
sþ. 431. Nefndarálit [162. mál]
um till. til þál. um vegáætlun fyrir árin 1977-80.

Frá 2. minni hl. fjárveitinganefndar.

Þegar tillaga til þingsályktunar um vegáætlun fyrir árin 1977-80 var lögð
fram á Alþingi fyrr í vetur var ljóst, að enn var stefnt að miklum niðurskurði
á framkvæmdum í vegamálum. Á hverju ári, sem liðið hefur frá því núverandi
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ríkisstjórn tók við völdum, hefur framkvæmdagildi fjárveitinga til nýbygginga vega
rýrnað um 25% frá fyrra ári og var svo enn Í þeirri tillögu, sem ríkisstjórnin
lagði fram á Alþingi í vetur. Miðað við árið 1976, sem var þó eitt óhagstæðasta
ár hvað varðar raungildi framkvæmdafjár til vegamála, sem um getur, vantaði
600 milljónir kr. á tillögur ríkisstjórnarinnar Í vegáætlun svo framkvæmdagildi
nýbyggingafjár í vegagerð héldist óbreytt á árinu 1977. Sé með sama hætti tekið
mið af framkvæmdum við nýbyggingar vega á árinu 1972 hefði þurft að verja í
því skyni á yfirstandandi ári 5595 milljónum kr. svo gildi framkvæmdanna í jafn-
virðiskrónum væri hið sama nú og þá var. Tillögur ríkisstjórnarinnar um fé til
nýbygginga þjóðvega á árinu 1977 voru hins vegar aðeins um að veittar væru
2260 millj. kr. í því skyni og þá vantaði sem sé 3335 millj. kr. til viðbótar svo
vegaframkvæmdir á árinu 1977 stæðust samanburð við framkvæmdir ársins 1972.
Með öðrum orðum hafa framkvæmdir í vegamálum ekki aðeins verið jafnt og
þétt skornar niður í tíð núverandi ríkisstjórnar, heldur einnig svo ört, að
fjárveitingar til nýrra þjóðvega eru nú langt innan við helming slíkra fjár-
veitinga eins og þær voru fyrir fimm árum, mældar í jafnvirðiskrónum. Þann-
ig hefur verið að verki staðið undir stjórn Framsóknarflokksins á samgöngumál-
um landsmanna og ættu kjósendur hans að minnast þeirra afreka flokksins næst
þegar forvígismenn hans hæla sér og flokknum fyrir svokallaða byggðastefnu, en
fáar framkvæmdir eru mikilsverðari fyrir íbúa landsbyggðarinnar en einmitt fram-
kvæmdir í vegamálum.

Þegar tillaga ríkisstjórnarinnar um vegáætlun fyrir árin 1977-80 var lögð
fram með þessum hætti á Alþingi fyrr í vetur var sem sé ljóst, að ríkisstjórni.n
hafði með öllu vanrækt að sinna því meginverkefni, sem þá var raunar fyrir löngu
orðið aðkallandi og augljóst - að endurskoða tekjuöflun Vegasjóðs.
Í umræðum, sem þá urðu, var sérstök athygli vakin á því, m. a. af undirrit-

uðum, að mjög brýna nauðsyn bæri til að taka þegar í stað fjáröflunarmál Vega-
sjóðs til endurskoðunar og það verk þyrfti að vinna áður en vegáætlun yrði af-
greidd að þessu sinni. Þar kom m. a. fram, að frá árinu 1972 til ársins 1977 hefðu
almennar tekjur Vegasjóðs lækkað úr 5.43% af ríkistekjum í 3.63% og á sama ára-
bili hefði framlag ríkissjóðs til Vegasjóðs lækkað úr 1.18% af ríkistekjum í 0.86%.
Þessar samanburðartölur svo og sú staðreynd, að jafnt og þétt drægi úr fram-
kvæmdum í vegamálum ár frá ári vegna stöðugt rýrnandi fjárveitinga til vega-
mála, gerðu það að verkum, að tekjuöflunaraðferðir Vegasjóðs yrði að endurskoða
og þá að sjálfsögðu með hliðsjón ef almennri tekjuöflun ríkissjóðs og þá einkum
og sér í lagi tekjum ríkissjóðs af umferðinni, sem eru margfalt meiri en nemur
framlagi ríkissjóðs til vegamála. Svo dæmi sé nefnt, þá er áætlað, að á yfirstand-
andi ári muni ríkissjóður hafa í tekjur af innflutningi bifreiða og sölu á bensíni
sem hér segir:

Tekjur ríkissjóðs af innflutningi bifreiða:

Tolltekjur .
Söluskattur .

