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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á umferðarlögum nr. 50/1987

Fulltrúar ráðuneytisins mættu á fund umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis þann 17. febrúar sl. í 
þeim tilgangi að yfirfara efni frumvarps til laga um breytingu á umferðarlögum, nr. 50/1987, með 
síðari breytingum (þingskjal 552 -  284. mál) og svara spumingum þar að lútandi. A fundinum komu 
fram ýmis álitaefni sem ráðuneytið telur rétt að skýra nánar.

Tillana varðandi létt bifhjól i flokki I

Lagt er til að ákveóin vélknúin ökutœki sern í núgildandi lögum falla  undir flokk reiðhjóla séu fe lld  
undir flokk léttra bifhjóla. Um er að rœða létt bifhjól sem ekki er hannað til hraðari aksturs en 25km 
á klst.

Tillaga þessi miðar að því að færa skilgreiningu bifhjóls í umferðarlögunum til samræmis við ákvæði 
tilskipunar 2002/24/EB. Öll bifhjól eru skráningarskyld skv. 63. gr. umfl. og því leiðir a f þessu að 
skráningarskylda fellur á þau léttu bifhjól sem hingað til hafa fallið í flokk reiðhjóla.

Þá er lagt til að léttum bifhjólum verði skipt í tvo flokka, flokk I  og flokk II. Iflokki II vœru bifhjól 
sem ekki eru hönnuð til hraðari aksturs en 45km á klst. (AM-flokkur). I flokki I væru hins vegar létt 
bifhjól sem ekki eru hönnuð til hraðari aksturs en 25km á klst.

Þessi flokkun, í flokk I og flokk II, kemur til af því að það er mat ráðuneytisins að ekki sé eðlilegt að 
sömu reglur gildi um létt bifhjól í flokki I og flokki II. Þannig er sem dæmi gert ráð fyrir í 
frumvarpinu að léttu bifhjóli í flokki I megi áfram aka á gangstétt, hjólastíg eða gangstíg að 
ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þá er gert ráð fyrir að léttum biftijólum í flokki I verði ekki ekið á 
akbraut þar sem er 50km hámarkshraði eða meira. Þannig er miðað við að ökutæki sé ekki á akbraut 
nema það geti haldið í við umferðarhraðann. Þá er ekki fyrirhugað að skoðunarskylda hvíli á léttum 
bifhjólum í flokki I.

í tilskipun 2006/126/EB er íjallað um ökuskírteini. AM-flokkur er nýr flokkur í þeirri tilskipun og er í 
flokknum gerðar mjög vægar kröfur til réttinda í þessum flokki, enda var um að ræða nýmæli hjá 
mörgum þjóðum á þessum tíma að gerðar væm kröfur um réttindi á tæki sem fram til þess hafði mátt 
aka að vild. í AM-flokk falla samkvæmt tilskipuninni létt bifhjól í flokki II. Um ökuréttindi til aksturs 
bifhjóla í AM-flokki gilda í dag eftirfarandi kröfur:

a. 15 ára lágmarksaldur

b. 12 stunda bóklegt nám (sem kemur til frádráttar þegar viðkomandi bætir við sig B-flokki)



c. 8 stunda verklegt nám (akstur á lokuðu svæði og akstur í umferð)

d. Skriflegt ökupróf

e. Verklegt ökupróf

Tilskipun 2006/126/EB gerir ekki kröfu um að sérstök ökuréttindi þurfi til aksturs léttra bifhjóla í 
flokki I. Það má þó sjá fyrir sér að rétturinn til aksturs slíkra hjóla verði skilyrtur með einhverjum 
hætti í þágu umferðaröryggis í ljósi þess að um er að ræða ört vaxandi flokk ökutækja scm ætluð er 
þátttaka í almennri umferð og geta vegið amk 60-70kg að eigin þyngd. Nánari útfærsla þessara 
skilyrða yrði í höndum ráðherra í samráði við Samgöngustofu og hagsmunaaðila. Fyrirséð er að þær 
kröfur yrðu öllu vægari en þær sem gerðar eru til ökutækja í AM-flokki (létt bifhjól í flokki II skv. 
frumvarpinu).

Slysatölur

Svo sem fram kom á fundinum er tölfræði ábótavant hvað varðar létt bifhjól í flokki I, m.a. vegna 
þess að þau hafa hingað til fallið í flokk reiðhjóla. Fram til ársins 2012 voru þessi hjól skráð sem 
reiðhjól í gagnagrunni Samgöngustofu og því aðeins til slysagögn fyrir árin 2012 og 2013. Þá verður 
að telja líklegt að þessi slys séu vanskráð þar sem þau eiga sér ílest stað á gangstéttum og 
göngustígum og ljóst að ekki er kallað til lögreglu í hvert skipti scm óhapp verður jafnvel þótt áverkar 
séu slæmir eða slysin alvarleg.

Slys á rcifvespum og reiðhjólum með hjálparvél:

Banaslys Alvarleg slys Slys með
litlum
mciðslum

--------- j

Ohöpp án 
meiðsla

Samtals

2012 0 1 4 6 11
2013 0 5 7 8 20
Samtals 0 6 11 14 31

Á sama tíma slasaðist enginn sem farþegi á reiðhjóli. Hins vegar slasaðist einn farþegi á rafvespu; 12 
ára bam. A þessum tveimur ámm slösuðust 3 böm sem farþegar á bifhjólum; Eitt 14 ára árið 2012 og 
13 og 14 ára böm árið 2013. Öll með minniháttar meiðsli.

Kndurmenntun atvinnubílstjóra

Meðfylgjandi minnisblaði þessu em til upplýsingar fyrir þingmenn eftirfarandi fylgiskjöl:

a. Skilabréf starfshóps um endurmenntun atvinnubilstjóra, dags. 4. mars 2013

b. Drög að námskrá fyrir endurmenntun bilstjóra með réttindi til að stjóma bifreið í C l-, C-, D l- 
og D-flokki í atvinnuskyni. (Drögin cm send í þeirri mynd sem þau em núna. Sá fyrirvari er 
gerður við drögin að ekki hefur átt sér stað samráð við hagsmunaaðila í greininni auk þess 
sem afstaða núverandi ráðherra til draganna liggur ekki fyrir).



Farþegaflutningar í 
atvinnuskyni (D1 og D)

Vöruflutningar í 
atvinnuskyni (C1 og c>

NAMSKRA
fyrir

endurmenntun bílstjóra með réttindi til 
að stjórna bifreið í C1-, C-, D1- og D- 

flokki í atvinnuskyni

Samgöngustofa .♦
[ útgáfudagur ]



Samgöngustofa *♦*

Námskrá
fyrir

endurmenntun biistjóra með réttindi 
til að stjórna bifreið  

í C1-, C-, D1- og D-flokki 
í atvinnuskyni

[ útgáfudagur ]
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1. SKIPULAG ENDURMENNTUNAR

1.1 Inngangur
Bílstjóri sem ekur stórri bifreið í ökuréttindaflokki D1 og D, farþegaflutningar í 
atvinnuskyni og í flokki C1 og C, vöruflutningar í atvinnuskyni skal sækja 35 
kennslustunda endurmenntun á 5 ára fresti.

Hafi bílstjóri með réttindi til að stjórna bifreið í C1-, C-, D1- og D-flokki í 
atvinnuskyni ekki endurnýjað þau réttindi sín (ekki sótt endurmenntun) 
verður hann að sækja áskilda endurmenntun áður en hann fær þau 
endurnýjuð.

Samgöngustofa setur námskrá fyrir þessa endurmenntun sem 
innanríkisráðherra staðfestir.

Endurmenntunin skal vera í samræmi við ákvæði í reglugerð nr. 
830/2011um ökuskírteini.

Endurmenntun skal fara fram hjá viðurkenndum námskeiðshaldara, þ.e. í 
ökuskóla sem hefur starfsleyfi Samgöngustofu fyrir C-, D- og E-flokka, sbr. 
reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini eða hjá öðrum aöila með sérstöku 
leyfi Samgöngustofu. Þegar námskeiðshaldari er annar en ökuskóli, gilda 
reglur um ökukennslu og starfsemi ökuskóla um hann eftir því sem við á. 
Leggja skal fram kennsluskrá vegna endurmenntunar til viðurkenningar hjá 
Samgöngustofu.

