
sþ. 1045. Nefndarálit [467. mál]
um till. til þál. um breyt. á þál. um vegáætlun fyrir árin 1987-1990.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd hefur haft til meðferðar tillögu til þingsályktunar um breytingu á
þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1987-1990. Nefndin hefur rætt málið á nokkrum
fundum og m.a. fengið til liðs við sig vegamálastjóra og starfsmenn hans eins og venja er til
þegar vegáætlun er til meðferðar. Einnig hefur verið haft venjubundið samráð við
þingmannahópa kjördæmanna um skiptingu framkvæmdafjár milli einstakra framkvæmda
og verkáfanga.

Regluleg endurskoðun vegáætlunar fór fram á síðasta þingi og á næsta regluleg
endurskoðun eigi að fara fram fyrr en á þinginu 1988-1989. Sú endurskoðun, sem nú hefur
farið fram á þessu 110. löggjafarþingi, nær þess vegna aðeins til tekjuspár og framkvæmda-
áforma fyrir árið 1988 en tekju- og framkvæmdaáform síðari ára bíða reglulegrar
endurskoðunar á næsta þingi.

Sú vinnuregla hefur skapast við meðferð vegáætlunar að ekki hefur þótt ástæða til þess
að taka framkvæmdaáform í vegagerð til formlegrar umfjöllunar á Alþingi milli þess sem
regluleg endurskoðun vegáætlunar fer fram þótt minni háttar breytingar eða tilfærslur hafi
þurft að gera vegna breyttra aðstæðna, heldur hefur fjárveitinganefnd fjallað um það í
samstarfi við Vegagerðina og þingmannahópa kjördæmanna. Ekki er ætlunin að breyta
þessari hefðbundnu vinnureglu. Hins vegar lá fyrir að nú þyrfti að gera mun umfangsmeiri
breytingar á áætluninni vegna framkvæmda ársins 1988 en yfirleitt hefur þurft að gera milli
þess sem regluleg endurskoðun fer fram; m.a. þurfti að taka ákvarðanir um ráðstöfun
talsvert meira fjármagns en skipt hafði verið Í áætlaðar framkvæmdir ársins 1988 Í gildandi
vegáætlun og kveða nánar á um fjármögnun ýmissa stórra verkefna en þar var gert. Var því
talið rétt að leggja vegáætlun fyrir árið 1988 fyrir Alþingi til endurákvörðunar. Fjárveitinga-
nefnd taldi rétt að leggja þá fyrir til endurákvörðunar alla skiptingu útgjalda vegáætlunar
1988, þar á meðal tillögur unnar af þingmannahópum um sundurliðun til nýrra þjóðvega og
brúargerða. Breytingartillögur nefndarinnar byggjast í öllum meginatriðum á tillögu
samgönguráðherra og ríkisstjórnarinnar til þingsályktunar um breytingu á þingsályktun um
vegáætlun 1987-1990 á þskj. 817, nema hvað í breytingartillögum nefndarinnar, sem fluttar
eru á þskj. 1024, eru frekari sundurliðanir útgjalda en þar kom fram.

Í því sambandi er sérstök ástæða til þess að vekja athygli á að mörkuðum tekjum
vegáætlunar 1987 og 1988, samtals að fjárhæð 285 millj. kr., sem óráðstafað er til ársins 1988
samkvæmt tillögunni á þskj. 817, er skipt milli kjördæma og framkvæmdaflokka samkvæmt
tillögum nefndarinnar þannig að sjá megi hversu mikið fjármagn það er sem bíður
ráðstöfunar 1989 af mörkuðum tekjum áranna 1987 og 1988 í hverjum framkvæmdaflakki og
í hverju kjördæmi.

Fjárveitinganefnd ítrekar það sjónarmið, sem þáverandi formaður nefndarinnar lýsti í
framsöguræðu sinni með tillögum nefndarinnar að vegáætlun 1987-1990 á síðasta þingi, að
áætluð tekjuöflun til vegaframkvæmda af mörkuðum tekjustofnum byggist á spá. Reynist
tekjur af þessum mörkuðu tekjustofnum hærri en spáin gerir ráð fyrir eru þær tekjur
bundnar því að þeim sé ráðstafað til vegaframkvæmda og koma því á næsta ári til skipta til
viðbótar við þær 285 millj. kr. sem bíða ráðstöfunar þá samkvæmt tillögum þeim sem gerðar
eru. Með sama hætti skerðist sú óráðstafaða fjárhæð reynist tekjur af mörkuðum
tekjustofnum minni en þær eru nú áætlaðar.

Nánari grein verður gerð fyrir breytingartillögum nefndarinnar í framsögu, en nefndin
leggur til að tillagan verði samþykkt með þeim breytingum sem eru á þskj. 1024.

Alþingi, 5. maí 1988.
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