
Málefni: Umsögn frá Sandgerðisbæ v/frumvarp til laga um stofnun hlutafélags.

Fyrir hönd bæjarstjómar Sandgerðisbæjar vill undirritaður koma neðanrituðu á framfæri 
vegna frumvarps til laga um stofiiun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.íl.

Ætlunin er með frumvarpinu að stoína félag samkvæmt heimild til að fá ákveðna heildarmynd 
varðandi þróun svæðisins og innri málefnum þess. Það er skoðun bæjarstjómar 
Sandgerðisbæjar að gott hefði verið að sjá skýrari mynd af þeirri væntanlegri útfærslu eða 
gleggri drög í greinargerð eða inngangi frumvarpsins.

Samkvæmt frumvarpinu fær hið nýja félag víðtækar heimildir til þáttöku í öðrum félögum og 
ráðuneytið hefur víðtækar heimildir til að fela því aðskiljanleg verkefiii, sjá t.d. 4. gr., 5. gr. 
og víðar. Hið nýja félag verður þannig blanda af einkafyrirtæki og aðila með ákveðna 
framkvæmd stjómsýslu, að hluta til einhverskonar sveitarfélagsígildi. Vert er að íhuga hvort 
samkeppnislöggjöfin gæti ekki reynst vera erfiður ljár í þúfii þessarar fyrirtækjasamstæðu til 
lengri tíma litið.

Sandgerðisbær leggur sem fyrr áherslu á framkominn vilja löggjafans og forsætisráðherra um 
að verkefiii á fyrrum vamarsvæðum og þar með umhverfi Keflavíkurflugvallar, færist 
stjómsýslulega til viðkomandi sveitarfélaga eða um þau verði samið sérstaklega við 
bæjarstjómir viðkomandi sveitarfélaga.

Að mati bæjarstjómar vantar í frumvarpið með hvaða hætti fyrirhugað er að Sandgerðisbær 
komi að málinu og þá ekki síður hvemig verði háttað með þjónustutekjur og gjöld er tengjast 
rekstri og skattheimtu sveitarfélaga. í frumvarpinu er aðeins talað um mögulega samningagerð 
við sveitarfélögin en ekki sagt t.d. hvemig á með málið að fara ef samningar takast ekki.

Ljóst er og tryggt að ekki verða gerðar breytingar á fasteignasköttum til bæjarins en sú 
staðreynd kemxu- hinsvegar ekki fram í fhimvarpinu eða greinargerð.

Bæjarstjóm leggur áherslu á að umræddar breytingar verði í anda almennrar stjómsýslu og að 
það komi skýrt fram í frumvarpinu hver hin samningsréttarlega staða bæjarfélagsins í 
væntanlegum samningaviðræðum við þetta nýja félag sé, bæði varðandi það hvað sé 
fyrirhugað að semja um við bæjarfélagið sem og hver staðan verði ef ásættanlegir samningar 
nást ekki frá sjónarmiði bæjarfélagsins eða félagsins.
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