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Efni: Umsögn um frv. til laga um almenningssamgöngur -14. mál 138. Iþ.

Vísað ertil tölvupósts nefndasviðs Alþingis, dags. 18. mars s.l., þar sém frv. til 
laga um almenningssamgöngur er sent tii umsagnar hjá Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga.

Með framlagningu frumvarpsins vilja flutningsmenn stuðla að öruggum og 
hagkvæmum almenningssamgöngum, í því skyni hefur frumvarpið að geyma 
tíltekin viðmið, m.a. um skiptingu í þjónustusvæði (3. gr.), ábyrgðarsvið ríkis 
og sveitarfélaga (4. gr.) og heimiid rekstraraðila til gjaldtöku fyrir veitta 
þjónustu (6. gr.)

í frv. er farin sú leið að skiígreina almenningssamgongur vftt og þannig að 
hugtakið nái til áætlunarferða með fíugi, ferju eða fólksflutningabifreiðum. 
Fram kemur f skýringum með 2. gr. frv. að ferðaþjónusta fatlaÖra sem og 
skólaakstur tilheyri einnig almenningssamgöngum. Ákvæði frv. snerta 
samkvæmt því starfsemi nánast allra sveitarfélaga í landinu.

Sambandið tekur undir orð flutníngsmanna um mikilvægi almennings- 
samgangna og telur æskilegt að settur verði lagarammi um þessa starfsemi. 
Áríðandi er hins vegar að viðmið sem lagaramminn byggir á séu sett í 
samvinnu við sveitarféiögin og þannig að gætt sé að mismunandi aðstæðum 
þeirra.

í 3. mgr. 4. gr. frv. er farin sú lelð að skuldbinda eigi sveitarfélög með fleiri en 
10 þús. íbúa til þess að skipuleggja almenningssamgöngur. Sambandið telur 
umhugsunarefni hvort sú nálgun er vænleg til árangurs að teknu tilliti til 
þeirra röksemda sem færðar eru fram í greinargerð, að flest ef ekki öll sveitar- 
félög af þessari stærð skipuleggi nú þegar almenningssamgöngur. 
Stærðarviðmið af þessu tagi geta haft áhrif t.d. við sameiningu sveitarfélaga 
auk þess sem þau ríma ekki veí við þá hugsun að almenn löggjöf eigi að 
tryggja jafnræði þeirra sem njóta tiltekinnar almannaþjónustu, óháð 
rekstrarformi.

í þessu samhengi vill sambandið benda á þá aðferðafræði (sem m.a. er lögð 
til grundvallar yfirfærslu á málefnum fatlaðra til sveitarfélaganna) að 
skilgreina þjónustusvæði sem fái ábyrgð á málaflokknum, en að rekstrarform 
getí verið ólík milli svæða allt eftir aðstæðum. Raunar verður ekki annað séð 
en að flutningsmenn fyrirliggjandi frv. hafi haft þessa náigun í huga með 
ákvæðum í 3. gr. þess. Ástæða er til þess að fara betur yfir hugsunina að baki
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þjónustusvæðunum og hvaða heimiidir stjórnendur þeirra fái lögum 
samkvæmt.

Af hálfu sambandsins er lögð höfuðáhersia á að verði aimenningssamgöngur 
viðurkenndar í lögum sem skyidubundið verkefni sveitarféíaga, beri jafnframt 
að fara í gegnum alla þætti sem varða skattheimtu og álögur á starfsemina. 
Þar verður forsendan að vera sú að rekstur skilgreindra almenningssamgangna 
verði ekki skattstofn ríkisins, m.a. að virðisaukaskattur (innskattur) sé lagður á 
margvíslega vöru og þjónustu sem eru aðföng til rekstrarins.

í þessu sambandi er vísað til skýrslu starfshóps um að efla almennings- 
samgöngur sveitarfélaga, dags. 10. júlí 2008 (sem m.a. er vísað til í 
greinargerð með frv.) en þar er talið að virðisaukaskattur og aðrar álögur 
ríkisins á rekstraraðila almenningsvagna í landinu sé um 300 mkr. og að 
virðisaukaskattur sé helmingurinn þar af. Þar sem fólksflutningar falla ekki 
undir skattskyldusvið vsk. sbr. 6. tölul. 2. gr. laga nr. 50/1988, eiga 
almenningsvagnafyrirtækin ekkí kost á því að nýta sér innskatt til lækkunar á 
þessum skattgreiðslum.

í 2. mgr. 5. gr. frv. er vísað ttl þess með almennum hætti að framlög ríkisins til 
almenningssamgangna skuli m.a. taka stofnframkvæmda og innviða, niður- 
greiðslu opinberra gjalda eða beinna rekstrarstyrkja. Eins og að framan greinir 
þarf lagaákvæði um hlut ríkisins í skilgreíndum almenningssamgöngum, að 
vera alveg skýrt um það, að ríkið sé ekki að hafa tekjur af þessari starfsemi 
hvort sem útfærslan er síðan á formi endurgreiðslu (eins og gæti átt við um 
vsk.) eða lögbundinni undanþágu frá álagníngu gjalda (eins og gæti átt við 
um tryggingagjald launa starfsmanna).
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