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Frá minni hl. Ijárveitinganefndar.

Enda þótt ekki yrði ágreiningur í fjárveitinganefnd um skiptingu á þeirri fjár-
hæð, er til skipta var við endurskoðun vegáætlunar fyrir árið 1971, og tillögur, er
til nefndarinnar bárust frá þingmönnum allra kjördæmanna. væru einnig samhljóða,
taldi minni hluti fjárveitinganefndar samt rétt að gefa út sérstakt álit. Hvort
tveggja er, að ekki ber hann ábyrgð á framkvæmd í vegagerð hjá núverandi vald-
höfum og hann vill koma að þeim sjónarmiðum, er hann telur brýna nauðsyn til
að fram komi við afgreiðslu vegáætlunar að þessu sinni.

Ljóst er, að fé það, er til vegagerðar cr ætlað, er allt of lítið og hjá því verður
ekki komizt að hækka tekjur vegasjóðs verulega ii næsta ári, ekki sízt til fram-
kvæmda í landsbrautum og þjóðbrautum,.

Þá munu greiðslur vegna lána til vegagerða segja til sín í ríkara mæli með ári
hverju, þó að hjá því verði komizt á næstu árum, að gengisbreyting verði gerð, svo
sem var á kjörtímabilinu frá 1967-1971. Ef slík holskefla ætti aftur að ganga yfir
íslenzka efnahagslífið á næstu fjórum árum sem þeim síðustu, þá er hugsunin um
afkomu vegasjóðs ógnvekjandi.

Ljóst er, að aukið fé i vegasjóð verður að sækja til rikissjóðs af þeim tekjum,
sem ríkissjóður hefur nú frá umferðinni. Enda eðlilegt, að svo verði gert, þar sem
ríkissjóður hafði að minnsta kosti um 800 millj. kr. í tekjur af umferðinni á ár-
inu 1970 umfram þær tekjur, er til vegasjóðs gengu.

Það er einnig ljóst, að nú verður ekki haldið lengur áfram á þeirri braut að
hækka skatta á umferðinni, þar sem hvort tveggja er, að skattar eru orðnir það
háir, að þeir geta dregið úr sölu, t. d. á benzíni, og hitt, að þeir munu nú orðnir
jafnháir og jafnvel hærri en í nágrannalöndum okkar, ef samanburður er gerður
við almennt kaupgjald í þeim löndum og hér.

Enn fremur virðist ekki hægt að halda svo háum aðflutningsgjöldum á bif-
reiðum sem nú er gert, eftir að tekjur ríkissjóðs af rekstri þeirra eru orðnar jafn-
háar og níl er.

Brýna nauðsyn ber til að marka ákveðna stefnu um framkvæmdir í vegagerð,
t. d. um það, hvort hverfa á frá okkar ófullkomnu vegum til fullkominna hrað-
brauta eða hvort þar á að verða um millistig að ræða.

Það er skoðun minni hluta fjárveitinganefndar, að næsta framkvæmdastig í
vegagerð, þegar sleppir næsta nágrenni höfuðborgarinnar, eigi að vera það að nota
vegina, sem nú eru, með því að styrkja þá og bæta og gera efsta lag þeirra úr olíumöl
eða öðru álíka slitlagi, svo að þeir verði holu- og ryklausir. Minni hluti fjárveit-
inganefndar álítur, að eins og er eigi þjóðin það mikið eftir ógert í vegamálum, að
hún hafi ekki ráð á því nú að gera hraðbrautir af fullkomnustu gerð, enda yrði
sú framkvæmd svo seinvirk. að hvorki yrði hægt að halda vegakerfinu í sæmilegu
ástandi, þar sem umferðin er mest, á meðan eftir þeirri framkvæmd yrði beðið, né
fólkið, sem nyti ekki framkvæmdanna, gæti unað því, hvað seint gengi.

Minni hluti fjárveitinganefndar vill að lokum leggja áherzlu á þetta:
1) Vegasjóður verður að fá auknar tekjur á næsta ári. Og þær verða að koma

frá þeim tekjustofnum, er ríkissjóður nýtur nú af umferðinni.
2) Marka verður ákveðna stefnu um vegaframkvæmdir, þ. e. uppbyggingu

vegakerfisins umhverfis landið, um leiðir, er fara á byggðarlaga á milli, og með
hvaða. hætti við eigum að nálgast fullkomnar hraðbrautir.

Mestu máli skiptir þó, að dómi minni hluta fjárveitinganefndar, að efnahags-
stefnu þjóðarinnar verði breytt og þar skapist festa, svo að gengi og framkvæmda-
máttur gjaldmiðilsins haldist. Að öðrum kosti er ekki útlit fyrir, að hlutur vega-
framkvæmda verði fyrirferðarmikill í íslenzku þjóðfélagi næstu árin.
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