
sþ. 948. Nefndarálit [365. mál]
um till. til þál. um vegáætlun árin 1985-1988.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur fjallað um till. til þál. um vegáætlun árin 1985-1988. Við störf
sín naut nefndin aðstoðar vegamálastjóra, Snæbjarnar Jónassonar, og starfsmanna hans.

Nefndin gerir ekki tillögur um breytingar á niðurstöðutölum vegáætlunar miðað við
tillöguna eins og hún var lögð fram. Eru þær niðurstöður í samræmi við fjárlög fyrir árið
1985, eða 1650 millj. kr., sem er um 1,9% af vergri þjóðarframleiðslu. Síðari ár
áætlunartímabilsins er þetta hlutfall 2,4%, svo sem markmið langtímaáætlunar í vegagerð
kveða á um. t till. til þál. um langtímaáætlun í vegagerð, sem lögð var fyrir Alþingi vorið
1983, var gert ráð fyrir að framlög til vegamála á árinu 1985 skyldu einnig nema 2,4% af
vergri þjóðarframleiðslu. Það sem á vantar á þessu ári og einnig nokkuð á hinu síðasta mun
valda því að þessi ár nást markmið langtímaáætlunar ekki að fullu og kemur það fram bæði í
viðhaldi og framkvæmdum. Þessi mismunur er þó minni en ætla mætti vegna hagræðingar í
rekstri Vegagerðar ríkisins og hagstæðra tilboða við framkvæmdir.

Verðlagsforsendur miðast við 27% hækkun á milli áranna 1984 og 1985 í samræmi við
spá Þjóðhagsstofnunar. Svarar það til vísitölu vegagerðar 1480 á þessu ári. Hækkun á milli
áranna 1985 og 1986 er áætluð 15% sem þýðir vísitölu 1700. Síðustu tvör ár áætlunartímabils-
ins eru einnig á því verðlagi.

Skipting á fé til framkvæmda tekur mið af langtímaáætlun, einnig skipting á fé milli
kjördæma sem er í óbreyttu hlutfalli frá því sem verið hefur síðustu árin að því er varðar
stofnbrautir, en breytist lítillega varðandi þjóðbrautir frá og með árinu 1986 samkvæmt nýju
mati Vegagerðar ríkisins.

Gert er ráð fyrir að hlutfallstölur, sem notaður eru við skiptingu milli kjördæma á fé til
framkvæmda, verði teknar til endurskoðunar við lok fyrsta tímabils langtímaáætlunar.

Breytingartillögur nefndarinnar á þskj. 940 fela í sér skiptingu fjármagns á einstök
verkefni, m. a. lítils háttar hreyfingu á viðhaldsfé milli liða. Fjárveitingum til sérstakra
verkefna og Ó-vega er skipt á öll fjögur ár áætlunartímabilsins, en skipting á önnur verkefni
nær einungis til áranna 1985, 1986 og 1987. Haldið er eftir óskiptu af nýbyggingarfé árin
1986 og 1987 og nemur sá hluti 20% árið 1986 og 25% árið 1987. Er þetta hærra hlutfall en
áður.

Fjárveitinganefnd stendur öll að þeim breytingartillögum sem fluttar eru á þskj. 940.
Fulltrúar stjórnarandstöðuflokkanna skrifa þó undir nefndarálitið með venjulegum fyrirvara
þar sem þeir áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja brtt. sem fram kunna að koma.

Egill Jónsson var fjarstaddur lokaafgreiðslu málsins.

Alþingi, 20. maí 1985.
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