1.2 Markmid
Endurmenntun bílstjóra með réttindi til að stjórna bifreið í C1-, C-, D1- og D- 
flokki í atvinnuskyni skal hafa það að markmiði að hann:

• hafi menntun og hæfi sem krafist er
• búi við aukið öryggi í starfi sem og að öryggi almennt á vegum aukist
• sé meðvitaður um öryggisreglur sem fylgja skal við akstur sem og 

þegar ökutækið er kyrrstætt
• bæti varnarakstur sinn, þ.e. sjái fyrir hættu og taki tillit til annarra 

vegfarenda. Þetta helst í hendur við minni eldsneytiseyðslu og 
mengun sem á að hafa jákvæð áhrif á flutninga á vegum og 
samfélagið í heild

• rifji upp, endurnýi og bæti við þekkingu sem nauðsynleg er í starfi.

Þessum markmiðum skal ná með því að bílstjóri með réttindi til að stjórna 
bifreið í C1 -, C-, D1- og D-flokki í atvinnuskyni sæki skipulögð námskeið 
samkvæmt námskrá þessari. Námskeiðin skulu vera fræðileg og verkleg eftir 
því sem við á.

1.3 Tilhögun endurmenntunar
Endurmenntun fer fram á 35 kennslustunda námskeiði í samræmi við 
námskrá þessa og kennsluáætlun námskeiðshaldara.

Endurmenntun skiptist í þrjá hluta:
• Kjarni: 21 kennslustund. Vistakstur -  öryggi í akstri, lög og reglur og 

umferðaröryggi -  bíltækni. Allir verða að taka hann.
• Valkjarni: 7/14 kennslustundir. Farþega- og vöruflutningar. Bílstjóri 

sem er bæði með réttindi til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni 
hefur val um hvorn hluta valkjarnans hann tekur en hann má líka 
taka þá báða. Bílstjóri sem eingöngu er með réttindi til 
farþegaflutninga í atvinnuskyni verður að taka 
farþegaflutningahlutann og bílstjóri sem eingöngu er með réttindi til 
vöruflutninga verður að taka vöruflutningahlutann.

• Val: 7/0 kennslustundir. í vali getur bílstjóri sótt sérhæft námskeið 
sem varðar starf hans og fellur efnislega undir námskrá
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Samgöngustofu fyrir flokka aukinna ökuréttinda frá janúar 2005. 
Sérhæft námskeið í vali skal viðurkennt af Samgöngustofu.

Ökuskóli sem býður endurmenntun samkvæmt námskrá þessari skal bjóða 
fullt endurmenntunarnámskeið, þ.e. bæði kjarna, valkjarna og val.

Skipta má námi á aðskilda daga, á hverjum degi skal kenna 7 
kennslustundir. Þegar sérstaklega stendur á má skipta 7 kennslustundir á 
tvo samliggjandi daga. Hver kennslustund skal vera 45 mínútur, hæfilegt hlé 
skal vera á milli kennslustunda. Skipta má kennsludögunum niður á fleiri ár.

Heimilt er að fjölga kennslustundum umfram lágmarks kennslustundafjölda 
og skal þá bílstjóra gerð grein fyrir því að kennslustundafjöldi þess 
námskeiðs sé meiri en námskrá gerir ráö fyrir.

1.4 Hlutverk og skyldur námskeiðshaldara
Endurmenntun skal fara fram á vegum viðurkennds námskeiðshaldara, sbr.
1.1. Námskeiðshaldari skal starfa í samræmi við gildandi reglur sem og 
fyrirmæli Samgöngustofu.

Sækja skal sérstaklega um viðurkenningu Samgöngustofu á sérhæfðu 
námskeiði sem valnámskeið. Með umsókn skal fylgja kennsluáætlun, sbr.
1.4.1. Eingöngu er hægt að viðurkenna valnámskeið sem tengist starfi 
bílstjóra með réttindi til að stjórna bifreið í C1-, C-, D1- og D-flokki í 
atvinnuskyni og efnislega fellur undir námskrá fyrir flokka D1, D, C1, C eöa 
eftirvagnaréttindi þessara flokka. Lögboðin námskeið til öflunar eða 
endurnýjunar starfsréttinda, t.d. námskeið til ADR-réttinda er ekki hægt að 
telja til valnámskeiða samkvæmt þessari námskrá.

Áður en starfsleyfi til að annast endurmenntun er veitt, skal 
námskeiðshaldari leggja fram kennsluskrá (skólanámskrá), sem felur í sér 
útfærslu hans á námskrá fyrir endurmenntun bílstjóra með réttindi til að 
stjórna bifreið í C1-, C-, D1- og D-flokki í atvinnuskyni og gildir starfsleyfið 
um þá kennsluskrá.

í kennsluskrá námskeiðshaldara skulu færðar inn kennsluáætlanir 
endurmenntunarnámskeiða.

1.4.1 Kennsluáætlun
Til að tryggja markvissa kennslu skal námskeiðshaldari sjá til þess að 
kennsla fari fram í samræmi við samþykkta kennsluskrá.

í kennsluáætlun skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram:
• Heiti námskeiðs
• Markhópur námskeiðs, lágmarkskröfur til þátttakenda
• Fjöldi þátttakenda
• Markmið
• Lengd námskeiðs, í sundurliðun komi fram markmiö og umfang 

einstakra þátta
• Kennsluaðferðir
• Upplýsingar um kennara
• Kennsluhúsnæði
• Kennslugögn, lesefni, verkefni o.þ.h.
• Búnaður til bóklegrar og verklegrar kennslu eftir því sem við á
• Ökutæki eftir því sem við á

Námskeiðshaldari skal sjá til þess að kennsluáætlun sé ætíð aðgengileg.

Kennsluáætlun skal reglulega endurskoða og endurnýja með hliðsjón af 
breyttum áherslum sem búast má við með þróun kennslunnar og reynslu 
sem fæst af henni, tæknilegum framförum og breytingum sem kunna að 
verða á lögum og reglugerðum.
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Nýjum eða endurskoðuöum kennsluáætlunum skal skila til Samgöngustofu 
án þess að kalla þurfi sérstaklega eftir þeim.

1.4.2 Kennsluaðferðir
Bílstjórinn skal taka virkan þátt í námskeiðinu. Námskeiðið skal taka mið af 
starfsumhverfi hans og hafa hagnýt viðmið eftir því sem unnt er.

Nauðsynlegt er að á námskeiðinu skapist gagnkvæm og jákvæð tengsl á 
milli kennara og bílstjóra. Grundvöllur þess að jákvæð tengsl skapist er að 
gagnkvæmt samkomulag og skilningur ríki á milli kennara og bílstjóra um 
námskeiðið:

Af hverju
erum við saman 
hér?

Hvað
eigum við að gera 
saman?

Hvernig
eigum við að vinna 
saman?

Markmið kennara

Viðfangsefni
kennslunnar

Kennsluaðferð kennara

Viðfangsefni samþykkt af 
bílstjóra

Kennsluaðferð samþykkt 
af bilstjóra

Kennarinn velur þá kennsluaðferð sem hann telur best henta. Æskilegt er að 
virkja alla bílstjóra eftir fremsta megni. Mjög mikilvægt er að taka mið af 
reynslu allra bílstjóra og að hver og einn fáist til að líta í eigin barm, fræðist 
og fái tækifæri til að endurskoða starfshætti sína sem og viöhorf sín til 
aksturs og öryggis.

1.4.3 Upplýsingagjöf námskeiðshaldara
Stundaskrá eða stundatöflu fyrir einstök námskeiö skal skilað til 
Samgöngustofu eigi siðar en viku áður en námskeið hefst.

Námskeiðshaldari skal staðfesta með vottorði til bílstjóra þátttöku hans á 
námskeiði. Vottorðið skal gert eftir fyrirmælum Samgöngustofu. í lok 
námskeiðs skulu Samgöngustofu sendar með rafrænum hætti upplýsingar 
um námskeiðið og þátttakendur þess.