Alls:

2 300 millj. kr.
1 550 millj. kr.
3850 millj. kr.

Tekjur ríkissjóðs af sölu á bensíni:
Tolltekjur 1250 millj. kr.
Söluskattur 1450 millj. kr.------------~---

Alls: 2700 millj. kr.

Heildartekjur ríkissjóðs af innflutningi á bifreiðum og sölu á bensíni nema
þannig 6550 millj. kr. á yfirstandandi ári og eru þó enn ótaldar margvíslegar tekj-
ur ríkissjóðs af bifreiðum og bílaumferð, sem nema talsverðum upphæðum, þótt
lægri séu. Beint ríkisframlag í Vegasjóð á árinu 1977 nemur hins vegar aðeins
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779 millj. kr., en auk þess greiðir ríkissjóður afborganir og vexti af sérstökum
lánum. Framlag ríkissjóðs til framkvæmda í vegamálum er þannig aðeins brot af
þeim tekjum, sem hann hefur af umferðinni og er vissulega kominn tími til þess
að endurskoða þá skiptingu þeirra tekna. Einkum og sér í lagi er ástæða til þess
þar sem svo er nú komið, að gjöld, sem ríkissjóður tekur af innflutningi bifreiða
til landsins, eru orðin svo há, að heita má ókleift fyrir venjulega launþegafjöl-
skyldu að festa kaup á nýrri eða nýlegri bifreið. Afleiðingarnar eru m. a. þær,
að innflutningur nýrra bifreiða hefur á umliðnum árum hvergi nærri nægt til eðli-
legrar endurnýjunar á bifreiðaflota landsmanna og í forsendum vegáætlunar fyrir
næstu ár er t. d. aðeins ráðgerður innflutningur á u. þ. b. helmingi þeirra bifreiða,
sem til þarf, svo eðlileg endurnýjun geti átt sér stað. Þegar svo fer fram árum
saman verða afleiðingarnar að sjálfsögðu þær, að bifreiðafloti landsmanna úr-
eldist og fylgir því umtalsverður óþarfur kostnaður í dýru viðhaldi bæði frá sjón-
armiði þjóðarheildarinnar og einstakra bifreiðaeigenda - einkum þó og sér í lagi
þeirra, sem ekki hafa ráð á að endurnýja bifreiðar sínar vegna þess hve verð á
bifreiðum er í hróplegu ósamræmi við almenn launakjör þjóðfélagsþegnanna. Af
þessum ástæðum hafa þingmenn Alþýðuflokksins varpað fram á Alþingi þeirri
hugmynd í sambandi við endurskoðun tekjuöflunar Vegasjóðs, að athuga beri að
lækka mjög verð á nýjum bifreiðum og breyta ráðstöfun tekna vegna bifreiðainn-
flutnings og umferðar frá því að vera að meginstofni til almenn tekjuöflun til
ríkissjóðs yfir í að verða tekjuöflun fyrir Vegasjóð. Á þessar hugmyndir þing-
manna Alþýðuflokksins hafa stjórnarflokkarnir til þessa ekki viljað hlusta. Þvert
á móti ráðgera þeir í forsendum tekjuöflunar fyrir Vegasjóð á yfirstandandi ári
að hækka verð á bensíni talsvert umfram áætlaða hækkun byggingavísitölu, sem
bensíngjald - tekjur Vegasjóðs af bensínsölu - hefur verið látið hreyfast með
án þess þó að gera nokkrar ráðstafanir til þess jafnhliða t. d. að lækka gjöld á
innflutningi á bifreiðum. Þannig er í tekjuspá fyrir tekjuöflun Vegasjóðs með
bensíngjaldi á árinu 1977 gert ráð fyrir tveimur afbrigðum bensínhækkunar vegna
hækkunar bensíngjalds. Í fyrra tilvikinu er um að ræða hækkun bensínverðs um
2.80 kr. á lítra frá og með 1. apríl n. k. og hinn 1. júlí n. k. um 2.30 kr. og þar
af sérstaka hækkun um 1 kr., sem ekki verði samkvæmt áætlaðri fylgni við bygg-
ingavísitölu, heldur í formi nettóhækkunar á álögum á bensínsölu. í síðara til-
vikinu er ráðgerð hækkun um kr. 6.65 á bensínlítra, sem koma á til framkvæmda
1. júlí n. k., og þar af er ráðgerð 2.55 kr. sérstök hækkun, sem ekkert á skylt við
fylgni bensíngjalds við byggingavísitölu. Hvor leiðin sem valin verður - en áætl-
að er, að hvor um sig geti aukið tekjur Vegasjóðs um 300 millj. kr. - hefur í sér
fólgna umtalsverðar nýjar álögur á bifreiðaeigendur - nettóhækkun bensíngjalds
án þess að nokkur tilraun sé gerð til þess að taka til endurskoðunar tekjumál Vega-
sjóðs í heild og skiptingu tekna af umferð milli ríkissjóðs og Vegasjóðs. Alþýðu-
flokkurinn er algjerlega andvígur þessari stefnu.

