
sþ. 756. Nefndarálit [216. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1974-77.

Frá fjárveitinganefnd.

Fjárveitinganefnd fékk tillögu til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1974-
1977 til umsagnar og athugunar 9. april S.LNefndin hefur síðan unnið að athugun
á málinu og notið til þess aðstoðar Sigurðar Jóhannssonar vegamála stjóra og ann-
arra starfsmanna Vegagerðarinnar.

Í fyrstu var nokkur bið á að nefndin gæti lekið málið til afgreiðslu, vegna
þess að ekki lágu fyrir verðlagstaxtar fyrir þungavinnuvélar og bifreiðar, sem eru
grundvöllur þess að hægt sé að ákveða og verðleggja hinar ýmsu framkvæmdir.

Svo sem venjulega áttu vegamálastjóri og verkfræðingar Vegamálaskrifstofunnar
fundi með þingmönnum hinna ýmsu kjördæma og ræddu við þá um óskir þeirra
varðandi vegagerð í viðkomandi kjördæmum.

Nefndin fékk síðan tillögur þingmanna um skiptingu á því fjármagni sem um
var að ræða og samstaða náðist um skiptingu Ú. Er sú sundurliðun á fjárveitingum,
sem fram kemur í tillögum nefndarinnar, Í samræmi við þær óskir.

Um skiptingu á fé milli hraðbrauta, þjóðvega og landsbrauta er að mestu
leyti stuðst við þær tillögur, sem markaðar voru í þingsályktunartillögunni þegar
hún var lögð fram.

Hinn 6. maí s.l. barst nefndinni endurskoðuð áætlun um tekjur ríkissjóðs,
sem merktar eru vegaframkvæmdum, og kemur þar fram eftirfarandi:

"Áætlun um tekjur af þeim tekjustofnum ríkisins, sem merktar eru vegafram-
kvæmdum, hefur nú verið endurskoðuð, m. a. í ljósi reynslu fyrstu mánaða ársins
J975. Þessi endurskoðun bendir til þess, að áætlun fjárlaga muni fyllilega standast.
Auk þess er nú unnið að endurskoðun þeirra reglna, sem gilda um álagningu og
innheimtu þungaskatts o. fl. Með tilliti til þessa var talið eðlilegt að hækka heildar-
tekjur Vegasjóðs um 175 milljónir króna fyrir árið 1975 og um 200 milljónir króna
fyrir árið 1976."

Svo sem kunnugt er, náðisl ekki að afgreiða vegáætlun fyrir árið 1974 á s, I.
vori, eins og ætlað var, þar sem þingrof átti sér stað og Alþingi lauk ekki afgreiðslu
málsins.

Í sambandi við árið 1974 vill Ijárveit.inganetnd vísa til þess, sem fram kom í
skýrslu ráðherra um framkvæmdir á því ári. En að því leyti sem kom til frestunar
Iramkværnda, miðað við fyrri vegáætlun, vegna stórhækkaðs verðlags, val' haft
samráð við þingmenn um röð framkvæmda, eftir þVÍ sem fjármagn náði til. -
Nefndin vill því vísa til umræddrar skýrslu varðandi framkvæmdir á árinu 1974.

Um hinar einstöku áætlanir, Norðurlandsáætlun og Austurlandsáætlun, er það
að segja, að nefndinni bárust þær áætlanir frá Framkvæmdastofnun og ráðherra,
og eru þær svo sem áður prentaðar með í brtt.

Samgönguráðherra tekur fram í bréfi sínu til nefndarinnar, að hann telji sig
ekki geta gert rökstuddar breytingar um aðra skiptingu fjár til Norðurlandsáætlunar
fyrir árið 1975 og staðfesti hana. Hins vegar hefur ráðherrann fyrirvara um skiptingu
fjárins fyrir árið 1976, enda þótt ráðuneytið hafi á þessu stigi ekkert á móti því, að
gengið verði út frá téðri skiptingu á vegáætlun fyrir það ár, þar sem sú áætlun
kemur til endurskoðunar Alþingis áður en til framkvæmda kemur 1976.