1.4.4 Gæðastjórnun
Skóli skal vinna samkvæmt skýrum og skráðum ferlilýsingum og vera með 
innra gæöaeftirlit. Einn þáttur í innra gæöaeftirliti skóla er að leggja fyrir 
kennslumat í lok námskeiðs þar sem bilstjórum gefst kostur á að tjá sig um 
hin ýmsu atriði þess.
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2. KJARNI
í kjama er alls 21 kennslustund:

• Vistakstur -  öryggi í akstri, 7 kennslustundir
• Lög og reglur, 7 kennslustundir
• Umferðaröryggi -  bíltækni, 7 kennslustundir.

2.1 Vistakstur -  öryggi í akstri

2.1.1 Markmið
Bílstjórinn þekki hugmyndafræði vistaksturs og með hvaða hætti hann getur 
lágmarkað eldsneytiseyðslu og umhverfismengun og hámarkað öryggi sitt og 
annarra i umferðinni með réttu aksturslagi.

Að því er stefnt að bílstjórinn:
s  skilji mikilvægi mengunarvama og umhverfisverndar 
s  þekki virkni vélarinnar og þau efni sem valda hvað mestum skaða í 

umhverfinu
s  aki með vistvænum hætti þannig að hann geti lágmarkað 

eldsneytiseyðslu t.d. með skynsamlegri notkun vélarafls og hemla 
s  aki með framsýni og af öryggi og geti greint vísbendingar um hættur 

í umferðinni

2.1.2 Efnisþættir

Vistfræði
• Mengun
• Aflvélar og eldsneyti
• Orkusparnaður
• Umhverfisvernd
• Vistvænn akstur

Eiginleikar aflyfirfærslukerfis
• Ferlar yfir snúningsvægi
• Afl og rauneldsneytisnotkun hreyfils
• Svæði á snúningsmæli sem sýnir hámarksnýtingu
• Gírhlutföll og eyðslukúrfur

Öryggiseftirlit -  notkun hemla og gíra
• Slit og viðnám bifreiðar
• Eiginleikar vökvahemla með hjálparátaki
• Notkun hemla og hamlara
• Nýting hraða- og gírhlutfalls
• Notkun á tregðu ökutækis
• Hemlunartækni á leið niður brekkur og viðbrögð ef bilun verður

Umferðarslys og fyrirbyggjandi aðgerðir
• Framsýni
• Orsakir umferðarslysa
• Fyrirbyggjandi aðgerðir

Akstur -  verkleg æfing
• Venjubundinn/hefðbundinn akstur
• Akstur undir merkjum orkusparnaðar
• Athugun á árangri

2.1.3 Kennslutilhögun
Námskeiðið samanstendur af sex kennslustundum í skólastofu og einni 
verklegri i vistakstri. Verklega kennslustundin skal vera tvískipt.

Við verklega kennslu er notuð vöru- eða hópbifreið með þar til gerðum 
búnaði sem mælir eldsneytiseyðslu o.fl.
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2.1.4 Efnistök
Umferöarslys og neikvæð umhverfisáhrif eru á meðal helstu vandamála í 
umferðinni. Vistakstur hefur marga kosti, s.s. orku- og peningasparnað, 
minni mengun og aukið umferðaröryggi, auk þess sem komið hefur í Ijós aö 
hann sparar oftar en ekki tíma. Vistakstur snýst um að bílstjóri sýni framsýni í 
akstri og verði meðvitaðri um aksturslag sitt, dragi úr eldsneytiseyðslu og um 
leið úr losun mengandi efna í útblæstri. Samhliða breyttum hugsunarhætti 
bilstjóra eykst umferðaröryggið. Sérhver bílstjóri getur tileinkað sér 
hagkvæmari og umhverfisvænni akstur.

Sýna skal bílstjóranum í akstri hversu mikinn sparnað í eldsneytisnotkun og 
lækkun í öðrum rekstrarkostnaði hann getur náð með breyttu aksturslagi og 
tengja við aukið öryggi í akstri.

2 .2  Lög og reg lu r

2.2.1 Markmið
Bílstjórinn þekki helstu atriði í lögum og reglum um vöru- og farþegaflutninga 
og um stór ökutæki af ýmsum stærðum sem atvinnutæki og geri sér fulla 
grein fyrir ábyrgð bílstjóra á ástandi og notkun ökutækis á hverjum tíma.

Að því er stefnt að bílstjórinn:
s  þekki reglur um aksturs- og hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita, 

eftirlit og um hraðatakmarkara 
s  þekki helstu þætti sem tengjast leyfisveitingum og skipulagi farþega- 

og vöruflutninga og helstu stofnunum sem koma þar að 
s  sýni ábyrgð sem bílstjóri og þekki viðurlög við umferðarlagabrotum.

2.2.2 Efnisþættir

Aksturs- og hvíldartími ökumanna
• Tilgangur reglna um lögbundinn hvíldartima
• Meginreglur um akstur og hvíld
• Ökuritar og notkun þeirra
• Eftirlit Samgöngustofu
• Viðurlög við brotum.

Flutningar á vegum
• Lög og reglur um farþega- og vöruflutninga á vegum
• Flutningar á vegum í tengslum við aðra flutningsmáta (samkeppni á 

markaði, dreifingaraðilar)
• Annars konar flutningastarfsemi á vegum (flutningur gegn gjaldi, án 

gjaldtöku, starfsemi í tengslum við flutninga)
• Skipulag helstu tegunda flutningsfyrirtækja og starfsemi i tengslum 

við flutninga
• Flutningsrekstrarleyfi
• Breytingar sem eiga sér stað innan atvinnugreinarinnar, fjölbreytni í 

veittri þjónustu
• Sambland og skipulag flutninga með mismunandi farartækjum, 

flutningar á landi, á sjó og í lofti
• Flutningsaðili, verktakar, undirverktakar og aðrir sem kunna að koma 

að flutningi.

Stofnanir umferðarmála
• Stefnumörkun i umferðarmálefnum -  skipulagsmál
• Ráðuneyti
• Ýmsar opinberar stofnanir, félög og samtök
• Gjaldtaka af umferð
• Atvinnuréttindi
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Ábyrgð og skyldur bílstjóra og flutningsaðila
• Umferðarlög og reglur
• Vinnureglur og viðhorf sem tengjast eftirliti
• Mansal og smygl
• Viðurlög við umferðarlagabrotum

2.2.3 Kennslutilhögun
Námskeiðið samanstendur af sjö kennslustundum i skólastofu.

2.2.4 Efnistök
Fara skal i helstu atriði laga og reglugerða sem lúta beint eða óbeint að 
atvinnumennsku bilstjórans. Þar má helst telja reglur um aksturs- og 
hvíldartíma ökumanna, notkun ökurita, notkun öryggis- og verndarbúnaðar 
og eftirlit Samgöngustofu með stórum ökutækjum. Einnig farið i helstu atriði í 
lögum um fólksflutninga, vöruflutninga og efnisflutninga á landi og 
umferðarlög eftir þvi sem við á.

Þar sem atvinnuréttindi bilstjórans gilda innan evrópska efnahagssvæðisins 
(EES) þarf einnig að fara nokkuð í reglur og ferli sem tengjast flutningum á 
milli landa.

2.3 Umferðaröryggi -  bíltækni

2.3.1 Markmið
Bílstjórinn þekki vegakerfið og helstu hættur sem eru til staöar eða geta 
skapast i tengslum við ytri aðstæður s.s. við mismunandi veðurskilyrði. 
Einnig að hann þekki helstu tegundir og orsakir umferðar- og vinnuslysa og 
þekki aðferðir við slysavarnir.

