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Efni: Umsögn um frumvörp um Farsýsiuna, 385. mál, og Vegagerðina, 386.
mái ^ ........... ’

Stjórn Hafnasambands íslands hefur fengið tvö frumvörp ti! umsagnar, annars 
vegar frumvarp til laga um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála, 
þskj. 542 ~ 385. mál, og frumvarp til iaga um Vegargerðina,
framkvæmdastofn un samgöngumála/ þskj. 543 -  386. mál. Stjórn 
hafnasambandsins veiur að senda inn eina umsögn um bæði frumvörpin þar 
sem þau eru sprottín af sama meiðí og varða m.a. þá stafsemi sem 
Siglingastofnun hefur haft á hendi undanfarin ár.

Á Hafnasambandsþingi sem haldið var í Stykkishólmi dagana 23. og 24, 
september sl. var m.a, samþykkt eftirfarandi ályktun:

„Hafnasambandsþing haldið á Snæfeiisnesi dagana 23. og 24. september 
tekui' undir með stjórn Hafnasambands fsiands, sem teiur það ekki viðunandi 
kósi að séfþekkingu og þjónustu á svið i hafnamáia sé d ré íft' á fie iri 
rfkisstofnanir og ieggst þingið eindregið gegn þ v f að Sigiingastofnun verði 
skipt upp."

Af hálfu Hafnasambands ísiands er ekki lagst gegn þvf að stjórnsýslu á sviði 
samgöngumála verði komið fyrir í einni stofnun ef það leiðir tii hagræðingar, 
betri yfirsýnar um samgöngumá! og markvissari vinnu við samgönguáætlun. 
Sú þróun er einnig víða að aðskiíja stjórnsýsíuverkefní frá öðrum hlutverkum 
einstakrá stofnana, m.a. ti! að forðast hagsmunaárekstur og óskýr mörk eftirlits 
og framkvæmda. Því gerir hafnasambandið ekki athugasemdir við frumvarp 
um Farsýslu, stjórnsýslustofnun samgöngumáia.

Varðandi frumvarp um Vegagerðina, framkvæmdastofnun samgöngumála þá 
ítrekar Hafnasamband fslands fyrri ályktanir sínar og hafnasambandsþinga um 
að brýnt sé að verja þá sérþekkingu á hafnamálum sem er að finna innan 
veggja Siglingastofnunar. í greinargerð með báðum framannefndum 
frumvörpum er þess getið að samgönguráðherra hafi skipað nefnd um 
framtíðarskipan stofnana í samgöngumálum. Fram kemur einnig í 
greinargerðum frumvarpanna að nefndin hafi skilaði skýrslu sinni 
„Framtíðarskipan stofnana samgöngumála. Greining og vaíkostir" í lok júní 
2009 þar sem kynntir voru fimm valkostir um stofnanaskipan, auk tíllagna og 
ábendinga um meiri samhæfingu í samgöngumálum. í þeirri skýrsíu er 
megintillaga nefndarinnar að könnuð verði nánar hugmynd um nýja stofnun 
hafs og strandar. í skýrslu nefndarinnar segir m.a.:
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„M ikil samiegð er m iiii verkefna Sig/ingastofnunar, Landheigisgæsfu og 
Fiskistofu og afmarkaðra verkefna annarra stofnana s.s. Umhverfisstofnunar 
og Hafrannsóknarstofnunar."

Það er skoðun Hafnasambands íslands að innan stofnunar hafs og strandar 
myndi þjónusta við hafnir og sérþekking á málefnum hafna geta verið af þeim 
gæðum sem verið hefur innan Siglingastofnunar, Stjórn Hafnasambands 
Islands teiur samhliða þessu að hagsmunum hafna og mikiivægis þeirra fyrir 
samgöngukerfi landsins verði ekki vel skipað f framkvæmdastofnun sem hafi 
vegagerð sem meginverkefnt. Þau rök eru færð fyrir þessari fullyrðingu að 
verkefni vegagerðar annars vegar og hafntengd verkefni hins vegar eru um 
flest óskyld og ekki til þess fallin að eiga samleið. í þeim efnum er bent á 
fyrirkomulag í nágrannalöndum íslands þar sem víða er lögð áhersla á öfiuga 
stofnun á sviði hafs og strandar þar sem sérþekkingu í hafnargerð, öldu- og 
sjómæíingum, rannsóknum, mengunarvörnum, öryggismálum og almennu 
eftiríiti á hafinu er safnað saman í öfluga einingu. Reynsian innanlands sem 
erlendis sýnir að mikil þörf er fyrir íslenskt samfélag að hafa örugga og trausta 
skipan þessara mála. Meginrök Hafnasambands íslands fyrir stofnun hafs og 
strandar eru eftirfarandi:

• Þjóð sem umíukin er hafi, sækir stærsían hluta efnahags síns til auðlinda 
hafsins og treystir að mestu á aðföng og utflutning með skipum er afar 
mikiivægt að eiga og reka stofnun með sérþekkingu á hafi og strönd.

• — Ætla má að sameinuð verkefni og starfsemi stofnana, sem vinna að
rannsóknum á hafinu7 eftirliti nær og fjær ströndinni, bráðaaðgerðum, 
rekstri leiðsögu-, vöktunar-, eftírlits- og upplýsingakerfa og 
framkvæmdum eigi að leiða til hagræðingar í rekstri og aukinna gæða.

Því skorar stjórn Hafnasambands íslands á Aíþingi að samþykkja nú þegar að 
hefjast handa við undirbúning „Stofnunar hafs og stranda".

Stjórn Hafnasambands íslands gerir ekki athugasemdir við einstök ákvæði 
þeirra tveggja frumvarpa sem hér er eru til umsagnar en treystir því að 
hagsmunir hafna og þeirra verkefna sem lúta að hafi og ströndum landsins 
verði tryggðir til framtfðar í stofnun hafs og stranda.
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