Á tilboð þingmanna Alþýðuflokksins um samstarf um endurskoðun á þessum
málum hefur því ekki verið hlustað né heldur hefur nokkurt samráð verið haft
við fulltrúa stjórnarandstöðunnar í fjárveitinganefnd um þessi mál né heldur um
skiptingu hins takmarkaða fjármagns milli kjördæma. Þeir voru ekki til kvaddir
fyrr en stjórnarmeirihlutinn hafði lokið allri umfjöllun um þau mál. Þá fyrst voru
fulltrúar stjórnarandstöðunnar í fjárveitinganefnd kallaðir til og þeim sýndar nið-
urstöður meiri hlutans. Þannig hefur öllum tilboðum stjórnarandstöðunnar um
samvinnu verið hafnað og henni ekki einu sinni gefið tækifæri til þess að fylgjast
með gangi mála meðan þau enn voru á ákvörðunarstigi og unnt var að hafa þar
einhver áhrif á. Hér er um að ræða ný vinnubrögð af hálfu stjórnarflokkanna og
meiri hluta þeirra í fjárveitinganefnd, sem eru t. d. gjörólík þeim vinnubrögðum,
sem tíðkast hafa við meðferð fjárlagafrumvarpa. Bæði þessum vinnubrögðum og
niðurstöðu meiri hlutans er harðlega mótmælt og bera þau vott um það, að meiri-
hlutinn hefur ekki aðeins gefist upp við það verkefni að tryggja eðlilegar fram-
kvæmdir í vegamálum á íslandi, heldur hefur hann einnig af ráðnum hug hafnað
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tilmælum um samstarf við stjórnarandstöðuna um þau mál og þeim hugmyndum,
sem stjórnarandstæðingar hafa lagt fram í því sambandi, án þess þó að geta sjálf-
ur komið fram með nokkrar slíkar.

Afgreiðsla meiri hluta fjárveitinganefndar á upphaflegum tillögum ríkisstjórn-
arinnar um vegáætlun fyrir árin 1977-1980 er auk þess að vera með eindæmum,
eins og að framan var lýst, ljóst dæmi um það algera úrræðaleysi, nánast uppgjöf,
sem ríkir Í herbúðum ríkisstjórnarinnar og stuðningsflokka hennar. Þegar séð
var hverjar yrðu afleiðingarnar ef upphaflegar tillögur ríkisstjórnarinnar um fjár-
veitingar til nýbyggingar vega næðu óbreyttar fram að ganga, var af hálfu meiri
hlutans brugðið á það ráð, ef ráð skyldi kalla, að lækka upphaflegar tillögur um
fjárveitingar til stjórnar og undirbúnings um 40 millj. kr. og upphaflegar tillögur
um fjárveitingar til viðhalds þjóðvega um 160 millj. kr., en hækka framkvæmda-
fjárveitingar sem þeim fjárhæðum nemur. Þar með var endanlega slökkt sú eina
ljóstýra. sem samgönguráðherra þóttist geta bent á í ræðu sinni í vetur, þegar
hann mælti fyrir tillögunni að vegáætluninni. Eini ljósi punkturinn í áætluninni
að hans mati þá var, að nú ætti loks að auka eitthvað framlagið til viðhalds þjóð-
vega, en árið 1976 var að áliti Vegagerðar ríkisins eitthvert allra erfiðasta ár, sem
hún hefur átt við að etja, vegna fjárskorts til viðhalds vega. Eftir þessa afgreiðslu
meiri hluta fjárveitinganefndar er nú þessi eini ljósi depill horfinn og áætlunin öIl
orðin jafn-kolbikasvört.

Annað ráð - ef ráð skyldi kalla - hjá meiri hlutanum var svo það, að gera
í vegáætlun ráð fyrir sérstökum lánsheimildum að upphæð 400 millj. kr. Lán þessi
eiga að fást hjá framkvæmdaaðilum og endurgreiðast af fjárveitingum næsta árs.