Að því er stefnt að bílstjórinn:
s  Þekki helstu tegundir umferðar- og vinnuslysa í flutningsgeiranum og 

hvemig draga megi úr hættu á slysum 
s  þekki vegakerfi landsins og helstu hættur sem leynst geta við 

sérstakar aðstæður 
s  þekki öryggisbúnað bifreiða, bæði i ökumanns- og farþegarými sem 

og bíltæknilegan búnað sem dregið getur úr slysahættu 
s  kunni að bregðast við slysum með það fyrir augum að draga úr 

neikvæðum afleiðingum þeirra sem mest hann má 
s  kunni að stjórna vettvangi slyss og vinna með viðbragðsaðilum 
s  þekki helstu aðferðir við slysavarnir

2.3.2 Efnisþættir

Umferðarslys -  vinnuslys
• Helstu tegundir umferðarslysa og vinnuslysa
• Meiðsli á einstaklingum og munatjón
• Orsakir slysa - mannleg mistök
• Núllsýn í umferðinni
• Þersónuhlífar - persónuvernd
• Forvarnir -  áróður
• Fjögur skref skyndihjálpar

Umferðaraðstæður -  veðurfar
• Vegakerfiö -  umferðarmannvirki
• Öryggi vega -  EuroRAP
• Öryggi jarðgangna -  EuroTAP
• Óbrúaðar ár
• Veðurfræði -  spár
• Hálka og vindhviður
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Öryggi bifreiða -  aukin tækni
• Öryggisbúnaöur bifreiða
• Akstursöryggi
• Árekstraröryggi -  EuroNCAP
• Ný tækni og öryggi í akstri

Björgun og flutningar
• Viöbragðsaöilar, skipulag og boðleiöir
• Stjórn vettvangs
• Skipulag björgunar t.d. þyrlumóttaka
• Hætta af völdum rafmagns eða eiturefna
• Rýmingaraðgeröir

Slysavarnir
• Eldvarnir
• Sjúkrakassi
• Notkun öryggis- og verndarbúnaðar
• Frágangur á farmi
• Lausir hlutir
• Skýrsla um slys

2.3.3 Kennslutilhögun
Námskeiðiö samanstendur af sjö kennslustundum með verklegu ívafi í 
skólastofu.

2.3.4 Efnistök
í kennslunni skal efla metnað bílstjóra til að vinna að auknu umferðaröryggi, 
bæði hans sjálfs og annarra vegfarenda. Þetta skal gert m.a. með því að 
veita honum innsýn í helstu tegundir vinnuslysa og umferðarslysa. Bílstjóri 
þarf að halda við þekkingu sinni í skyndihjálp og vera viðbúinn því aö 
bregðast við meiðslum og sjúkdómum sem upp geta komi hjá farþegum sem 
öðrum vegfarendum. í þessum námsþætti er þó ekki rifjuð upp skyndihjálp, 
miklu frekar er fjallað um viðbrögð við slysum og slysavarnir í tengslum viö 
flutninga á vegum.

Fara skal í helstu þætti sem auka öryggi í umferðinni bæði umhverfislega og 
bíltæknilega. Kynna skal hugmyndafræöi svokallaörar „núllsýnaf í 
umferðaröryggisstarfi.

Mikilvægt er að fara í það hvaða aðstæður (t.d. veöurfarslegar) auka hættu í 
umferöinni og hvernig bílstjóri geti brugöist við, t.d. við undirbúning aksturs. 
Bílstjóri með réttindi til að stjórna bifreiö í C1-, C-, D1- og D-flokki í 
atvinnuskyni er yfirleitt meira í umferöinni en hinn almenni ökumaður og má 
því ætla að hann komi oftar aö vettvangi umferðarslyss. Aðrir vegfarendur 
ætlast að auki oft til þess að þeir taki aö sér stjórn aögerða á vettvangi slyss. 
Ennfremur má gera ráð fyrir að bílstjóri sem starfar við farþegaflutninga í 
atvinnuskyni geti verið fjarri byggð með farþega þegar slys verður. Mikilvægt 
er að hann þekki skipulag, boðleiðir og störf björgunar- og viöbragösaðila og 
geti undirbúiö aðkomu þeirra að slysavettvangi.
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3. VALKJARNI
í valkjarna eru:

• Farþegaflutningar, 7 kennslustundir og/eða
• Vöruflutningar, 7 kennslustundir

Bílstjóri sem bæði er með réttindi til farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni 
getur tekið annað námskeiðið eða bæði. Bílstjóri sem eingöngu er með 
önnur réttindin tekur viðeigandi námskeið.

Bílstjóri sem eingöngu tekur annað námskeiðið er þannig með 7 
kennslustundir í valkjarna og verður því að bæta við 7 kennslustundum í vali. 
Bílstjóri sem tekur bæði námskeiðin er með 14 kennslustundir í valkjarna og 
þarf þvi ekki að taka námskeið í vali.

3.1 F a rþ eg a flu tn in g ar

3.1.1 Markmið
Bílstjórinn þekki atriði er lúta sérstaklega að akstri hópbifreiða, 
farþegaflutningum, ábyrgð bílstjóra á öryggi farþega og almennt að 
þjónustuhlutverki bílstjóra, náttúruvernd, ferðamennsku, mjúkum akstri o.fl. 
Hann þekki ákvæði í lögum og reglum um flutning farþega og sérbúnað 
hópbifreiða.

Að því er stefnt að bílstjórinn:
s aki mjúklega og af öryggi með vellíðan farþega í fyrirrúmi 
s  kunni leiðir til að veita örugga og vandaða þjónustu og tileinki sér 

góða framkomu gagnvart farþegum og öðrum vegfarendum 
s  þekki sérkenni ólikra hópa farþega og kunni samskiptahætti sem 

stuðla að farsælli lausn ágreingsmála 
s  þekki ákvæði í lögum og reglum um farþegaflutninga í atvinnuskyni, 

búnað hópbifreiða, nauðsynleg skjöl og leyfi, náttúruvernd og skyldur 
bílstjóra

3.1.2 Efnisþættir

Öryggi í farþegaflutningum
• Rétt mat á langsum og þversum hreyfingum ökutækisins
• Samnýting vegarins
• Staðsetning á veginum
• Mjúk hemlun
• Taka tillit til útskögunar
• Notkun sérstakra grunnvirkja (almenn svæði, sérstakar akreinar)
• Samræming á öruggum akstri og öðrum hlutverkum ökumanns m.a. 

þjónustu við farþega
• Samskipti við farþega ásamt ýmsum sérstökum atriðum sem 

tengjast tilteknum hópum farþega (fötluðum, börnum)
• Öryggis- og verndarbúnaður í hópbifreið
• Ábyrgð ökumanns á notkun öryggisbúnaðar
• Slysavarnir og björgun
• Akstur við erfiðar aðstæður, m.a. um óbrúaðar ár

Hleðslutækni
• Kraftar sem verka á ökutæki á hreyfingu
• Notkun gírhlutfalls, í samræmi við hleðslu ökutækis og ástand vegar
• Útreikningur á farmþunga ökutækis eða vagnalestar
• Dreifing þyngdar
• Afleiðingar sem of mikið álag á öxulinn hefur
• Stööugleiki ökutækis og þyngdarpunktar
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Farþegaflutningar í atvinnuskyni
• Tegundir farþegaflutninga
• Farþegaflutningar á vegum í tengslum við aðra flutninga farþega 

(með strætó, flugvél, ferju, einkabifreið)
• Mismunandi þjónusta í tengslum við farþegaflutninga á vegum
• Ferð yfir landamæri (millilandaflutningar)
• Aðilar sem stunda farþegaflutninga á vegum, skipulag, leyfi og 

gjaldtaka

Náttúruvernd og feröamennska
• Náttúruvernd
• Friðlýst svæði
• Ferðaþjónusta

Akstur - verkleg æfing
• Mjúkur akstur
• Sjálfsmat - akstursmat
• Öryggisbúnaður

3.1.3 Kennslutilhögun
Námskeiðið samanstendur af sjö kennslustundum, þar af sex 
kennslustundum í skólastofu og einni í akstri.

3.1.4 Efnistök
Leggja ber ríka áherslu á ábyrgðarhlutverk bílstjóra með réttindi til að stjórna 
bifreið í D1- og D-flokki í atvinnuskyni í farþegaflutningum. Ennfremur á 
þjónustuþáttinn í starfi hans.

Fjalla skal um reglur um farþegaflutninga s.s. leyfisveitingar. Mikilvægt er að 
bílstjórinn geri sér grein fyrir að öryggi og aðbúnaður farþega þurfi að vera í 
fyrirrúmi og að akstur þurfi að vera mjúkur.

