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Efni: UmsÖgn um frumvarp til laga um Farsýsluna, stjórnsýslustofnun samgöngumála, 
385. mál, og frumvarp til laga um Vegagerðina, framkvæmdastofnun 
samgöngumála> 386, mál.

Samgönguncfnd Alþingis hefur óskað eftir umsögn Samtaka atvinnulífsins, Landssanibands íslenskra 
útvegsmanna, Samtaka ferðaþjónustujmar, Samtök iðhaðarins og Samtaka verskmar og þjónustu um 
ofangreínd frumvörp. Bftirfarandi umsögn nær til beggja þingmálanna þar sern þau eru nátengd,

Frumvörpin eru hluti af heildarendurskoðun á skipulagi samgöngustofnana sem felur í sér að settar verði á 
fót tvær stofnanir, annars vegar Farsýslan sem ætlað er að sinna stjörnsýslu og eftiiiiti á sviði 
samgönguniáía, og hins vegar Vegagerðin sem ætiað er að annast framkvæmdir og rekstur 
samgöngumannvirkja. Stofnanirnar verða reistar á gninni Siglingastöfnunar íslands, Flugmálastjórnar 
fslands, Umferðarstofu óg Vegagerðarinnar.

Samtökin taka undir þau markmið jneð enduskipulagningu samgöngustofnana sem talin eru uþp í 
greinargerðiiini eins og að auka faglegan styrk og tiyggja markvissara sainráð við hagsmunaaðila. 
Sérstaklega er því fagnað að stjórnvöld hafl frumkvæði að breytingum sem til þess eru ætlaðar að lækka 
rekstrarkostnað stjórnsýslu* og eftirlitsstofnana. Slíkt er íslensku atvinnulífí lífsnauðsynlegt til að auka 
samkeppnishæfni í sífellt harðari alþjóðlegri samkeppni. Því miður er ástæða til að óttast að 
uiiifangsmiklar skipulagsbre>1ingar eins og hér eru fyrirhugaðar skili ekki þeim sparnaði sem til er ætlast. 
Mörg dæmi eru um að sameiningaraðgerðir að hálfu hins opinbera hafi kostað skattgreiðendur meiri 
fjármuni en til stóð. Því skal áréttað að fylgst verði vel með |>ví að þessar aðgerðir nái Qárhagslegu 
markmiði sinu.

í almennri greinargerð með frumvarpi um Farsýskina segir m.a.: „Miðað við þessar forsendur má gera rað 
fyrir þvi að fjárveitingar geti lækkað um þriðjung á fjögurra ára tímabili. Þó að tækifæri kunni að vera til 
aukinnar tekjuöflunar, eru niöguleikar til að leggja auknar álögur á atvinnulífíð takmarkaðir/* Einnig 
kemur fram að lækka megi innri rekstrarkostnað um 30 - 15% við boðaða breytingu. Einu rökin sem 
tiigremd eru ^ rir þessatf hagneðingu er samanburðura kostnaði vegna yfí.i^óiwarog stoðjyómíst^i stæiti 
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 hægí að samþætta eða að nokkur 
vinna hafí farið fram ( þá veru að kanna slíkt Minna má á að vinna við eftirht með flugstarfsemi og þeir 
ferlar sem henni tengjast byggja á ítarleguin og sérhæfðum alþjóðlegum stöolum sem erfítt er að sjá að 
eigi niikla samþættingarmöguleika með íítt skyldum greinum.

Ef stjórnvöld hefðu í raun trú á þeirri lækkun kostnaðar sem tílgreind er væri eðlilegt að samfara 
fruriivarpinu væri boðuð lækkun gjaldskráa sem næmi a.m,k. hluta væntanlégrar hagræðingar. Það kemur 
því á óvart áð sainkvæmt frumvarpinu er fyrirhugað að innheimta ný gjöld vegna eftirlits með skoðun 
ökutækja og starfsleyfum skoðunarstöðva auk þess sem gert er ráð fyrir 25% hækkun á
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umferðaröiyggisgjaldi og hækkun á gjaldskrá vegna íitgáfu lofthæfisskírteina. Að mati tjármálaráðuneytis 
munu ríkistekjur aukast af þessum sökum um samtals 37 m.ki\ Þetta dregur mjög ár trúverðugleika 
yfirlýsinga iim fyrirhugaða hagræðingu.

