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Efni: Frumvarp til laga um samgönguáætlun, 384. mál. 
Samtök atvinnulífsins fagna því að taka skuli í einu á öllum framkvæmdum og rekstri ríkisins sem 
varða samgöngur.  Þá gefst betra færi en nú á að meta hvort fé er best varið til vegagerðar, hafna eða 
flugmála.   

Í 2. gr. frumvarpsins segir: ,,Við gerð samgönguáætlunar skal taka mið af því að fjármunir ríkissjóðs 
nýtist sem best og skal forgangsröðun byggjast á mati á þörf fyrir samgönguframkvæmdir í landinu í 
heild og í einstökum landshlutum.“  Þarna er fyrst rætt um að fé verði varið þar sem þörf er mest fyrir 
það, en síðan skapað rúm fyrir aðra forgangsröðun á grundvelli byggðastefnu.  Þetta stangast á.  Í 
athugasemdum með þessari grein segir að það skilyrði sé sett að fjármunum ríkissjóðs verði varið á sem 
hagkvæmastan hátt og að framkvæmdum og aðgerðum skuli forgangsraðað í samræmi við það.  
Samtökin leggja til að þarna verði kveðið skýrt að orði um að röð framkvæmda ráðist af þörf á landinu 
öllu.  Í samræmi við það verði orðin „og í einstökum landshlutum“ felld brott. 

Samgönguáætlun þarf að taka mið af því að samgönguframkvæmdir eru hluti af efnahagsstefnu 
stjórnvalda.  Stjórnvöld hafa ekki mikið svigrúm til áherslubreytinga í hagstjórn til skemmri tíma nema 
á sviði opinberra fjárfestinga, einkum fjárfestinga í samgöngumannvirkjum.  Umfang 
samgönguframkvæmda hlýtur því að taka mið af efnahagsástandi í landinu.  Eðlilegt er að dregið  sé úr 
framkvæmdum þegar umsvif eru mikil í hagkerfinu og að þær séu auknar þegar slaki er mikill.  
Samgönguframkvæmdir hljóta til dæmis að dragast saman þegar miklar virkjanir eru í gangi.  Rétt er að 
vikið sé að hagstjórnarþætti samgönguframkvæmda í lögunum og hugsanlegri frestun eða flýtingu 
framkvæmda milli tímabila. 

Í 3. grein er heldur óljóst orðalag um að samgönguráð skuli hafa samráð við hagsmunaaðila ,,eins og 
ástæða þykir til hverju sinni“.  Samtökin telja að draga muni úr hættu á mistökum ef samgönguáætlun er 
borin undir hagsmunaaðila áður en endanlega er gengið frá henni og að setja beri skýr ákvæði um 
skyldu þess efnis í 3. grein.   

Samtökin leggja til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem hér hafa verið lagðar til. 

 

Virðingarfyllst, 
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