3.2 Vöruflutningar

3.2.1 Markmid
Bílstjóri gangi af öryggi frá og festi mismunandi tegundir farms. Bílstjóri þekki 
reglur sem gilda um, og kunni að nota, farm- og fylgiskjöl sem krafist er í 
flutningum bæði innanlands sem og á milli landa.

Að því er stefnt að bílstjórinn:
s  þekki þá krafta sem hafa áhrif á vörubifreið í akstri og hvernig farmur 

hefur áhrif á aksturseiginleika hennar 
s  kunni að lesta bifreiða og vagnlest af öryggi, sérstaklega m.t.t.

dreifingu farms og útreikninga þar að lútandi. 
s  þekki og kunni að nota helstu tegundir festibúnaðar fyrir mismunandi 

farm
s  þekki ákvæði í lögum og reglum um vöruflutninga í atvinnuskyni, 

búnað vörubifreiða, nauðsynleg skjöl og leyfi sem og skyldur 
bílstjóra.

3.2.2 Efnisþættir

Kraftafræði
• Aksturslag
• Álag sem hefur áhrif á ökutæki á hreyfingu
• Notkun gírhlutfalls í samræmi við farm ökutækis og ástand vegar
• Áhrif ofhleðslu á öxulinn
• Stöðugleiki ökutækis og staðsetning þyngdarpunkts

Þyngd og stærð farms -  útreikningar
• Farmþungi ökutækis eða vagnalestar
• Heildarrúmmál farms
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• Dreifing farms.

Gerdir umbúða og festibúnaður
• Gerðir umbúða og vörubretta
• Helstu flokkar varnings sem þarf að festa örugglega
• Aðferðir við að tryggja og festa farm af öryggi
• Notkun öryggisóla
• Öryggisskoðun festibúnaðar
• Notkun búnaðar til að meðhöndla farm
• Notkun búnaðar til að setja á yfirbreiðslur og taka þær niöur

Leyfi, samningar og farmskjöl
• Vöruflutningar í atvinnuskyni, réttindi og leyfi
• Aðilar sem stunda vöruflutninga, skipulag, leyfi, gjaldtaka
• Mismunandi sérhæfing í flutningum (t.d. tankbifreiö og stýrt hitastig)
• Samningar um vöruflutninga
• Að útbúa skjöl sem tilheyra flutningssamningi
• Farmskjöl og sérstök fylgiskjöl með vörum
• För yfir landamæri, t.d. tollafgreiðsla, farmbréf, skjöl og leyfi o.fl.

3.2.3 Kennslutilhögun
Námskeiðið samanstendur af sjö kennslustundum, þar af a.m.k. einni í 
kennsluaðstööu með opnu og lokuðu farmrými, ásamt helsta festibúnaði og 
yfirbreiðslum.

3.2.4 Efnistök
Ótrygg hleðsla er ein helsta orsök alvarlegra umferðarslysa á vörubifreiðum. 
Mikilvægt er að bílstjórinn kynnist helstu kröftum sem verka á ökutækið og 
farm þess í akstri. í kjölfarið læri hann hvaöa festingar tryggja farminn og 
hvers vegna. Því er verkleg kennsla snar þáttur á þessu námskeiði. Prófa 
skal festibúnað og yfirbreiðslur sem almennt er í notkun. Fjalla skal 
sérstaklega um ábyrgð hans á þvi að farmur sé tryggilega festur og 
tryggilega sé gengið frá efnum sem mengað geta umhverfið.

Einnig er bílstjóranum nauðsynlegt að þekkja og kunna að nota þau skjöl og 
leyfi sem krafist er við vöruflutninga.
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4 . V A L
í vali eru alls 7 kennslustundir. í vali getur bílstjóri sótt sérhæft námskeið sem 
varðar starf hans og fellur efnislega undir námskrá Samgöngustofu fyrir 
flokka aukinna ökuréttinda frá janúar 2005. Dæmi um sérhæfð valnámskeið 
eru nefnd í 4.2. Bílstjóri sem velur ekki námskeiö í samræmi við fyrsta 
málslið, skal sækja valnámskeið skv. 4.1.

4.1 F a g m e n n s k a  o g  m a n n le g i þ á t tu r in n

4.1.1 Markmið
Bílstjóri skilji að þekking og færni er undirstaða fagmennsku. Bilstjórinn þekki 
þætti í daglegu lífi og starfsumhverfi sem hafa áhrif á öryggi hans, heilsufar, 
andlega og líkamlega líðan. Hann þekki einkenni þreytu og streitu og 
viðbrögö þar við. Hann skilji ferli skynjunar, hegöun manna í umferðinni og 
mikilvægi sálrænna þátta í umferöar- og vinnuslysum.

Að því er stefnt að bílstjórinn:
■S þekki meginreglur vinnuvistfræðinnar og hvernig draga megi úr 

andlegum og likamlegum afleiðingum vinnuálags 
s  skilji samhengið milli umhverfis, ökutækis og mannlegra þátta með 

tilliti til umferðaröryggis 
s  skilji eðli skynjunar og mannleg viðbrögö við ýmsum aðstæöum 
s  geri sér grein fyrir þýöingu þess að veita góða þjónustu, hvort sem 

verið er að flytja vörur eða farþega 
v' þekki og tileinki sér þá þætti sem gera hann að fagmanni.

4.1.2 Efnisþættir

Meginreglur vinnuvistfræðinnar
• Líkamsbeiting
• Hreyfivinna -  stöðuvinna -  langvarandi setur
• Vinnuumhverfi
• Streita

Likamlegir þættir
• Mataræði - lífsstíll
• Heilsa - þjálfun
• Hreyfingar og stööur sem skapa áhættu
• Veikindi
• Áhrif áfengis, lyfja eða annarra efna sem hafa áhrif á hegðun
• Svefn og þreyta
• Grundvallarþýðing skiptingar á milli vinnu- og hvíldartíma
• Samspil vinnu og einkalífs

Sálrænir þættir
• Akstursferlið
• Skynjun - skynvillur
• Athygli - truflun
• Viðbragðstími og stöðvunarvegalengd
• Umferðarlestur
• Streita og tilfinningar
• Sálrænar orsakir umferðar- og vinnuslysa
• Mannleg mistök

Fagmennska
• Þekking og færni
• Samskipti
• Jákvæð tjáskipti
• Þjónusta

Samgöngustofa -  Endurmenntun bílstjóra meö réttindi til að stjórna bifreið í C1-, C-,
D1- og D-flokki í atvinnuskyni -  drög 18. febrúar 2014



13

• ímynd bílstjóra með réttindi til að stjórna bifreið í C1-, C-, D1- og D- 
flokki í atvinnuskyni -  fyrirtækisins

4.1.3 Kennslutilhögun
Námskeiðið samanstendur af sjö kennslustundum í skólastofu.

4.1.4 Efnistök

í öllu ökunámi hefur áhersla á mannlega þætti og umferðaröryggi aukist 
verulega undanfarna áratugi.

Með áherslu á heilsu og lífsstíl ásamt innsýn í skynjun, umferðarhegðun, 
samskipti við aðra og viðhorf vegfarenda er bílstjórinn hvattur til að líta í 
eigin barm og skoða samhengið milli mannlegra þátta og umferðaröryggis. 
Þekking á reglum, fylgni við þær og færni í að stjórna ökutæki af öryggi er 
undirstaða fagmennsku bílstjóra með réttindi til að stjórna bifreið í C1-, C-, 
D1- og D-flokki í atvinnuskyni. Góður fagmaður er góð fyrirmynd í 
umferðinni og skapar sér góða ímynd sem og fyrirtæki sínu.

4.2 Dæmi um valnámskeið
■ Flutningur fatlaðra

• Bíltækni

■ Skyndihjálp

■ Akstur og þjónusta strætisvagnabílstjóra

■ Sorphirða -  sorphreinsun

■ Dýraflutningur

■ Eldsneytisflutningar

■ Vinnuslys og slysavarnir í flutningum

■ Þungaflutningur -  sérstakur farmur

Sérhæft valnámskeið skal vera viðurkennt af Samgöngustofu, sjá 1. kafla.

