrir á undanförnum árum og lamað hafa
starfsemi hans. Í þriðja lagi: Ríkissjóður verður að leggja vegasjóði til fé árlega
vegna vegaviðhalds, sem aldrei er séð svo vel fy~ir á áætlunartímabilinu, að ekki
þurfi þar aukið fjármagn að koma til.

Þá viljum við undirstrika þá skoðun okkar, a~ vegagerðin eigi að fá tekjur af
umferðinni, alla sérskatta beint í ríkissjóð og framlög frá ríkissjóði vegna tekna
hans af umferðinni.

Eins og áður er að vikið í nefndaráliti þessu, var fjárhag vegasjóðs svo komið,
að fjárveitinganefnd stóð frammi fyrir þeim van~' að dreifa þeim litlu fjárhæðum,
er verja átti til hraðbrauta, til allrar vegagerðar í andinu, og þar með hefðu hrað-
brautaframkvæmdir litlar eða engar orðið á tímabilinu, eða standa að því, að benzín-
skatturinn yrði hækkaður um eina krónu á lítra. kkur var ljóst, að skattlagning er
ekki æskileg, ekki sízt eins og nú er komið málu þjóðarinnar, en enn þá frái eit-
ara var þó að standa að því, að vegagerð félli að estu niður, eins og verið hefði,
ofan á það atvinnuástand, sem nú er í landinu, til: viðbótar við ástandið í vegarnál-
unum. Af þeim ástæðum völdum við síðari kostinn, Þar til viðbótar kom það, er
miklu máli skipti í okkar huga, að það ávannst, er ivið höfðum barizt fyrir á undan-
förnum þingum, að ríkissjóður taki þátt í vegagerð landsins með fjárveitingu til
vegasjóðs, sem er ákveðin með því, að ríkissjóður tekur að sér greiðslu vaxta og af-
borgana af lánum til vegasjóðs á þessu vegáætlunartímabili, er nemur verulegri
fjárhæð.

Þá viljum við lýsa þeirri skoðun okkar, að vegagerðin eigi sjálf að annast fram-
kvæmdir í vegagerð, a. m. k. svo að næg verkefni séu að jafnaði fyrir vélar og önnur
tæki hennar til vegagerðar, en annist aðrir vegaframkvæmdir fyrir vegagerð ríkis-
ins, þá verði það að undangengnum tilboðum.

Við viljum að lokum leggja áherzlu á það, að með þeirri ákvörðun fjárveitinga-
nefndar að standa þannig að vegamálum, sem gert er með afgreiðslu vegáætlunar
fyrir árin 1969-1972, er gert verulegt átak til að þoka vegamálum landsins í rétta
átt, þó að okkur sé ljóst, að til þess að það megi verða að varanlegum notum fyrir
þjóðina, verður að hverfa frá þeirri verðbólgu- 0* gengislækkunarstefnu, er hefur
verið óskabarn núverandi valdhafa. En sérstaklega er rík skylda valdhafa að tryggja
stöðugt gengi gjaldmiðilsins eftir svo stórfelldar erlendar lántökur sem fyrirhugaða!'
eru til hraðbrautaframkvæmda með vegáætlun þessari.
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