
SAMBAND ÍSLENSKRA KAUPSKIPAÚTGERÐA
ICELANDIC SHIPOWNERS' ASSOCIATION

Alþingi 
Erindi nr. Þ

SamgöngunefodAlþingis komudagur / t f  9  O / y V )Nefndasvið Alþingis lo*  / c -  ^

Austurstræti 8-10 
150 Reykjavík

Reykjavík, 15. febrúar 2002.

FRUMVARP TIL LAGA UM SAMGÖNGUÁÆTLUN, MÁL 384. 
UMSÖGN SAMBANDS ÍSLENSKRA KAUPSKIPAÚTGERÐA.

Samband íslenskra kaupskipaútgerða, SÍK, þakkar bréf samgöngunefndar Alþingis 
dags 29. janúar s.l. þar sem óskað er umsagnar SIK um ofangreint frumvarp til laga og 
lýsir ánægju með að fá tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum sínum um efhi 
frumvarpsins.

Frumvarp þetta hefur að markmiði að mæla fyrir um gerð samgönguáætlunar, sem er 
samræmd áætlanagerð um framkvæmdir og rekstur i samgöngumálum. Með slíkri 
áætlun er fyrirhugað að ná fram samræmdri forgangsröðun framkvæmda og 
stefnumótun, hagkvæmari notkun fjármagns og mannafla, auk samþættingu í störfum 
stofnana samgönguráðuneytis.

Samband islenskra kaupskipaútgerða bendir á að gerð samgönguáætlunar hefur ekki 
aðeins gildi fyrir stefnumótun og forgangsröðun hins opinbera. Slik áætlun mun 
óhjákvæmilega hafa áhrif á stefnumótun fyrirtækja og einstaklinga, rekstur þeirra og 
íjárfestingar, þar sem þessir aðilar munu lita til þeirrar stefnu sem stjómvöld marka 
hveiju sinni í gildandi samgönguáætlun.
Samband íslenskra kaupskipaútgerða telur gerð samræmdrar samgönguáætlunar 
mikilvægt og áhrifaríkt stjómtæki, ef aðilum atvinnulífs er veitt eðlileg aðkoma að 
stefhumótun 1 samgöngumálum og aðkoma að gerð samgönguáætlunarinnar.
Samband islenskra kaupskipaútgerða vill nota þetta tækifæri til að gagnrýna að 
samgönguráðuneytið skuli ekki, þrátt fyrir fullyrðingar ráðuneytisins um hið 
gagnstæða, hafa leitað eftir samstarfi við íslenskar kaupskipaútgerðir við gerð skýrslu 
þeirrar, sem stýrihópur samgönguráðherra hefur samið og tekur til áranna 2003 - 
2014. I formála þeirrar skýrslu kemur fram að stýrihópur hafi haldið málþing með 
fulltrúum hagsmunaaðila og ýmsum stofnunum. Samband íslenskra kaupskipaútgerða 
kannast ekki við að fulltrúa sambandsins hafi verið boðið til málþings um málefhi 
samgönguáætlunar né að stýrihópurinn hafi borið efni skýrslunnar eða niðurstöður 
hennar undir fulltrúa íslenskra kaupskipaútgerða.
I ljósi ófullnægjandi samráðs við mótun og gerð fyrirliggjandi skýrslu stýrihóps um 
samgönguáætlun leggur Samband íslenkra kaupskipaútgerða ríka áherslu á að 
Samgönguráði verði gert skylt að eiga fúndi með hagsmunaðilum um forsendur og 
markmið nýrrar áætlunar og leita síðan eftir umsögnum hagsmunaaðila við drög að
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nýrri samgönguáætlun þegar þau drög liggja fýrir. Mikilvægt er að samgönguáætlun 
taki tilhlýðilegt tillit til hugmynda og óska atvinnulífsins um umbætur og 
forgangsröðun í samgöngumálum og þvi nauðsynlegt að atvinnulífmu gefist tækifæri 
til að koma sjónarmiðum sinum á framfæri og eiga samráð við stjómvöld um 
stefnumótun í samgöngumálum, áður en áætlunin liggur fyrir. Samband islenskra 
kaupskipaútgerða vill i þessu sambandi leyfa sér að vísa til mjög ítarlegrar 
samgönguáætlunar Norðmanna sem finna má undir netfangi: 
Http://www.ntp.dep.no/forslag_ntp.stm.

I samræmi við ofangreint er gerð tillaga um eftirfarandi breytingar á frumvarpinu:

Tilgangur laga þessara er að mœla fyrir um gerö samgönguáœtlunar, er hafi að 
markmiði að samræma áætlanagerð við framkvæmdir og rekstur í samgöngumálum 
og móta þar með þá stefnu sem opinberar stofanir, atvinnulíf fyrirtæki og 
einstaklingar geta haft að leiðarljósi við eigin stefnumótun í samgöngumálum. Þetta 
skal gert m e ð ........
Lagt er til að síðusta málsgrein 3 gr. falli niður og í stað hennar komi:
Samgönguráð skal við endurskoðun samgönguáætlunar og fjörurra ára áætlunar 
eiga fundi með fulltrúum hagsmunaaðila um forsendur og markmið nýrrar 
samgönguáætlunar. Þá skal samgönguráð leita umsagnar hagsmunaaðila þegar drög 
að nýrri samgönguáætlun liggja jýrir.
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