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Framhaldsnefndarálit

um frv. til l. um breyt. á lagaákvæðum er varða samgönguáætlun o.fl.

Frá meiri hluta samgöngunefndar.

Nefndin hefur fjallað um málið að nýju og fengið á sinn fund Jóhann Guðmundsson frá
samgönguráðuneyti.
Tekið var fyrir bréf ráðuneytisins, dagsett 20. mars 2002, þar sem óskað er eftir því við

samgöngunefnd að hún leggi til breytingartillögu við frumvarpið sem heimili Alþingi að
afgreiða á þessu þingi vegáætlun og flugmálaáætlun til eins árs fyrir árið 2002. Í bréfi
ráðuneytisins eru eftirfarandi rök tíunduð. Samkvæmt frumvarpi til laga um samgöngu-
áætlun, 384. máli, og því frumvarpi sem hér er til umræðu er gert ráð fyrir að samræmd
samgönguáætlun, þ.e. tólf ára áætlun annars vegar og hins vegar fjögurra ára áætlun, verði
lögð fram á þingi í haust og komi í stað núgildandi hafnaáætlunar, sjóvarnaáætlunar, veg-
áætlunar og flugmálaáætlunar og gildi frá 1. janúar 2003.
Með hliðsjón af framangreindu telur ráðuneytið hvorki hyggilegt né hagkvæmt að leggja

fram vegáætlun og flugmálaáætlun til fjögurra ára þegar fyrir liggur að áætlanirnar munu
einungis gilda út þetta ár. Jafnframt telur ráðuneytið viðbúið að ýmsar forsendur geti breyst
við gerð hinnar nýju samræmdu samgönguáætlunar. Með því að fjalla nú eingöngu um
þingsályktanir um vegáætlun og flugmálaáætlun til eins árs fyrir árið 2002 næst eðlilegt
samhengi að mati ráðuneytisins.
Í bréfi ráðuneytisins kemur fram að vandamál, formlegs eðlis, geti skapast hjá Vega-

gerðinni verði þessi leið farin. Vandamál þetta felst í því að óvissa getur orðið um heimildir
stofnana til þess að bjóða út á þessu ári framkvæmdir sem ætlunin er að ráðast í á næsta ári
eða síðar. Jafnframt geti skapast óvissa um sams konar framkvæmdir sem þegar hafa verið
boðnar út á þessu ári en eru til lengri tíma. Til að mæta þessu gerir ráðuneytið ráð fyrir að
með þingsályktun um vegáætlun fyrir árið 2002 fylgi listi yfir fyrirhugaðar framkvæmdir
sem Vegagerðin geti stuðst við. Ráðuneytið ítrekar að hér er aðeins um formsatriði að ræða
þar sem vænta má tillögu um samgönguáætlun og fjögurra ára áætlun strax á upphafsdögum
Alþingis í haust.
Meiri hluti nefndarinnar er sammála því að hagkvæmt og eðlilegt sé að takmarka endur-

skoðun vegáætlunar og flugmálaáætlunar við árið 2002 með vísan til væntanlegra sam-
ræmdra samgönguáætlana. Nefndin leggur þó áherslu á að tryggilega verði gengið frámálum
svo að starfsemi Vegagerðarinnar raskist ekki.
Meiri hlutinn leggur til að við frumvarpið bætist nýtt ákvæði þess efnis að þrátt fyrir 1.

mgr. 18. gr. vegalaga og 3. mgr. 1. gr. laga um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda
í flugmálum, sem kveða á um að vegáætlun og flugmálaáætlun skuli afgreiddar til fjögurra
ára, verði Alþingi heimilt á yfirstandandi þingi að afgreiða þessar áætlanir til eins árs, þ.e.
fyrir árið 2002.
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Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykktmeð breytingum sem gerð er grein
fyrir í sérstöku þingskjali.

Alþingi, 20. mars 2002.
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