
Ed. 378. Nefndarálit [91. mál]
um frv. til 1. um breyt. á umferðarlögum, nr. 40 23. apríl 1968.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu þessa frumvarps. Meiri hl. (BFB,
JÞ, AuA og SvG) mælir með samþykkt þess með breytingu, sem meiri hl. flytur
till. um á sérstöku þingskjali. Minni hl. nefndarinnar er andvígur frv. og mun skila
séráliti. ÓB var eigi staddur á nefndarfundi þeim, sem afgreiddi frv.

Á síðari tímum hefur sú stefna verið uppi í skólamálum utan kaupstaða að sam-
eina, þar sem kostur hefur verið, smærri skólahverfi eða fámennari skóla á barna- og
gagnfræðaskólastigum. Enn fremur hefur þótt rétt að reisa og reka heimangöngu-
skóla hvarvetna þar, sem því yrði við komið. Þetta fyrirkomulag hefur leitt til þess.
að nemendur eru fluttir á bifreiðum til og frá skóla. Samkvæmt upplýsingum frá
menntamálaráðuneytinu eru skólar á þeim skólastigum, sem hér um ræðir og við-
hafa akstur á nemendum skólaárið 1969-1970, um 90 talsins.

Skólanefndir munu hafa yfirleitt þann hátt á að bjóða aksturinn út fyrir hvert
skólaár i senn innan sveitar eða skólahéraðs. Þegar um stærri skólahéruð og meiri
háttar vegalengdir ræðir, hefur þótt hentar a nemendanna vegna að notast við minni
bifreiðar og fjölga þá ökumönnum. Hafa þá akstursleiðir stytzt verulega. og nemend-
um sparast dýrmætur tími. Skiptir slíkt vitanlega miklu, og er þarflaust að rök-
styðja það nánar. Geta má þess, að sums staðar hefur aksturstíminn stytzt um 2-3
klst. á dag. Notkun minni bifreiða er talin, að svo miklu leyti sem okkur er kunn-
ugt, hafa að öðru leyti gefizt vel og öryggi nemenda tryggt eigi síður. Á þessum
leiðum aka bílstjórar, sem skólanefnd gjörþekkir og eru þaulkunnugir vegum og
öllum aðstæðum. Sumir þessara ökumanna hafa eigi haft öll réttindi til mannflutn-
inga (viðbótarpróf), en eigi síður hafa þeir margir hverjir búið yfir nauðsynlegri
aksturstækni og öðrum kostum, sem ökumann mega prýða. Til slíkra hefur oft og
einatt verið leitað vegna þess einfaldlega, að ökumenn með viðbótarprófi hafa eigi
verið til staðar, en fyrir þá sök eina eigi talið rétt að fella niður nemendaflutninga
og þar með skólahald að meira eða minna leyti. Jafnvel þótt viðbótarprófsmenn
hafi verið til staðar, hafa þeir eigi álitið sig hafa haft tök á að sinna akstri af
þessu tagi eða hreinlega ekki kært sig um starfið. Það mun varla koma til, að slíkir
réttindamenn úr öðrum héruðum telja sér henta að stunda þess háttar akstur sem
aðalatvinnu fjarri heimilum.

Ákvæði frv. og brtt. okkar miða að því að greiða fyrir því, að góðir og gætnir
ökumenn, þótt eigi hafi lokið viðhótarprófum, sem auk þess hafa aðstöðu til og
ráða yfir traustum og vel búnum farkosti. geti hindrunarlaust ann azt þessa flutn-
inga, þegar sérstaklega stendur á.

Áður en dómsmálaráðherra veitir þannig undanþágu frá viðbótarprófi, verður
að leita umsagnar viðkomandi lögreglustjóra og bifreiðaeftirlits. Gildir undan-
þágan aðeins til eins árs í senn og er bundin 20 ára lágmarksaldri ökumanns.

Þegar litið er til þessara ströngu skilyrða fyrir undanþágu, er það að mati
okkar fráleitt að telja öryggi nemenda stofnað í sérstaka hættu, ef að því ráði væri
horfið, sem í frv. og brtt. okkar greinir. Miklu fremur mætti segja, að meiri kröfur
séu með þessu móti gerðar til ökumanns persónulega og aksturshæfni hans en
annars væri, og sýnist það eðlilegt, þar sem um ræðir sérstaka undanþágu frá hinni
almennu reglu.

Alþingi, 3. marz 1970.
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