
Ed. 437. Nefndarálit [136. mál]
um frv. til I. um auknar framkvæmdir í vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi.

Frá minni hl. samgöngumálanefndar.

Samgmn, hefur athugað frv., en ekki orðið á eitt sátt um afgreiðslu þess.
Undirritaðir leggja til, að frv. verði samþykkt óbreytt, en meiri hl. n., stuðnings-
menn ríkisstjórnarinnar, er andvígur frv.

Það fer ekki á milli mála, að tveir landshlutar, Vestfirðir og Austurland, eru
verr settir með vegakerfi en önnur héruð þessa lands. Það er einnig staðreynd,
að hlutur þessara héraða hefur ekki fengizt bættur til jafns við önnur héruð með
venjulegum fjárveitingum, og horfur eru ekki á því, að svo verði á næstu árum.
Er því varla um aðra leið að ræða en að ríkið taki lán til vegagerðar í þessum
landshlutum og bæti þannig úr brýnustu þörfunum.

Til skamms tíma hefur þeirri mótbáru verið haldið á lofti, að ekki sé ger-
legt að leggja vegi fyrir lánsfé. Þessari mótbáru verður ekki við komið lengur
af hálfu stuðningsmanna ríkisstjórnarinnar, þar sem ríkisstjórnin hefur tekið á
síðastliðnu ári 10 millj. kr. lán til að leggja fyrir nýjan veg milli Reykjavíkur
og Suðurnesja, þrátt fyrir að þar er annar vegur fyrir.

Þá hafa andstæðingar þessa frv. mótmælt frv. með því, að verið sé að endur-
skoða vegalög og ekki komi til greina að samþykkja lántöku til vegagerðar á
Vestfjörðum og Austurlandi, fyrr en þeirri endurskoðun sé lokið.

Þessi röksemd virðist þó haldlítil, því að ekki hindraði endurskoðun vega-
laga ríkisstjórnina við lántöku til vegagerðar á síðastliðnu ári, eins og fyrr er
sagt.

Sú afstaða meiri hl. n. til umbóta á samgöngumálum þeirra héraða, sem
verst eru sett, er torskilin, að rétt sé að taka lán til þess að leggja steinsteypta vegi,
þar sem vegir eru fyrir, en hins vegar megi ekki heimila lántöku til að koma
byggðarlögum í vegasamband eða bæta þá vegi, sem óviðunandi eru. Verði þess-
ari stefnu í samgöngumálum fram haldið, horfir ískyggilega um jafnvægi í byggð
landsins og framfarir í ýmsum héruðum þess.

Alþingi, 20. marz 1962.

Sigurvin Einarsson,
frsm.

Ólafur Jóhannesson.


