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Efni: Frumvarp til laga um samgönguáætlun, þskj. 639-385. mál.

1. Samtök ferðaþjónustunnar fagna framkomnu frumvarpi þar sem sú breyting er 
lögð til varðandi Flugráð að samgönguráðherra skipi sex menn í ráðið, tvo 
samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins og einn samkvæmt tilnefningu 
Samtaka ferðaþjónustunnar og jafnm arga til vara. Er hér mikilvæg 
viðurkenning á aðkomu samtakanna að þessum málaflokki.

Samtökin vekja athygli á að hér eru lagðar fram breytingar á stjórnum þeim 
sem flugmálastjóri og siglingamálastjóri hafa sér til ráðgjafar og stýringar en 
ekkert slíkt ráð er fyrir vegamálastjóra. I ljósi þess að hlutverk 
Vegagerðarinnar hefur verið að færast á undanförnum árum æ meira til 
þjónustu og eftirlits með þeim sem um vegi landsins fara, væri eðlilegt að 
hagsmunaaðilar hefðu eitthvað með stefnumörkun Vegagerðarinnar að gera. 
Benda má á að Vegagerðin annast gerð allra þjónustusamninga, hvort sem um 
er að ræða sérleyfisferðir áætlunarbíla, siglingar ferja eða flugsamgöngur. 
Einnig fer Vegagerðin með víðtækt eftirlit með lögum sem lúta að innheimtu 
þungaskatts, aksturs og hvíldartíma ökumanna, starfsréttindum flutningsaðila 
auk hins hefðbundna hlutverks sín varðandi eftirlit með ásþunga ökutækja. 
Vegagerðin hefur einnig með höndum umfangsmikla útgáfu starfsleyfa s.s. til 
reksturs fólksflutninga, reksturs vöru og efnisflutninga og leigubílaaksturs.

Með tilkomu ráðs sem þessa væri hægt að tryggja aðkomu sérþekkingar 
hagsmunaaðila að vegamálum. Líta m á svo á að málefni Vegagerðarinnar 
komi mörg til kasta Alþingis og það sé kostur að hagsmunaaðilar hafi vettvang 
fyrir sín sjónarmið áður en til þess kemur.

Samtök ferðaþjónustunnar leggja því til að samsvarandi breyting verði gerð á 
vegalögum og lögð er til á siglingar- og loftferðalögum og þar inn sett ákvæði 
um ráð sem væri vegamálastjóra til ráðgjafar og stýringar.

Að öðru leyti eru Samtök ferðaþjónustunnar samþykk frumvarpinu
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