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Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála (heildarlög), 385. 
mál

Forráðamann lcelandair fagna því mjög að stjórnvöld hafi frumkvæði að breytingum sem til þess eru 
ætlaðar að lækka rekstrarkostnað stjórnsýslu- og eftirlitsstofnana. Slfkt er ísiensku atvinnulffi 
lífsnauðsynlegt til að auka samkeppnishæfni f sífellt harðari aiþjóðlegri samkeppni. Því miður bendir margt 
til þess að þetta frumvarp, andstætt yfirlýstum markmiðum, sé ekki til þess fallið að Sækka kostnað og 
efasemdir eru uppi um að fagmennsku og þjönustustigi verði viðhaldið.

\ athugasemd sem fylgir frumvarpinu kemur fram að iækka megi innri rekstrarkostnað um 10 -15% við 
boðaða breytingu. Einu rökin sem tilgreind eru fyrtr þessari hagræðingu eru samanburður á kostnaði 
vegna yfirstjórnar og stoðþjónustu stærri stofnana annars vegar og samþætting verkferla milli núverandi 
stofnana hins vegar. Af lestri frumvarpsins og athugasemdanna er ekki að sjá að neitt liggi fyrir um hvaða 
ferla sé hægt að samþætta eða að nokkur vinna hafi farið fram í þá veru að kanna slíkt Hvað varðar 
stjórnsýslu og eftirlit með flugstarfsemi er ijóst að sú vinna og þeir feriar sem henni tengjast byggja á 
ítaríegum og sérhæfðum alþjóðlegum stöðlum sem erfitt er að sjá að eigi mikla samþættingarmöguleika 
með Iftt skyldum greinum. Mikil óvissa hlýtur þvf að ríkja um siíkan sparnað. Þess má geta að flugrekandi f 
Finnlandi sem lcelandair vinnur mikið með hefur ekki góða reynslu af sambærilegri breytingu í 
stjórnsýslunni þar; kostnaður hefur ekki lækkað og þjónusta hefur skerst.

Ef stjórnvöld hefðu í raun trú á þeirri iækkun kostnaðar sem tilgreind er væri eðlilegt að samfara 
frumvarpinu væri boðun lækkun gjaldskrár til flugrekenda sem næmi a.m.k. hluta væntanlegrar 
hagræðingar. Það er þvf í mikilli mótsögn við yfirlýst markmið að f sjáifu frumvarpinu komi fram 13% 
HÆKKUN á gjaldskrá til flugrekenda vegna skrásetningar flugvéla. Þetta dregur mjög úr trúverðugleika 
yfirlýsinga um fyrirhugaða hagræðingu. Ég skora á stjórnvöld að sýna í verki að hugurfylgi máli um 
hagræðingu og boða lækkun gjaldskrár sem hluta af þessu frumvarpi.

Annað atriði sem veldur áhyggjum varðandi frumvarp þetta er sú hætta á að þjónustustig sem 
flugrekendur hafa notið hjá Flugmálastjórn verði minna í stærri stofnun. í þvf mikla samkeppnisumhverfi 
sem er f alþjóðlegum flugrekstri f dag hafa fslenskir fiugrekendur getað reitt sig á viðbragðsflýti og góða 
þjónustu Fiugmáiastjórnar. Aðgangur að lykilmönnum stofnunarinnar hefur margoft skipt sköpum, t.d. við 
skrásetningu flugvéla erlendis eða við aðrar aðgerðir þar sem miklir hagsmunir eru í húfi. í dag rfkir 
heilbrigt jafnvægi samstarfs og faglegs aðhalds milli Flugmálastjórnar og flugrekenda sem m.a. hefur verið 
bent á f úttektum alþjóðastofnana. Alls ekki er sjálfgefið að það takist að viðhalda slíku með svo 
umfangsmikilii breytingu sem boðuð er.

Að lokum vil ég benda á að samkvæmt gildandi lögum um Flugmálastjórn á Flugráð að fjalla um og veita 
umsögn um breytingar á lögum og reglum sem varða flugmál. Ekkert slfkt umsagnarferli hefur átt sér stað 
með þetta frumvarp sem þó ber að viðhafa skv. lögum. Það er miður að þetta tækifæri hagsmunaaðila til 

ma á framfæri athugasemdum og viðhafa bein samskipti við yfirvöld sé þannig sniðgengið.