Samtökin mótmsela harðlega öllum fyrirhuguðum hækkunum gjaldskráa. Það er eindregin skoðun 
samtakanna að atvinnuástaiid á íslandi þoli ekki frekari skatta- eða gjaldskrárhækkanir af hálfu liins 
opinbera.

Með frtimvörpunum er ekki aðeins verið að sameina stofnanir og breyta, heldur er verið að breyta 
lagaheimildum þessara stofnanna. Rétt hefði verið að fara þá Jeið að setja á laggirnar umræddar stofnanir 
og fela þeim framkvæmd gildandi laga. Sú leið hefði verið einföld, skýr og ekki skapað óþarfa vafa um 
hvaða eftirlitsheimildir og refsikenndu viðurlög stofnanirnar hefðu. Eins og frumvarpið er lagt fram þá er 
óskýrt hvaða eftirlitsheimildir og refsikenndií viðuriög eru teknar úr gildandi lögum og færðar inn i ný 
frunivarpsdrög. Vegna þessa viníuilags við gerð frumvarþsins vérður ekki annað séð af greímim II. kafla 
um verkefni Farsýslunnar og II. kafla um vérkefni Vegagerðinnar, en að stofnunum vérði veitt meira vald 
en núveraiidi stofnanir hafa skv. gildandi lögum. FrumvÖrp sem þessi sem oþna fyrir matskenndar 
ákvarðanir stjórnvalda ganga gegn lögmætisreglu stjórnskipunarinnar og góðuiii stjörnsýsluliáttum. Hér 
dugar ekki að vísa til uppruna reglna í giidandi sériögum f greinargerð, héidíjr verður að tilgreina 
uniræddar lagaheimildir. Samtökin gera kröfu um að skýil verði með augljósum hætti hvaða 
tagaheimildir verið er að fella niður, breyta ogaðlaga, áður en frumvarp þetta nær fram að gánga.

Samtökin hafa einnig efasemdir um að fagmennsku og j>jónustustigi verði viðlialdið í stærri stofnun. 
Þannig hafa íslenskir flugi’ekendur getað reitt sig á viðbragðsflýti og góða þjónustu Fhigmálastjórnar. 
Aðgangur að lykilmönnum stofininarinoar í því niikla samkeppnisumhverfl sem er t  alþjóðlegum 
flugrekstri hefur inargoft skipt sköpuin, t.d. við skrásetningu flugvéla erlendis eða víð aðrar aðgerðir þar 
sem miklir hagsmunir eiti í húfi. Tryggja verður áframhald þess jafnvægis samstaifs og faglegs aðhalds 
sem nú ríkir milli Flugmálastjórnar og flugrekenda.

Athugasemdir við eiiistakar greinar frunivarpsins

í 4. gr. frumvarps um Farsýsluna er vísað til rannsóknarnefndar samgönguslysa. Þessi nefnd er ekki til og 
hafa samtök aðiia í sjávarútvegi og landflutningum hafnað hugmyndum iim að steypa saman lögum um 
rannsókn sjóslysa, flugslysa og umferðarslysa í ein lög og éina ramisóknarnefnd, sbr. meðfylgjandi 
umsögn aðila til samgönguráðuneytisins frá I9.janúar 2010.

í 6. gr. fruiiwarps um Farsýsluna er stofnuninni fengnar opiiar matskenndar éftirlitsheimildir og 
rannsóknarheimildir. Slíkt oplð skilyrðislaust framsal valds til stjómsýsluaðila stenst ekki lögmætisreghr 
stjórnskipunarinnar og ber að takmarka með skýrum hætti í lögunum sjálfum. Þetta á ekki síst við 
heim iidir stofnunarinnar til að beita refsikenndum stjórnsýsluviðurlögum.

Taka má tvö dæmi. Annars vegar er stofnuninni veitt opin matskennd heimild skv. lokamálsgrein 2. mgr. 
6. gr. að leggja hald á gögn og mtini sein hún telur nauðsynleg ? þágu eftirlits. Þetta er ekki skýrt frekar í 
athugasemdum. Hins vegar getui' stofnunin skv. 7. mgr. 6. gr. krafíst upplýsinga og gagna frá öðru 
stjórnvaldi, óháð þagnarskyldu þess, ef slíkt er nauðsynlegt til að unnt sé að sinna lögbundnu eftirliti. 
Þelta er ekki skýrt frekar í athugasemdum.

