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Reykjavík, 15. febrúar 2002

Efni: Frumvarp til laga um samgönguáætlun, 384. mál og frumvarp til laga um 
breytingu á lagaákvæðum er varða samgönguáætlun, 385. mál

Almennt
Samtök iðnaðarins telja skynsamlegt og tímabært að gera eina heildstæða samgöngu- 
áætlun fyrir loft, láð og lög.

Nauðsynlegt er að arðsemi framkvæmda verði höfð að leiðarljósi við framkvæmdir og 
gerð samgönguáætlana og er því sérstök ástæða til þess að fagna því sem fram kemur í 
tillögu stýrihóps um samgönguáætlun. Þar er sett sem meginmarkmið „að hagkvæmni 
ráði í rekstri og uppbyggingu samgangna.“ Þetta er kjami málsins.

Samtök iðnaðarins telja mjög mikilvægt að atvinnulifíð hafi sitt að segja um þróun 
samgöngumála og eigi að taka virkan þátt i mótun þeirra og stjóm. í fyrirhuguðum 
breytingum á lögum um loftferðir eru ákvæði um flugráð þar sem gert er ráð fyrir að 
hagsmunaaðilar i atvinnulifínu skipi helming flugráðs. Þetta fyrirkomulag er til 
fyrirmyndar og á að taka upp varðandi hafnamál og vegamál en yfir Vegagerðinni er 
alls engin stjóm.

Gert er ráð fyrir að samgönguáætlun taki til 12 ára í senn og sé lögð fram á fjögurra ára 
fresti. Eðli málsins samkvæmt verður siðari hluti slikrar áætlunar vart annað en almenn 
stefnumörkun frekar en framkvæmdaáætlun. Samtök iðnaðarins telja rétt að á hverju ári 
séu áætlanir ársins framundan og það sem eftir lifir 4 ára tímabilsins uppfært í samræmi 
við unnar framkvæmdir og fjárframlög hverju sinni.

Samgönguáætlun
2. gr.
Lagt er til að í 2. mgr. verði stafliðum a og b víxlað til þess að gefa skýrt til kynna að 
arðsemi framkvæmda er almennt leiðarljós við gerð samgönguáætlunar.

3. gr.
Lagt er til að samgönguráði verði auk þeirra sem frumvarpið gerir ráð fyrir tveir 
fulltrúar Samtaka atvinnulifsins og formaður samgöngunefndar Alþingis.

4. gr.
Lagt er til að fjögurra ára áætlunin sé endurskoðuð og endurgerð miðað við framvindu 
framkvæmda á hverju ári í stað annars hvers árs eins og frumvarpið gerir ráð fyrir.
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Breytingar á lagaákvæðum 
10. gr.
Lagt er til að fulltrúum Samtaka atvinnulífsins i hafnarráði verði fjölgað um einn þannig 
að þeir verði tveir.

Ákvæði um Vegagerðina
Samtök iðnaðarins telja brýnt að yfír Vegagerðina verði sett stjóm/ráð til samræmis við 
það sem gert er við hina tvo meginþætti samgöngumálanna, flugmál og hafnamál. 
Hlutverk slíkrar stjómar væri m.a. að forgangsraða verkefnum og tryggja skilvirka og 
gagnsæja framkvæmd og stjómsýslu.
Eðlilegt væri að í stjóm Vegagerðarinnar ættu sæti fulltrúar Alþingis, 
samgönguráðherra og Samtaka atvinnulífsins. Það er óviðunandi að yfir svo mikilvægri 
stofnun sem Vegagerðinni sé engin stjóm. Því verður að breyta.
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