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Efni: Þskj. 131 — 130. mál. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum 
vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs íslands.

Svona birtist fumvarpið á heimasíðu Alþingis:

“Þskj. 131 — 130. mál.

Frumvarp til laga

um breytingu á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna 
innan Stjórnarráðs íslands.

(Lagt fyrir Alþingi á 135. löggjafarþingi 2007-2008.)......................

“2. ÞÁTTUR
Breytingar vegna flutnings ferðamála til iðnaðarráðuneytis.

XIII. KAFLI
Breyting á lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005.

13. gr.
í stað orðsins „samgönguráðherra“ í 2. gr., 2. mgr. 3. gr., 2. mgr. 17. gr. og 4. mgr. 18. 

gr. laganna kemur: iðnaðarráðherra.

3. ÞÁTTUR
Breytingar vegna flutnings alferða til viðskiptaráðuneytis.

XIV. KAFLI
Breyting á lögum um alferðir, nr. 80/1994, með síðari breytingum.

14. gr.
í stað orðsins „Samgönguráðherra“ í 16. gr. laganna kemur: Viðskiptaráðherra.”



Einungis eru gerðar athugasemdir við eftirfarandi liði:
2. ÞÁTTUR, XIII. KAFLI, 13. gr. og 3. ÞÁTTUR, XIV. KAFLI, 14. gr.

Ferðaþjónustan á íslandi, þ.e. fyrirtæki, samtök og stofnanir í ferðamálum, undir 
yfírstjóm samgönguráðuneytisins, hafa dafnað nokkuð vel í ráðuneyti samgöngumála 
enda er flest, sem er hluti af ferðamálum á einhvern hátt, vistað í samgönguráðuneytinu.

Til þessa hafa ferðamálin átt hvað mesta samleið og samstarf við ráðuneyti og stofnanir, 
sem hér segir:

Umhverfísráðuneyti/Umhverfisstofnun, hvað varðar móttöku ferðamanna, 
ferðamannastaði, þjóðgarða, rekstur þeirra og eftirlit.

Utanríkisráðuneyti/Útflutningsráð, hvað varðar tengsl til útlanda, sýningar, ráðstefiiur og 
almennar kynningar á íslandi í sendiráðum og víðar í samkeppni við aðrar þjóðir.

Menntamálaráðuneyti/Skólar, hvað varðar menntun í ferðamálum og nú enn meir eftir að 
háskólinn á Hólum verður fluttur í ráðuneyti menntamála.

Félagsmálaráðuneyti/Sveitarfélög, hvað vaðar beina aðild þeirra að ferðaþjónustu eins og 
viðburðir og bæjarhátíðir og auk þess bein aðild sveitarfélaganna að starfi 
ferðamálasamtaka landshlutanna.

Þegar lagaumhverfi ferðaþjónustunnar er skoðað niður í kjölinn kemur í ljós, að þessi 
atvinnugrein er vistuð út um allt í stjórnkerfmu, nema í iðnaðarráðuneyti. Það hefur verið 
mjög mikið mál fyrir marga, sem í greininni starfa, að hún beri nafnið ferðaþjónusta en 
ekki ferðaiðnaður, eins og ýmsir nefna hana. Mat manna er, að varan, sem framleidd er í 
greininni, sé seld viðskiptavinum, sem þjónusta af ýmsu tagi en ekki sem hver önnur 
iðnaðarvara.

Þegar við skoðum frumvarpið sjálft, kemur í ljós að það, sem á að flytja úr 
samgönguráðuneytinu, er ekki “ferðamálin” heldur aðeins það, sem tilheyrir lögunum um 
skipan ferðamála (nr. 73/24.maí 2005), sem tekur á verkefnum Ferðamálastofu, á 
ferðaskrifstofum, ferðaskipuleggjendum, upplýsingamiðstöðvum og alferðum svo 
eitthvað sé nefnt.
Undarlegt er þó, að það eigi að flytja alferðalögin til viðskiptaráðuneytisins, þrátt fyrir, að 
alferðir séu svo stór þáttur í lögunum um skipan ferðamála, sem raun ber vitni um.