Fylgja bréf ráðherrans og Framkvæmdastofnunar hér með sem fylgiskjöl.
Enda þótt fjárveitinganefnd standi sameiginlega að breytingartillögum við til-

lögu til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1974-77, vilja þeir Geir Gunnars-
son, Jón Árm. Héðinsson og Karvel Púlmnson taka það sérstaklega fram, að þeir
telja, að skerðing framkvæmda á árinu 1975 verði samkvæmt þingsályktunartillög-
unni um 28% miðað við framkvæmdir á siðasta ári. Telja þeir hins vegar, að með



tilliti til mjög mikilla hækkana ú útsöluverði bensíns að undanförnu og verulegrar
skerðingar lífskjara almennings sé ekki fært að hækka bensíngjald nú. Þeir taka
enn fremur fram, að þeir hafa óbundnar hendur um að flytja eða fylgja breytingar-
tillögum, sem fram kunna að koma við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 1-1-. maí 1H75.
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Fy 19iskjal I.

Fj árvcitínganefnd Alþingis,
Þórshamrí,
Reykjavík.

13. maí 1975.

Ráðuncytinu hefur Í dag borist tillaga Framkvæmdastofnunar ríkisins um
skiptingu á fé til framkvæmda á vegáætlun Norðurlands árin 1975 og 1976, sem
fylgir hér með í ljósriti.

Háðuneytið telur sig ekki geta gert rökstudda breytingu um aðra skiptingu
fjársins fyrir 1975 og staðfestir hana því. Hins vegar hefur ráðuneytið fyrirvara
um skiptingu fjársins fyrir árið 1H76, enda þótt ráðuneytið hafi ekkert á þessu
stigi á móti því, að gengið verði út frá téðri skiptingu á vegáætlun fyrir 1976, þar
sem sú áætlun kemur til endurskoðunar Alþingis áður en til framkvæmda kemur
1976.

Halldór E. Sigurðsson.

Ólafur S. Valdimarsson.

Fylgiskjal II.

Samgönguráðuneytið,
hr. Halldór E. Sigurðsson,
samgönguráðherra,
Arnarhvoli,
i{eyl'javík.

Reykjavík, 13. mai 1975.

Áætlanadeild Framkvæmdastofnunarinnar hefur undanfarna daga unnið skv.
f'yrirmn-lum ráðuneytisins að samningu ársáfanga samgönguáætIunar Norðurlands
fyrir árið 1975 ásamt visbendundi hugmyndum um áfangana 1976 og HI77. Í fram-
haldi fundar í ráðuneytinu 8. þ. m. hafa verið haldnir fundir með samgöngumála-
nefnd Fjórðungs: ambands Norðlendinga og þingmannahópum hlutaðeigandi þriggja
kjördæma. Loks var áætlunin sýnd stjórn Framkvæmdastofnunariunar á fundi hennar
i morgun.



Með tilliti til þess, að enginn fyrirvari gat orðið á tillögugerð til stjórnarinnar,
en málið komið í eindaga, samþykkti stjórnin dagskrártillögu þess efnis að visa
tillögu áætlanadeildar til ráðuneytisins til afgreiðslu og án tillögu af hálfu stjórnar-
innar. Er það gert hér með.

Tekið skal fram að frá upphaflegri tillögu, sem sýnd var FSN og þingmanna-
hópum, var gerð nokkur breyting, þ. e. tilfærsla frá Norðurlandi vestra yfir á
Norðurlandsveg á Öxnadalsheiði og Norðausturveg á Melrukkasléttu. Var þar komið
til móts við ábendingu FSN, sbr. meðfylgjandi ályktun, og lágmarkskröfu þingmanna
Norðurlands eystra. Gerðu þingmenn Norðurlands vestra athugasemd við það. Nær
samkomulagi virðist þó ekki unnt að komast. Fylgir hér með tafla um hlutfalls-
legari samanburð ársáfanga og uppsafnaðra vegaframkvæmda milli kjördæma.

Virðingarfyllst,

FRAMKV ÆMDASTOFNUN RÍKISINS
ÁætlanadeiId

Tómas H. Sveinsson.


