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150 REYKJAVÍK

Reykjavík, 25. mars 2013 
Tilvísun: 2013010095 

EHj/

Efni: Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna nýrra samgöngustofnana. 
Nafn stofnana - Þingskjal 1298 - 696. mál.

Vísað er til bréfs, dags. 21. mars sl., sem Stefán Pálsson, starfsmaður Siglingastofnunar, 
sendi umhverfis- og samgöngunefnd vegna frumvarps til laga um breytingar á ýmsum lögum 
vegna nýrra samgöngustofnana.

Innanríkisráðherra efndi til atkvæðagreiðslu meðal starfsmanna Vegagerðarinnar, 
Umferðarstofu, Flugmálastjórnar og Siglingastofnunar, þ.e. þeirra starfsmanna er boðin yrðu 
störf í annarri hvorri hinna nýju stofnana. Niðurstaða atkvæðagreiðslunnar var sú að nafni 
Farsýslunnar, stjómsýslustofnunar samgöngumála yrði breytt í „Samgöngustofa“ og nafni 
Vegagerðarinnar, framkvæmdastofnunar samgöngumála yrði bre>tt til íyrra horfs, þ.e. í 
„Vegagerðin“ enda segir svo beinlínis í greinargerð með frumvarpinu:

„Niðurstaða atkvœóagreiðslunnar var sii aó starfsmenn vildu helst að framkvœmdastofnunin 
héti Vegagerðin en aö stjórnsýslustofnunin héti Samgöngustofa. “

Vinnu vinnuhóps um undirbúning bandormsins var að mestu lokið þegar niðurstaða 
atkvæðagreiðslunnar lá fyrir en undirrituð var fulltrúi Vegagerðarinnar í umræddum 
vinnuhópi. Endanleg drög að frumvarpinu voru síðan send Alþingi af hálfu 
innanríkisráðuneytis og fulltrúum samgöngustofnananna íjögurra kynnt lokaútgáfa þess. 
Gerðar voru athugasemdir við að heiti laga nr. 119/2012 og 120/2012 um hinar nýju 
samgöngustofnanir væri ekki breytt til samræmis við önnur ákvæði og framangreinda 
atkvæðagreiðslu.

Undirrituð tekur undir þau sjónarmið sem fram koma í fyrrgreindu bréfi Stefáns Pálssonar, 
þess efnis að heiti laga sé hluti af lögunum sjálfum. Sé þörf á því að halda aðgreiningunni á 
milli stjómsýslustofnunar og framkvæmdastofnunar til haga vegna gagnsæis er rétt að vísa til 
þess að gerð er grein fyrir þeirri aðgreiningu og sjónarmiðum að baki henni í 
lögskýringargögnum með lögunum sjálfum. Ekki sé nauðsynlegt að nota heiti laganna til að 
vekja athygli á slíku enda leiði það í þessum tilvikum til þess að heitin verða löng og óþjál.
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Með vísan til framangreinds er þeim tilmælum beint til nefndarinnar að við 42. gr. 
frumvarpsins verði bætt eftirfarandi: „Iíeiti lagarma verður: Lög um Vegagerðina".

Virðingarfyllst,

Eyþór^ífjartardóttiil^ídl. 
Lögfræðideild Vegagerðarinnar
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