í athugasemduin við 6. gr er sagt að ákvæði eigi uppruna sinn í 5. gr. laga unt Flugmálastjóm íslands, nr. 
100/2006. Með ákvæðinu sé ekki ætiað að raska séitækum heimildum sem Farsýslunni eru veittar í 
öðrum lögum. Þessi skýring f athugasemdumiii dugar ekki til. Sainkvæmt iiefðbundinni lögskýringu ér 
verið að setja lagaákvæði sem hefur áhrif á túlkim annaita giídandi lagá og heftir áhrif á túlkun gilclandi
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lagaákvæða. Fyrir ulan það atriði að yfufæra eíti r! itshei m i Idif Flugniálástjórnar á málefni ðkutækja og 
siglinga, án frekari skoðunar er í hæsta máta vafasöin aðgerð,

í III kafla frumvarps um Farsýsluna er Qallað mn gjaldtöku ofl. Lagaákvæðí gjaidski'áa byggja almennt á 
því að óheimilt sé að innheimta liæna gjald eh raunkostnað við veitta þjónustu. Nauðsynlegt er að tiyggjá 
að opinberum aðilum sé ekki geflð sjálfdæmi um þann kostnað seni þeir leggja til grundvallaiv en 
reynslan hefur sýnt að það er lítið sein ekkeit seni kenuir í veg fyrir að opinberir aðilar miki við þennan 
kostnað með einhliða hætti og færi hann yfir á atvinnulíflð. Þetta á sérstaklega við í þeim tilvikum þegar 
þeim eru gefnar ríkar gjaldtökuheimíldir,

Samtökin leggja til að við ákvörðun gjafda skv. gjaldskrá Farsýslunnar, skuii stofnunin afla umsagnar 
hlutaðeigandi hagsmunasamtaka og kynna þeim efni og foi'sendur gjaldskrár með að minnsta kosti eins 
mánaðar fyrin'ara,

I lokamálsgrein 13. gr. er sagt að greiða skuli fyrir þjónustu Farsýslunnar utan hefðbundins skrifstofutíma 
á yfirvinnukaupi. Mikilvægt er að muna að stjórnsýslunni er ætlað að styðja við atvinnulífíð og 
borgarana* en ekki öfugt Hér er því eðlileg krafa að stofnunin sinni eðlilegri þjónustu við atvinnulíflð á 
forsendmn atvinnulífsins en ekki á forsendu skrifstofutíma Farsýslunnar niilli kl. 9 og 15 Fella ber því 
þetta ákvæði niður íir frumyarpinu.

í 16. gr. frumvatps um Farsýsluna er rætt um framsal eftirlits, þ̂ e. að stófnunin geti með samníngi að 
undangengnu samþykki ráðlierra falið öðrum einstaka þætti eftirlits skv. löguiuun. þetta ákvæði er ekki 
skýrt nánar. SamtÖkin leggja ríka áhersla á að hið opinbera færi sem stærstán hluta eftirlitsstarfseniinnar 
til skoðunarstofa á almönnum markaði sem hafa þar til geiða vóttun á starfsemi sinni og áð eftirlitið 
grundvallist á útgefnum stöðlum.

1 16. gr. frumvarps um Farsýsluna og 14. gr. frumvarps um Vegagerðina er stofnununum heimilt, með 
samþykki ráðherra, að kaupa og fara með hlut ríkisins í rannsóknar- og þróunarfyriitæknim og að bjóða 
fjani sérþekkiiigu á alþjóðamarkaði og afla tekna með útflutningi sérfræðiþekkingar sem hún býr yfír. 
Samtökin leggja til að þessi ákvæði falii niður úr frumvarpinu og að þau verkefni Vegagerðarinnar og 
Farsýslunnar sem eiga betur heima í útboðum og í höndum aðila á markaði, en ekki hjá liinu opinbera 
með óbeinum ríkisstyrk, verði færð yfír á almennan samkeppnismarkað.

Virðingarfylist,

f. h. Satntaka atvinnulífsins

f,h. Landssambands ís! útyegsmanna f.h. SVÞr-Sanitáká vérslunár ogHónirsttí■'A ,

m
f.h. Samtaka ferðaþjónustumiai 
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