
48 . jfi'fn itarálíl
um frv. til iaga utn sam þyktir um sýsluvegasjóði.

Frá sam göngum álanefnd.
Frv. þetta kom fyrst fyrir Alþingi seint á þingi 1921.
Neðri deild sendi frv. frá sjer m eð litlum  breytingum, en samgöngumála* 

nefnd efri deildar vildi ekki leggja til, að það yrði sam þykt i deildinni án ail- 
m ikilia breytinga; taldi nefndin vist, að það m yndi ekki verða afgreitt frá þing- 
inu, ef gerðar væru á þvi þær breytingar, er hún taldi nauðsynlegar, þar sem þá 
var kom ið að þinglokum.

Nefndin sam þykti því að leggja til, að frv. væri visað til stjórnarinnar 
með rökstuddri dagskrá (þskj. 640), og gaf um leið i nefndarálitinu ým sar bend- 
ingar um breytingar á því. Var dagskráin sam þykt i deildinni.

Stjórnin hefir nú tekið flestar tillögur nefndarinnar til greina að mestu 
leyti í frv. þvi, er hún nú hefir lagt fyrir þingið.

Samgöngumálanefnd hefir nú athugað frv. þetta og getur fallist á það 
með fáeinum breytingum.

Nefndin leggur til, að orðin »eða öllu« falli i burtu og þykir þar of langt 
gengið, að losa eyjajarðir algerlega við öll gjöld til vegakerfis þeirrar sýslu, er 
þær heyra til. H ins vegar leggur nefndin til að heim ila sýsluneíndum  að ivilna 
kauplúnum , sem eru hreppsfjelag út af fyrir sig, í þessu gjaldi.

Nefndin sættir sig ekki við þá hækkun á skattinum , sem  stjórnin hefir
gert, þar til rikissjóðstillag fæst, og leggur því til, að tölurnar i 8. gr. lækki um
Va0/ 00* nema talan 6 D/oo; mun sá útgjaldaauki, er rikissjóði stafar af þessari breyt- 
ingu, naum ast verða rojög m ik ill, þár sem sjálísagt ekki nærri öli sýslufjelög
munu leggja svo m ikið til vega, að þau nái i ríkissjóðstiilag, þótt sam þykt væri
gerð; en þau sýslufjelög, sem m ikið leggja til vega, m yndi hins vegar muna 
nokkuð um þetla.

Nefndin leggur þvi til, að háttv. deild sam þykki frv. m eð þessum

BREYTINGUM.
1. Við 6. gr.

a. Orðin »eða öllu« falli burtu.
b. Aftan við gr. bælist ný málsgrein, svo hljóðandi:



Á sam a hátt má einnig ívilna þeim  kauptúnum , sem ero 
sjerstakt hreppsfjelag og hafa litil not af vegakeifi sýslunnar.

2. Við 8. gr.
a. í 1. málsgr. r>2 lj2« verður: 2 og »2 V2°/oo« verður: 2°/oo.
b. 1 2. málsgr. &21/*0/00 ^  4V2#/ 00(< verður: 2°/oo til 4%o.
c. í 3. málsgr. » 4 l/2°/oo« verður: 4°/oo.

Alþingi, 28. febr. 1923.
y  Jón M agnússon, Guðm. GuðfinnssOn,

formaður. framsögum. og fundaskrifari.
f

^^Hjörtur Snorrason. Sigurður H. Kvaran. Einar Arnason. 

Fjárveitinganefndin hefir ekkert að athuga við fjárhagsatriði þessa frum-
varps.

Alþingi, 1. mars 1923.
Jób. Jóhannesson.

Einar Árnason.