Á sama tíma og Alþingi ætlar að tvístra enn frekar vistun laga um ferðamál og 
verkefnum, sem jjeim fylgja frá samgönguráðuneytinu, flytur Alþingi stærsta fyrirtæki í 
ferðaþjónustu á Islandi í eigu hins opinbera til samgönguráðuneytisins. Þetta er 
ferðaþjónustufyrirtækið Flugstöð Leifs Eiríkssonar, þar sem um hálft annað þúsund 
starfsmanna vinnur að ferðaþjónustu og flestir ferðamenn heimsækja, sem hingað koma.



Lög og lagaumhverfí:

1. Það hlýtur að vera eðlilegra og um leið faglegri vinnubrögð, þegar hugað er að 
þróun laga að tvístra þeim ekki, heldur tengja enn betur í einn farveg þau lög 
og heildarlagabálka, sem fjalla um sama atvinnuveg og sameiginleg verkefni 
hans.

2. Nú stendur til sbr. frumvarpið að færa lög um skipan ferðamála nr.: 73.24. maí 
2005 (heildarlög) frá samgönguráðuneytinu til iðnaðarráðuneytisins.

3. Um leið og það gerist á samkvæmt frumvarpinu að flytja lög um alferðir nr.
80. 19. maí 1994, sem eru nátengd og hluti af lögum nr.73 24. maí 2005, til 
viðskiptaráðuneytisins og þá líklega einnig reglugerð um alferðir.

4. Reglur um bókhald, reikningsskil og upplýsingagjöf ferðaskrifstofa frá 
5.desember 2005 falla undir samgönguráðuneyti en þær reglur fjalla fyrst og 
fremst um ferðaskrifstofur, sem selja alferðir. Virðast eiga að vera þar áfiram.

5. Sem kunnugt er tóku hinn 1. júlí sl. gildi ný lög um veitinga- og gististaði nr. 
85/2007 og reglugerð sama efiiis nr. 587/2007 en allt um veitinga- og 
gististaði fellur undir dómsmálaráðuneytið.

6. Lög um skipulag á fólksflutningum með hópferðabifreiðum nr. 13 11. mars 
1999 og lög um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi nr. 73 
31. maí 2001 ásamt reglugerðum falla undir samgönguráðuneytið og eiga að 
vera þar áfram.

7. Flugstoðir ohf. voru stofnaðar með samþykkt laga á Alþingi í júní 2006, sem 
breyttu skipan flugmála á íslandi. Flugstoðir tóku við rekstri og uppbyggingu 
allra flugvalla og lendingarstaða á íslandi af Flugmálastjóm íslands.
Fyrirtækið tók formlega til starfa 1. janúar 2007 og fellur undir 
samgönguráðuneytið og mun gera það áfram.



8. Lög um bílaleigur nr. 64/2000 eru í samgönguráðuneytinu og munu verða 
þar áfram.

9. Lög um skip og hafnir falla undir samgönguráðuneytið. Sama gildir um lög 
um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, nr. 76 31. maí 2001 og 
eiga að vera áfram þar.

Væri ekki ráðlegra að bera fram breytingartillögu við frumvarpið um að fresta 
tilfærslunni um eitt til tvö ár og setja af stað vinnu í að ná utan um alla þætti þessarar 
fjölbreyttu og þverfaglegu atvinnugreinar og skipa henni síðan með breyttum lögum í 
ákveðinn farveg og ráðuneyti. Færa með því “ferðamálin” í annað ráðuneyti en ekki 
aðeins hluta þeirra, eins og nú virðist eiga að gera.

Það skiptir varla stjómarflokkana máli, hvort þetta tekur gildi ári fyrr eða síðar en til stóð. 
Það sem skiptir atvinnugreinina máli er, að leiðin að markinu verði vel vörðuð og 
undirbúningurinn allur verði faglegur en einkennist ekki af hraða einum saman.

Virðingarfyllst,

Pétur Rafnsson, I 
formaður Ferðamálasamtaka íslands