Hér er að sjálfsögðu aðeins um hreina blekkingu að ræða - aðferð, sem not-
uð er til þess að láta framkvæmdafé sýnast meira virði á pappírnum en það raun-
verulega er. Vegagerð ríkisins hefur enda skýrt svo frá, að ómögulegt sé að segja
til um að hve miklu leyti takast muni að útvega þau verktakalán. sem hér um
ræðir. Það eina, sem þeir vegagerðarmenn telja sig geta fullyrt með nokkurri
vissu, er, að harla ólíklegt sé að gera megi ráð fyrir, að þessi fjáröflunarleið skili
nema hluta þeirra tekna, sem reiknað CI' með. Þetta álit er stutt þeirri reynslu,
sem fékkst af svipuðum áformum á S.L ári. Þá var ráðgert að afla lánsfjár -
verktakalána - að upphæð 250 millj. kr., en aðeins tókst að afla 157.9 millj. kr.
Takist að ná sama hlutfalli úr ráðgerðum lántökum hjá verktökum á árinu 1977,
má vænta þess, að eigi reynist unnt að fá nema 240-250 millj. kr. af þeim 400
millj. kr., sem áformaða I' eru, og framkvæmdir rýrni þá að sama skapi frá því,
sem vegáætlun gerir ráð fyrir. Framkvæmdafé samkvæmt vegáætlun er því að
þessu leytinu til alls ekki raunhæft.

Þá er einnig ástæða til þess að benda á, að sérstakar fjáraflanir, svo sem eins
og samkvæmt lögunum um Norður- og Austurveg, er í þessari vegáætlun farið að
nota að miklu leyti sem almennt vegafé. Þessi fjáröflun var í upphafi ætluð sem
viðbótarfjáröflun til þess að hraða framkvæmdum við sérstök verkefni og áttu
fjárveitingar samkvæmt þeim að sjálfsögðu að koma til viðbótar öðrum almenn-
um fjárveitingum til umræddra vega. Í vegáætlun þeirri, sem hér er til afgreiðslu,
er hins vegar nánast litið á þessa fjáröflun sem lið í almennri fjáröflun Vegasjóðs,
eins og sjá má af því, að væru framkvæmdir, sem fjármagnaðar eru með þessum
hætti, ekki taldar með myndu framkvæmdafjárveitingar aðeins nema 1610 millj.
kr., en það er til mikilla muna lægri upphæð í krónutölu en nam framkvæmda-
fjárveitingum á s.L ári. Þá er einnig svo komið, að forgangsfjárveitingar til ein-
stakra stærri verkefna eða sérstakra verkefna af almennu vegafé eru orðnar svo
háar, að mjög lítið verður eftir til skiptanna til almennra vegaframkvæmda, og
kemur þetta mjög misjafnt niður á kjördæmi. Sum fá háar forgangsfjárveitingar
til stærri verkefna af almennu fé áður en gengið er til skipta, önnur há fjárfram-
lög af vegasjóðsfé, sem sérstaklega er aflað - sum raunar hvort tveggja. Aðeins
eitt kjördæmi - Vestfjarðakjördæmi - nýtur alls ekki neins slíks hagræðis og
samkvæmt því verður ekki unnið að neinum stærri verkefnum í vegagerð þar allt áætl-
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unartímabilið. Er vissulega ástæða til þess að spyrja, þegar svo er komið, að ráðstöf-
unarfé Vegasjóðs er af jafnskornum skammti og raun ber vitni, hvort á annað
borð séu færi á að ráðast í einstök stórverkefni í vegamálum eins og gert er, með
þeim afleiðingum, að nánast ekkert er afgangs til annarra aðkallandi verkefna.

Vegáætlun sú, sem hér er til afgreiðslu, er þannig lýsandi dæmi um bæði
óstjórn og ráðleysi -- uppgjöf ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar-
flokksins gagnvart verkefnum, sem varða meir en flest önnur framfarir og hags-
muni landsins alls. Eins og á málum hefur verið haldið, hefur stjórnarandstaðan
ekki verið höfð með í ráðum um gerð áætlunarinnar, eins og venja hefur þó verið .
Jafnframt hefur óskum hennar um heildarendurskoðun á tekjuöflunarleiðum
Vegasjóðs, hugmyndum Alþýðuflokksmanna um ákveðin efnisatriði slíkrar end-
urskoðunar og tilboðum stjórnarandstöðunnar um samstarf um slíka endurskoð-
un verið vísað á bug. Eins og málum er komið munu þingmenn Alþýðuflokksins
þVÍ ekki taka þátt í afgreiðslu vegáætlunarinnar eins og meiri hluti fjárveitinga-
nefndar hefur gengið frá grundvallaratriðum hennar og lýsir ábyrgð af afgreiðsl-
unni og málsmeðferðinni allri á hendur ríkisstjórnarinnar og stuðningsflokka
hennar.

Alþingi, 25. mars 1977.

Sighvatur Björgvinsson.
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