Samgöngustofa -  Endurmenntun bílstjóra með réttindi til að stjóma bifreið í C1-, C-,
D1- og D-flokki í atvinnuskyni -  drög 18. febrúar 2014



Innanríkisráðherra,
Ögmundur Jónasson
Sölvhólsgötu 7
150 Reykjavík

Reykjavík, 4. mars 2013

Efni: Skilabrcf starfshóps um endurmenntun atvinnubílstjóra.

í frumvarpi til umferðarlaga sem lagt var fram á 141. löggjafarþingi var lagt til að ökumenn sem 
stjóma ökutækjum í C l-, C-, D l- og D-flokki til farþega- og farmflutninga í atvinnuskyni skuli 
gangast undir endurmenntun á fimm ára fresti samkvæmt reglum sem ráðherra setur í reglugerð. 
Ákvæðið á rætur sínar að rekja til tilskipunar nr. 2003/59/EB um grunnþjálfun og reglubundna þjálfun 
ökumanna tiltekinna ökutækja til vöru- eða farþegaflutninga sem innleidd var í íslenskan rétt með 
reglugerð nr. 760/2006.

í 5. gr. formálsorða tilskipunarinnar segir að skyldubundinni grunnþjálfun og reglubundinni 
þjálfun sé einkum ætlað að bæta öryggi á vegum og öryggi ökumannsins, þ.m.t. við störf sem hann 
annast þegar ökutækið er kyrrstætt. Enn fremur skuli nútímalegt eðli ökumannsstarfsins miða að því 
að vekja áhuga ungs fólks á starfsgreininni og stuðla að ráðningu nýrra ökumanna þegar skortur er á 
þeim. í 9. gr. formálsorðanna kemur fram að í því skyni að viðhalda menntun og hæfi ökumanns skuli 
gerð sú krafa að starfandi ökumenn hljóti reglubundna þjálfun í þeirri fæmi sem nauðsynleg er í starfi 
þeirra.

í framhaldi a f fundum með fúlltrúum hagsmunaaðila skipaði innanríkisráðherra starfshóp um 
endurmenntun atvinnubilstjóra í september 2012. Var hópnum falið það hlutverk að útfæra nánar 
reglur um endurmenntunina og skila tillögum þar að lútandi til ráðherra. Markmiðið með vinnu 
hópsins var að leita leiða til að tilskipunin hafi sem vægust áhrif á íslenskt atvinnulíf og 
atvinnubílstjóra sem starfa hér á landi, m.a. með tilliti til kostnaðar, skipulags og tilhögunar námsins, 
sbr. skipunarbréf starfshópsins og athugasemdir með 9. mgr. 55. gr. frumvarps til umferðarlaga.

Hópinn skipuðu Katrín Þórðardóttir, lögfræðingur tilnefnd af innanríkisráðuneytinu, jafnframt 
skipuð formaður, Daníel Reynisson, lögfræðingur tilnefndur a f Umferðarstofú, Holger Torp, 
verkefnastjóri ökunáms tilnefndur af Umferðarstofu, Ámi Jóhannsson, forstöðumaður mannvirkjasviðs 
hjá Samtökum iðnaðarins, tilnefndur a f Samtökum atvinnulífsins (hér eftir SA), Gunnar Valur 
Sveinsson, verkefnastjóri hjá Samtökum ferðaþjónustunnar, tilnefndur a f  SA, Lísbet Einarsdóttir, 
forstöðumaður flutninga- og fræðslumála hjá Samtökum verslunar og þjónustu, tilnefnd af SA, Már 
Guðnason, formaður Verkalýðsfélags Suðurlands, tilnefndur a f Alþýðusambandi Islands (hér eftir 
ASÍ) Drífa Snædal, framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins, tilnefnd a f ASÍ og Tryggvi 
Marteinsson, þjónustustjóri Eflingar stéttarfélags, tilnefndur af ASÍ. Ásta Sóllilja Sigurbjömsdóttir, 
lögfræðingur hjá innanríkisráðuneytinu, tók sæti Katrínar Þórðardóttur í hópnum frá 1. febrúar 2013.

Samráðs var leitað út fyrir hópinn og tekið var á móti gestum þegar tiltekin álitaefni vom rædd til 
að afla upplýsinga og tryggja að fleiri sjónarmið kæmu fram. Þeir gestir sem komu á fundi voru 
Ingibjörg E. Guðmundsdóttir frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, Ingibjörg Stefánsdóttir frá Mími
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símenntun, Knútur Halldórsson frá Samtökum ökuskóla og Svavar Svavarsson frá Ökukennarafélagi 
Islands.

Hópurinn ákvað að taka fyrir eftirfarandi álitaefni:

1. Gildissvið tilskipunarinnar - hverjir eiga að sækja endurmenntun/reglubundna þjálfun - 
áunnin réttindi.

2. Tilhögun/skipulag námsins - fjöldi stunda og dreifing þeirra.

3. Hverjir geta haldið námskeiðin?

4. Kostnaður, er hægt að koma skipulagi námsins fyrir þannig að hægt sé að sækja styrki í 
sjóði?

5. Tímamörk tilskipunarinnar og fyrirkomulagið hér á landi miðað við íslensku leiðina 
(tákntöluna 95).

6. Tillaga að breytingu á reglugerð um ökuskírteini, eftir atvikum, i samræmi við niðurstöður 
vinnu hópsins.

Samkvæmt verkefnisáætlun ráðuneytisins var stefnt að því með starfi hópsins að íslenskt regluverk 
verði þannig úr garði gert að ísland uppfylli EES-skuldbindingar sínar skv. tilskipun 2003/59/EB og 
vægustu mögulegri útfærslu beitt til að tryggja að skilyrðum tilskipunarinnar sé mætt.

Hópurinn hélt 17 fundi. Hér á eítir verður gerð nánari grein fyrir niðurstöðum hópsins um 
ofangreind álitaefni. Þess ber að geta að ramminn sem starfshópurinn vann eftir var orðalag 
tilskipunarinnar og batt það hendur hópsins við að leita vægustu leiða.

1. Gildissvið tilskipunarinnar -  hverjir eiga að sækja cndurmenntun/reglubundna þjálfun 
-  áunnin réttindi.

Gildissvið tilskipunar 2003/59/EB er afmarkað í 1. og 2. gr. hennar. Hvað varðar álitaefni 
starfshópsins, þ.e. hinnar reglubundnu þjálfunar eða endurmenntunar, þá er megininntak 
tilskipunarinnar það að skyldan til að Ijúka endurmenntun á 5 ára fresti tekur til ökumanna með 
ökuréttindi fyrir D l- og D-tlokk til farþegaflutninga í atvinnuskyni og fyrir C l-  og C-flokk til 
vöruílutninga í atvinnuskyni. Nánar tiltekið er endurmenntun skv. tilskipuninni forsenda þess að 
ökumenn með ökuréttindi fyrir framangreinda flokka geti haldið réttindum sínum til aksturs í 
atvinnuskyni virkum.

í 6. tölul. 2. mgr. 3. gr. reglugerðar um ökuskírteini nr. 830/2011, auk 3. mgr. 19. gr. hennar, er nú 
þegar kveðið á um skyldu til endurmenntunar varðandi þá hópa bílstjóra sem tilskipunin mælir fyrir 
um. Nú er hins vegar ljóst að ekki verður lögð skylda á bílstjóra að gangast undir slíka endurmenntun, 
nema lagaboð komi til. Slíkt er a.m.k. ótvírætt varðandi bílstjóra með „úunnin réttindi'\ í ljósi 
úrskurðar samgöngu- og sveitastjómarráðuneytisins frá 8. desember 2010 í máli nr. 91/2009. Því er 
forsenda þess að endurmenntunarskyldan'' verði virk, að kveðið verði á um hana í lögum, eins og 9. 
mgr. 55. gr. frumvarps til umferðarlaga sem lagt var fyrir Alþingi í upphafi yfirstandandi þings gerir 
ráð fyrir.

Tekur „endurmenntunarskyldan'1 skv. tilskipuninni jafnt til bílstjóra sem fengu réttindi sín 
fyrir 2006 (með „ áunnin réttindi ") og þeirra sem fengu þau síðar.

