
sþ. 535. Nefndarálit [59. mál]
um till. til þál. um vegabætur á Vestfjörðum.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað og rætt þáltill. á nokkrum fundum. Var hún send vega-
málastjóra til umsagnar, og er umsögn hans birt hér með sem fylgiskjal.

Nefndin ræddi umsögn vegamálastjóra svo og breytingartill. á þskj. 100. Minni
hl. (GísIG og GeirG) vildi breyta tillögunni á þann hátt, að hún næði og til annarra
og miklu stærri landshluta og að við hana yrði bætt till. á þskj. 100. A þetta gat meiri
hl. n. ekki fallizt. Minni hl. n. gefur því út sérstakt nefndarálit um málið. Meiri
hl. leggur til, að þáltill. verði samþykkt óbreytt. Tveir nefndarmenn (JR og BP)
voru fjarverandi, er málið var afgreitt.

Benedikt Gröndal,
form.

Alþingi, 5. apríl 1963.

Pétur Sigurðsson,
fundaskr.

Gísli .rónsson,
frsm.

Fylgiskjal.

VEGAMÁLAST JÓRINN
Reykjavík, 28. febr. 1963.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar um vegabætur á Vestfjörðum á þingskjaIi 59,
ásamt breytingartillögu á þingskjali 100.

Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis hefur með bréfi, dags. 7. þ. m., sent mér
til umsagnar ofangreindar tillögur, ásamt breytingartillögu.

Í tillögunni er lagt til, að vegamálastjóra verði falið "að láta gera áætlun um
vegagerð á Vestfjörðum, er stefni að því takmarki, að lokið verði á sem stytztum
tíma öllum aðalvegum um þennan landshluta og tryggt öruggt akvegasamband
milli byggðarlaga hans meginhluta árs hvers."

Íbreytingartillögunni á þingskjali 100 er hins vegar lagt til, að tillögugreinin orðist
svo: "Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta Vestfirði og Austurland
njóta jafnréttis um lánsfé til vegargerðar við þann landshluta, þar sem að til-
hlutan ríkisstjórnarinnar er nú þegar unnið að vegagerð fyrir lánsfé."

Um tillöguna á þingskjali 59 er það að segja, að stjórnskipuð nefnd hefur
undanfarin 2 ár unnið að endurskoðun vegalaga. og skilaði nefndin áliti til ríkis-
stjórnarinnar á síðastliðnu hausti. Verði tillögur nefndarinnar að lögum, verða
gerðar áætlanir um framkvæmdir í vegakerfinu í heild og þar með að sjálfsögðu
einnig fyrir Vestfirði, og yrði tillagan þá óþörf.

Nái tillögur nefndarinnar hins vegar ekki fram að ganga á Alþingi, er nú situr,
þá lít ég svo á, að ofangreind tillaga til þingsályktunar sé of takmörkuð, þar sem
full þörf er á sams konar áætlunargerð í fleiri landshlutum en á Vestfjörðum.

Með tilliti til þessa get ég ekki mælt með því, að tillagan verði samþykkt í því
formi, sem hún liggur nú fyrir.

Að því er varðar breytingartillöguna á þingskjali 100, þá verður ekki annað
séð en að hún sé að efni til alveg ný tillaga, sem frekar ætti heima sem viðauka-
tillaga við aðaltillöguna en sem breytingartillaga.

Verði ný vegalög hins vegar ekki samþykkt á þingi því, er nú situr, þá lit
ég svo á, að tillagan sé of takmörkuð, þar sem mörg aðkallandi verkefni bíða úr-
lausnar í fleiri landshlutum en Austfjörðum og Vestfjörðum, þó að þar sé mikið
ógert í vegamálum. Get ég því ekki mælt með því, að breytingartillagan verði sam-
þykkt í því formi, sem hún liggur fyrir.

Virðingarfyllst,

Sigurður Jóhannsson.


