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Efni: Umsögn SVÞ um frumvarp til laga um stofnun opinbers hlutafélags 
um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl., 471.mál

SVÞ-Samtök verslunar og þjónustu (SVÞ) hafa fjallað um ofangreint frumvarp. 
Samtökin telja skynsamlegt að einn aðili annist rekstur Keflavíkurflugvallar og gera 
því ekki athugasemd við stofnun hlutafélags til að annast hann. Samtökin telja hins 
vegar afar þýðingarmikið að umræddur rekstur sé sem mest á hendi fyrirtækja sem 
starfa í samkeppni á einkamarkaði og geta tekið hann að sér. Þetta á við sumt en 
ekki allt. Það er afar þýðingarmikið að umrætt hlutafélag hafi útvistunarstefnu 
ríkisins að leiðarljósi og útvisti þá þætti rekstursins sem útboð leiði í Ijós að hægt sé 
að framkvæma hagkvæmara með þeim hætti en með eigin rekstri hlutafélagsins. 
Samtökin vilja leggja áherslu á nokkur atriði sem varða hagsmuni verslunar og 
þjónustu í landinu sérstaklega.

4.gr.
SVÞ undirstrika að verslun er samkeppnisrekstur ef eitthvað getur kallast því nafni. 
Því eigi slíkur rekstur í flugvallarbyggingunni að vera í höndum einkaaðila, og ríkið 
einungis að reka eða fela einkaaðila að reka verslun undir merki ÁTVR með áfengi á 
meðan þetta er einkasöluvara.

Ákvæði til bráðabirgða II
Þrátt fyrir ákvæði um réttindi starfsmanna þá er minnt á að segja má 
starfsmönnum upp störfum ef efnahagslegar, tæknilegar eða skipulagslegar 
ástæður eru fyrir hendi. SVÞ hafa lagt mikla áherslu á að samgönguráðuneytið 
bjóði sem fyrst út skimun farangurs og öryggisgæslu farþega í Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar sem áður var á hendi einkarekinna öryggisþjónustufyrirtækja en var 
árið 2006 afhent lögreglustjóraembættinu á Keflavíkurflugvelli án nokkurra 
haldbærra raka. SVÞ telja að Alþingi geti gengið úr skugga um að kostnaður við 
þessa starfsemi hafi verið lægri þegar umrædd fyrirtæki, Securitas og 
Öryggismiðstöðin, önnuðust hana enda eru bæði þessi fyrirtæki á 
samkeppnismarkaði sem tryggir hagstæðasta verð og mestu gæði. Það er engin 
ástæða til að ríkið sé í þessum samkeppnisrekstri frekar en öðrum og því mætti að 
ósekju koma inn í frumvarpið skylda til að bjóða þetta út að einhverjum tíma 
liðnum. Þá kemur í Ijós hvernig landið liggur og eðlilegt er að ákvörðun byggi á
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