Starfshópurinn telur rétt að ráðuneytið skoði hvort ástæða er til að tiltaka skýrar í reglugerð um 
ökuskírteini hvers konar ökutæki eru undanþegin kröfum samkvæmt tilskipuninni, sbr. 2. gr. 
tilskipunarinnar.
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2. Tilhögun/skipulag námsins -  fjöldi stunda og dreifing þeirra.

Starfshópurinn leggur til að í 14. gr. reglugerðar um ökuskírteini verði á sambærilegan hátt og nú 
kveðið á um að Qöldi kennslustunda skuli vera samtals a.m.k. 35 klukkustundir í 7 klukkustunda 
lotum. Er slíkt í samræmi við 4. þátt I. viðauka tilskipunarinnar.

I því skyni að auka sveigjanleika og að fara vægustu leið í skyldunni til endurmenntunar, leggur 
starfshópurinn hins vegar til það nýmæli að heimilt verði að skipta hverri 7 stunda lotu niður á tvo 
samliggjandi daga. Bent hefur verið á að önnur ríki einskorði hverja 7 stunda lotu við einn dag og er 
því með þessu gengið lengra en þekkist annars staðar.

Að lokum skal tekið fram að við vinnslu námskrárdraga hjá Umferðarstofú hefúr verið miðað við 
að ökumönnum verði heimilt að dreifa námi sínu innan hvers 5 ára tímabils. Slík tilhögun námsins er 
til þess fallin að auka sveigjanleika og dreifa kostnaði. Frjáls dreifing tíðkast í einhveijum löndum 
Evrópusambandsins. Sem dæmi má nefna Svíþjóð og Bretland, eins og könnun CIECA (The 
intemational eommission for driver testing) um innleiðingu tilskipunar nr. 2003/59/EB frá árinu 2010 
leiðir í ljós. Til samanburðar má þó nefna að mörg ríki Evrópu bjóða upp á styttri tímaramma til að 
gangast undir endurmenntun, t.d. tólf, sex eða þrjá mánuði eða jafnvel eina viku eins og fram kemur í 
Skýrslu framkvæmdastjómar Evrópusambandsins frá 12. júlí 2012 um innleiðingu tilskipunarinnar. 
Samkvæmt tillögum hópsins gætu ökumenn sótt endurmenntun 7 klukkustundir á ári, eða sem 
samsvarar einum vinnudegi, til að halda réttindum sínum virkum í samræmi við kröfúr 
tilskipunarinnar.

Fulltrúar Samtaka ökuskóla og Ökukennarafélags íslands voru gestir á fundi starfshópsins 24. 
október til að skýra frá sínum sjónarmiðum um álitaefnið. Fulltrúamir voru fylgjandi þeirri dreifmgu 
sem lögð er til hér að ofan. Fram kom í máli þeirra að mikilvægt væri að endurskoða fyrirkomulagið 
þremur til fimm árum eftir að endurmenntunin kemst til framkvæmda og meta hvemig það hefúr 
gefist.

3. Hverjir geta haldið námskeiðin?

Líkt og fram kemur í 1. gr. tillögu starfshópsins um breytingu á reglugerð um ökuskírteini og 
meðfylgjandi greinargerð, er lagt til að þetta álitaefni verði opnað á þann hátt að allir geti sótt um 
viðurkenningu sem námskeiðshaldari, þá hvort sem er fyrir hluta endurmenntunar eða hana í heild 
sinni. Þó skal tekið fram að ekki er talið skynsamlegt að hægt sé að annast smærri einingar 
endurmenntunar en þá þrjá „ hluta'' sem fram koma í fyrirliggjandi námskrárdrögum, þ.e. „kjarna", 
„ valkjama “ eða „ va l“. Hér er nánar tiltekið átt við að ekki sé t.d. hægt að sækja um viðurkenningu til 
að annast einungis einhvem hluta kjamans, en ekki kjamann í heild.

Ofangreind tillaga er til þess fallin að auka hvers konar möguleika og þ.a.l. framboð 
endurmenntunar svo að bílstjórum verði gert hægara um vik að ljúka henni á þann hátt sem þeim best 
hentar. Þá er það skýr vilji starfshópsins að hugað sé að aðstæðum bílstjóra á landsbyggðinni og hvetur 
hópurinn til þess að skoðaðir verði möguleikar til fjamáms, eins og gert er ráð fyrir í tillögum að 
breytingu á reglugerð.

Starfshópurinn má einnig til með að koma því á framfæri að hvorki stendur til, né hefur nokkum 
tímann staðið til að bílstjórar þurfi að gangast undir próf í endurmenntuninni.

Starfshópurinn fékk gesti á fund 21. nóvember 2012 til að ræða mögulega námskeiðshaldara; 
fulltrúa Samtaka ökuskóla, Ökukennarafélags íslands, Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og Mímis
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símenntunar. Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. var stofnuð af Alþýðusambandi íslands og Samtökum 
atvinnulífsins í desember 2002. Árið 2010 var starfsemi FA víkkuð út með samþykkt aðildar BSRB, 
Sambands íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytis. Hutverk FA er að vera samstarfsvettvangur 
ASÍ, SA, BSRB, Sambands íslenskra sveitarfélaga og fjármálaráðuneytis um fullorðins- og 
starfsmenntun á íslenskum vinnumarkaði í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir á vegum 
aðildarsamtakanna. Markmiðið er að veita starfsmönnum, sem ekki hafa lokið prófi frá 
framhaldsskóla, tækifæri til að afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði. Starfsemin 
byggir á þjónustusamningi sem gerður hefur verið við menntamálaráðuneytið. Þegar 
endurmenntunamámskeið eru borin saman við starfsemi þá sem lram fer hjá FA koma í ljós ákveðnar 
hindranir og ljóst að endurmenntun atvinnubilstjóra fellur ekki sjálfkrafa undir það kerfi. Hindranimar 
em m.a. eftirfarandi:

• Starfsemin beinist að þeirn sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla
• Skilyrði er að nám sé að lágmarki 40 klst. (60 kennslustundir),
• Sjóðurinn er nú þegar orðinn of lítill.
• Okuskólar em ekki skilgreindir sem fræðsluaðilar í þessu kerfl -  aðeins

símenntunarmiðstöðvar.

Fram kom á fúndinum að misjafnt er hvaða menntun ökumenn hér á landi hafa og því ljóst að þeir 
em ekki allir í markhópi FA. Taka verður tillit til þess að í framtíðinni gætu komið til skoðunar 
hindranir tengdar samkeppnissjónarmiðum. Ef endurmenntun ætti að falla undir þetta kerfí væri það 
orðið tengt fjárframlögum frá ríkinu. Aukin ökuréttindi hafa hingað til ekki verið viðurkennd sem 
starfsnám og hið opinbera almennt ekki komið að kostnaði vegna ökunáms. Endurmenntunin gæti 
einnig farið fram á öðmm vettvangi og bílstjórar myndu þá, eftir atvikum, sækja í sína sjóði. Fram 
kom að Mímir sér fyrir sér að koma að endurmenntuninni með einhverjum hætti, e.t.v. í samstarfi við 
ökuskóla, hvort sem endurmenntuninni yrði komið fyrir í áðumefndu „kerfi ‘‘ eður ei. Mímir er t.a.m. 
nú þegar með námskeið sem heitir þjónusta við ferðamenn, gæti það hugsanlega verið 7 tíma valkjami. 
Dæmi em einnig um að einkafyrirtæki haldi námskeið hjá Mími og sæki þá í sjóði. Mímir gæti verið í 
samstarfi við aðra og tekið þátt burtséð frá því hvort endurmenntunin fer inn í ofangreint kerfi eða 
ekki.

Fulltrúar starfshópsins og fúndargestir vom jákvæðir gagnvart því að vinna saman að því í náinni 
framtíð að finna lausnir tengdar útfærslu námsins.

