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Efni: Frumvarp til laga um breytingar áým sum  lögum vegna nýrra samgöngustofnanna.

Þingskjal 1298 - 696. mál.

í 1. mgr. greinargerðar með ofannefndu frumvarpi er gerð grein fyrir atkvæðagreiðslu sem 
Ögmundur Jónasson, innanríkisráðherra efndi til meðal starfsmanna samgöngustofnana um 
breytingu á nafni Farsýslunnar, stjómsýslustofnunar samgöngumála. Starfsmönnum var boðið 
að velja á milli nafnanna Farsýslan, Samgöngustofa eða Samgöngustofnun. Niðurstaðan var 
sú að meirihlutinn kaus nafnið Samgöngustofa. Nú bregður svo við að ekki virðist eiga að fara 
eftir vilja starfsmanna því í d. lið 41. gr. ofangreinds „bandorms“ er lagt til að nafni laga nr. 
119/2012 verði breytt í „Lög um Samgöngustofu, stjómsýslustofnun samgöngumála“. Þessi 
tillaga kemur flatt uppá starfsmenn sem töldu sig m.a. vera að kjósa um styttingu nafnsins. 
Þegar drög að bandorminum lágu fyrir var gerð um þetta athugasemd við 
innanríkisráðuneytið, en lögfræðingur ráðuneytisins í þessu máli gaf efitirfarandi svar:

„Heiti laga hefur ekki lagagildi í sjálfu sér og því er skýrt að stofnanirnar munu lagalega heita 
Vegagerðin og Samgöngustofa. Það hefur verið metið þannig að rétt sé að halda greiningunni 
á milli stjómsýslustofnunar og framkvæmdastofnunar í heiti laganna vegna gagnsæis, 
sérstaklega í ljósi þess að Vegagerðin verður ekki sama stofnunin eftir 1. júlí 2013 og hún er 
núna.“

Ég tel ofangreinda lögskýringu ráðuneytisins ekki rétta. Heiti laga er hluti af lögum og er 
borið upp á Alþingi til samþykktar eða synjunar með lagafrumvörpum í heild sinni. Benda má 
á, að á Alþingi hafa oft verið samþykkt lög til breytinga á heiti laga, sbr. t.d. 11. gr. laga nr. 
28/2011: „Heiti laganna verður: Lög um landlækni og lýðheilsu." og 4. gr. l.nr. 56/1994: 
„Heiti laganna verður: Lög um skattskyldu lánastofnana.“ A f hverju ætti Alþingi að vera að 
breyta heiti laga með lögum, ef heiti laga hefur ekki lagagildi eins og innanríkisráðuneytið 
heldur fram?

Nafnið Samgöngustofa er einfalt og lýsandi og alger óþarfi að bæta við það orðunum 
„stjómsýslustofnun samgöngumála“. Um það var ekki kosið og væntanlegum starfsmönnum 
fínnst óþjált og klúðurslegt að vinnustaðurinn heiti Samgöngustofa, stjómsýslustofnun 
samgöngumála. Þriðjungur væntanlegra starfsmanna Samgöngustofu kemur frá 
Umferðarstofu sem ber það heiti samkvæmt umferðarlögum. Löggjafinn sá ekki ástæðu til að 
kalla þá stofnun „Umferðarstofu, stjómsýslustofnun umferðarmála“.

Með vísan til ofanritaðs vil ég beina þeim eindregnu tilmælum til yðar að í frumvarpi til laga 
um breytingar á ýmsum lögum vegna nýrra samgöngustofnanna á þingskjali nr. 1298 - 696. 
mál, verði orðin „stjómsýslustofnun samgöngumála“ felld brott úr d.lið 41. gr. og d liðurinn 
hljóði því svo „Heiti laganna verður: Lög um Samgöngustofu“.
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Með kveðju,

Stefán
starfsmaður Siglingastofnunar
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