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Efni: Umsögn um frv. til faga um Farsýsfuna, 385. má!

Vfsað er til tölvupósts frá nefndasviði Alþingis, dags. 21. febrúar s!., þar sem 
óskað er umsagnar Sambands ísienskra sveitarfélaga um ofangreint má!.

Með frumvarpinu er íagt til að ný stofnun verði sett á laggirnar sem sinni 
eftirliti á sviði samgöngumála og taki við stjórnsýsluverkefnum sem nú eru 
unnin á vettvangi fjögurra ríkisstofnana, Siglingastofnunar, Flugmálastjórnar, 
Umferðarstofu og Vegagerðarinnar. Er gengið út frá því að um síðastnefndu 
stofnunina gildi áfram sérstök Sög, og kemur tiilaga að endurskoðuðum 
ákvæðum þetrra fram á þingmáli nr. 386.

Eins og fram kemur í umsögn sambandsins um Vegagerðarfrumvarpið er 
óhjákvæmiiegt að gera athugasemd > við að ekki sé gefinn iengri 
umsagnarfrestur þegar í hlut eiga jafnvíðtækar breytingar á stjórnsýslu 
samgöngumáia. Serstakiega er bent á að frumvarpshöfundar aðhyiiast stefnu 
um útvistun verkefna og rúmar framsalsheimildir, sem ekki er hægt að ganga 
út frá að almenn sátt sé um. Er árfðandi að samgönguneínd vegí og meti ólfka 
kosti í þvf efni, td. hvað varðar framsai eftirlits og heimiidir til þess að kaupa 
hluti í einkafyrirtækjum sbr. 16. gr. frv. Hafa ber þar í huga að slíkar 
ráðstöfunarheimildir til handa ríkisstofnunum, hafa einkum verið veittar 
vegna rannsóknastarfsemi f miklum tengslum við háskóla. Það er hins vegar 
nýiunda að lagt sé til að nánast hreinræktuð stjórnsýsiustofnun fái siík ieyfi.

Með sama hætti er það umtalsvert álitaefni hvort nægjanlegt sé að framsal 
eftirlits eigi sér stað í þágu hagkvæmnissjónarmiða, eins og leiða má af 
skýringum í grg. með 16. gr. frv. jafnvel þótt framsaí nái ekki tii eiginlegra 
stjórnvaldsákvarðana, gilda margvísleg réttaröryggissjónarmið sem taka 
verður tillit til áður en framsal er ákveðið. Er nauðsynlegt að efni sjálfrar 
lagagreinarinnar tiitaki að framsaisheimild nái ekki tii stjórnvaidsákvarðana 
og að réttaröryggi þess sem eftiriitið beinist að sé tryggt þrátt fyrir framsal. *

Annað atriði sem kallar á skoðun af hálfu þingnefndar, er hvernig 
iagasamræmi er tryggt þegar kemur að verkefnum Vegagerðarinnar. Áréttuð 
er athugasemd í umsögn sambandsins um 5. gr. frv. á þingmáli nr. 386, 
varðandi gerð vegaskrár. Mikilvægt er að ábyrgð á því verkefni sé skýr í 
lögum sem sett eru um Vegagerð og Farsýsluna. Þá er einnig ástæða tii þess 
að taka upp í 4. gr. þess frv. sem hér er til umfjöliunar, að Farsýsian starfi eftir 
stefnu ríksstjórnar og Aiþingis, m.a. við gerð samgönguáætíunar.
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Af háifu sambandsins hefur mikil og vaxandi áhersla verið lögð á þátt 
almenningssamgangna. Hætt er við að hiutverk Farsýslunnar við að stuðla að 
sjáifbærum og hagkvæmum samgöngum sbr. 1. gr. geti orðið innantómt, ef 
ekki er gerð betri grein fyrir tengdum verkefnum f 7. gr. frv.

í 3. gr. frv. telur sambandið rétt að tiitaka sérstakiega að samvinna og samráð 
sé viðhaft við sveitarfélög áður en kemur að útgáfu framkvæmdaleyfa í 
tengslum við verkefni stofnunarinnar á sviði flugmála.

Að iokum skal á það bent, að vart getur staðist að ekki skuii iagðar til 
breytingar á öðrum iögum en fram koma í 17. gr. vegagerðarfrumvarpsins og 
20. frv. um Farsýsluna. í því sambandi er bent á að heíti Flugmáiastjórnar 
kemur fyrir í a.m.k. 11 iögum. Nauðsynlegt er að bæði frumvörp fái gagngera 
skoðun til þess að tryggja lagasamræmi.
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