Starfshópurinn getur ekki fullyrt hvaða möguleikar em raunverulega í boði hér og bendir á að fara 
þurfi nánar í saumana á þessum þætti. Leggur hópurinn áherslu á að regluverkið opni fyrir að allir þeir 
sem uppfylla sett skilyrði geti haldið námskeiðin, samanber útfærslu á þessu í reglugerðardrögum. 
Ekki er hægt að fúllyrða um hvemig framkvæmdin getur nákvæmlega orðið, til þess em of margir 
óvissuþættir. 1

4. Kostnaður, er hægt að koma skipulagi námsins fyrir þannig að hægt sé að sækja styrki í 
sjóöi?

Starfshópurinn fjallaði um þetta álitaefni, en ekki er komið inn á það í tillögu hópsins að 
reglugerðarbreytingu þar sem það fellur utan efnis tilskipunarinnar, reglugerðar um ökuskírteini og 
námskrárdraga. Ilér verður þó greint frá atriðum sem komu fram á fundum til upplýsingar vegna 
þeirrar vinnu sem framundan er við útfærslu á framkvæmd námsins.

1 Sjá heim asíðu F ræ ðslum iðstöðvar atv innu lífs ins, w w w .fra e .is  .
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Mörg atriði er varða umgjörð endurmenntunarinnar eru beinlínis til þess fallin að milda, eða dreifa 
kostnaði við hana. Má þannig t.d. nefna það að fleiri aðilum verði gert kleift að annast námið, heimilt 
verði að dreifa náminu á hvert 5 ára tímabil og að skipta hverri 7 klukkustunda lotu niður á tvo 
samliggjandi daga. Jafnframt er bent á að sú leið sem valin hefur verið hér á landi, þ.e. að tilgreina 
réttindin með tákntölunni 95 í ökuskírteini í stað þess að gefa út sérstakt starfshæfnisvottorð eða 
ökumannsskírteini felur í sér minni kostnað fyrir ökumenn.

Þá skoðaði starfshópurinn þá möguleika sem núgildandi kjarasamningar hafa upp á að bjóða fyrir 
bílstjóra til að sækja styrki vegna slíkrar endurmenntunar. Er niðurstaðan sú að launafólk á rétt á slíku 
eins og fram kemur í minnisblaði Drifu Snædal og fundargerð frá fundi starfshópsins frá 7. nóvember 
2012. A fundum starfshópsins hefur verið lýst yfir sérstökum áhyggjum vegna tiltekinna hópa sem 
skulu sækja endurmenntunina. Er annars vegar um að ræða þann hóp bílstjóra sem einungis starfar við 
akstur í aukastarfi eða á afmörkuðum tímabilum. Hins vegar er um að ræða hóp einyrkja, hvort sem er 
í vöru- eða farþegaflutningi. Aðilar vinnumarkaðarins hafa miklar áhyggjur a f  því hvemig staða 
skammtíma- og lausráðinna starfsmanna mun líta út og telja ljóst að stór hluti þessa hóps muni hvorki 
hafa tíma, fjárhagslegt bolmagn né vilja til að sækja tilskylda endurmenntun til að viðhalda réttindum 
vegna tímabundinnar vinnu.

Um kostnað að öðm leyti vísast til umfjöllunar um álitaefni nr. 3 hér að ofan.

5. Tímamörk tilskipunarinnar og fyrirkomulagið hér á landi miðað við íslensku leiðina 
(tákntöluna 95).

ítarleg umræða hefur farið fram um tímamörk tilskipunarinnar og fyrirkomulagið hér á landi en 
starfshópurinn hefur ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu um þessi atriði. Oumdeilt er að miðað 
við núverandi stöðu em tímafrestir samkvæmt tilskipuninni afar knappir.

Af 2. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar leiðir að ökumenn með „áunnin réttindi“ fyrir D l- og D-flokk 
til farþegaflutninga í atvinnuskyni skuli í síðasta lagi hafa lokið fyrsta endurmenntunamámskeiði þann 
10. september 2015, en fyrir C l-  og C-flokk til vömflutninga í atvinnuskyni í síðasta lagi 10. 
september 2016. Ökumenn sem fengu sömu réttindi eftir 10. september 2006 skulu almennt séð ljúka 
sinni fyrstu endurmenntun innan fimm ára við endumýjun réttinda til aksturs í atvinnuskyni í 
ofangreindum flokkum (tákntalan 95). Þennan fimm ára frest er ríkjum þó heimilt að lengja í sjö ár, 
sbr. 2. mgr. 8. gr. tilskipunarinnar eða stytta í þijú ár hvað varðar fyrstu endurmenntun. Það að timabil 
má ekki vera styttra en þrjú ár samræmist ekki þeim þrönga timaramma sem við blasir.

Þar sem tíminn er naumur fram að tilgreindum frestum og nauðsynlegt er að veita bílstjómm 
svigrúm til að afla sér menntunarinnar hvetur starfshópurinn ráðuneytið til að ganga úr skugga um 
hvort heimilt sé að hafa frestinn fimm ár frá gildistöku laganna sem reglugerðin byggir á. Miðað við 
gildistöku laganna 2013 yrði fresturinn til að afla sér endurmenntunar þá til ársins 2018.

Með hliðsjón af ákvæðum tilskipunarinnar ligga fyrir tillögur um það hvenær ökumaður skal sýna 
fram á að hafa lokið sinni fyrstu endurmenntun. Tillögur þessar er að finna í 2. gr. 
reglugerðardraganna. Þar kemur fram að ökumenn skuli sýna fram á að fyrstu endurmenntun sé lokið 
við endumýjun réttinda frá og með 10. september 2015 eða 2016 eftir því hvort um flutning á 
farþegum eða vömm er að ræða. Rétt er að taka fram að, eins og fram kemur í neðanmálsgrein með 
tillögunni, telja fulltrúar Innanríkisráðuneytisins og Umferðarstofú í starfshópnum að ekki séu 
forsendur fyrir því að gera tillögu að reglugerðarákvæði um þetta atriði að svo stöddu. Er það vegna
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þeirra álitaefna er lúta aö tímafrestum og eru óleyst og þarfnast nánari skoðunar hvað varðar útfærslu í 
íslenskri löggjöf.

Á fundum starfshópsins hefur verið rædd sú staða að fjöldi ökumanna er mcð réttindi í gildi fram 
yfir þær tímasetningar sem tilgreindar eru sem lokafrestir í tilskipuninni. Hafa fulltrúar ráðuneytis og 
Umferðarstofu bent á að skoða þurfl hvort nauðsynlegt sé að skylda menn til að sækja endurmenntun 
áður en réttindin renna út samkvæmt gildistíma ökuskírteina þeirra. Ástæðan er sú að EES-ríkin eiga 
samkvæmt tilskipuninni að sjá til þess að einungis ökumenn sem uppfylla ákvæði hennar aki á þeirra 
yfirráðasvæði eftir:

• 10. september 2015, að því er varðar D l- og D-flokk til farþegaflutninga í atvinnuskyni
• 10. september 2016, að því er varðar C l-, C-flokk til vöruflutninga í atvinnuskyni

Álitaefnið um timamörkin og fyrirkomulagið í tengslum við þau er enn óleyst og mun ráðuneytið 
verða að skoða það sérstaklega og leita leiða til að tilskipunin hafi sem vægust áhrif hvað þau varðar.

Aðilar vinnumarkaðarins benda á að stjómarskrábundin réttur gengur framar EES reglum, og að 
stjómvöldum ber að tryggja að EES-skuldbindingar ríkisins samræmist stjómskipun landsins, og því 
sé það verulega umdeilanlegt að atvinnubílstjórar með aukin ökuréttindi þurfi að sýna fram á 
endurmenntun fyrr en við endurnýjun ökuskírteinis með þeim hætti sem tilskipunin mælir fyrir um. 
Það er mat aðila vinnumarkaðarins að innköllun réttinda komi þ.a.l. alls ekki til greina og gangi gegn 
stjómarskrárvörðum réttindum þessara aðila.

Fulltrúar ráðuneytis og Umferðarstofú telja að þetta álitaefni sé einnig óleyst og að ráðuneytið 
verði í framhaldi af vinnu starfshópsins að skoða álitaefnin um tímamörkin sérstaklega með það fyrir 
augum að leita vægustu leiða sem mögulegar em í Ijósi þröngs tímaramma. Vart þarf að nefna að 
lausnir þær sem til greina koma, sem útfærðar yrðu i fmmvarpi til umferðarlaga eða reglugerð um 
ökuskírteini yrðu að miða að því að standast ákvæði stjómarskrárinnar.

f.h. starfshóps um endurmenntun atvinnubílstjóra 
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