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Landssamband vörubifreiðaeigenda hefur fjallað um ofangreint þingskjal og gerir hér með 

athugasemdir við tværgreinar frumvarps til breytingar á umferðarlögum nr. 50/1987, 5. grein 

og 9. grein.

í 5. grein frumvarpsins segir að ökumenn sem stjórna ökutækjum í Cl-, C-, Dl- og D-flokki til 

farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni skuli gangast undir endurmenntun á fimm ára fresti til 

að missa ekki atvinnuréttindi sín. Með þessari grein er verið að innleiða tilskipun EES 

2003/59/EB sem kveður á um 35 tíma endurmenntun birfreiðastjóra í ofangreindum flokkum á 

fimm ára fresti til að þeir haldi atvinnuréttindum sínum.

Landssamband vörubifreiðaeigenda telur þessa tilskipun mjög íþyngjandi og raunar 

fordæmalausa. Engin fordæmi eru um að aðrar starfsstéttir eigi á hættu að missa 

atvinnuréttindi sín sinni þeir ekki endurmenntun. í 75. grein Stjórnarskrárinnar segir:

[Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með 

lögum, enda krefiist almannahaesmunir bess.

Landssambandið sér ekki hvaða almannahagsmunir krefjast þess að setja þessi lög á íslandi. 

Mæld slysatíðni skv. tölum frá Samgöngustofu gefur ekki tilefni til sérstakra aðgerða gagnvart 

starfsemi vöru- og farþegaflutninga.

Á meginlandi Evrópu eru ofangreindir flutningar í allt öðru umhverfi en hér á eyríkinu íslandi. 

Þar skapar umferð um landamæri margvísleg vandamál (farmbréf yfir landamæri, 

smyglstarfsemi, mansal og flutningur á ólöglegum innflytjendum) sem bifreiðastjórar glíma ekki 

við hér á landi og flutningsmáti er fjölbreyttari (t.a.m. lestarflutningar og skipaskurðir) enda eru 

þessi atriði sérstaklega tilgreind i tilskipun EES. Endurmenntun bifreiðastjóra þar tekur m.a. 

mið af ofangreindum atriðum. Mikil áhersla er einnig lögð á verklega kennslu á lokuðum 

æfingasvæðum sem ekki eru til staðar hér á landi fyrir bíla af þessu tagi.

35 tíma endurmenntun á fimm ára fresti verður að teljast mikill tímafjöldi, sérstaklega ef tekið er 

mið af því hversu marga tíma bifreiðastjórar þurfa að taka til að öðlast grunnréttindin, en alls 

þurfa bifreiðastjórar að ljúka 90 stunda námi til að öðlast grunnréttindi á vörubil.

Endurmenntun á fimm ára fresti er því rúmur þriðjungur af grunnnáminu. Þetta jafngildir þvi að 

læknar, sem hafa að baki 6 ára nám þurfi að taka sem svarar rúmlega tveggja ára endurmenntun 

á fimm ára fresti til að halda starfsréttindum sínum.

Kostnaður við endurmenntunina mun leggjast þungt á marga smærri rekstraraðila, sem jafnvel 

þurfa að sækja menntunina um langan veg í hinum dreifðu byggðum landsins. Á Islandi er mikið



um árstíða- og staðbundna vinnu sem oft á tíðum er unnin af afleysingamönnum sem koma ekki 

til með að leggja í kostnað við endurmenntun af þessu tagi og munu því ekki verða til staðar 

þegar á þarf að halda í vinnutoppum. Dæmi um þetta er ferðaþjónustan sem enn sem komið er 

takmarkast að miklu leyti við sumartímann, stórar framkvæmdir við jarðvegsvinnu á einstökum 

svæðum og svona mætti lengi telja. Einyrkjar og menn í öðrum störfum sem hlaupið hafa í 

skarðið í slíkum vinnutoppum hafa ekki aðgang að starfsmenntasjóðum líkt og fastir starfsmenn 

stórra flutningafyrirtækja.

Bent skal á að skv. frumvarpinu er frestur gefinn til 10. september 2018 til að ljúka 

endurmenntun, en gildistími margra þegar útgefinna skírteina er mun lengri. Þetta mál á alfarið 

eftir að leysa. Þeir bifreiðastjórar sem fara til annarra Evrópulanda þurfa nú þegar að taka 

endurmenntunarnámskeið til að fá gild skírteini þar og telur Landssambandið það gott 

fyrirkomulag.

Landssambands vörubifreiðaeigenda er ekki á móti endurmenntun sem slíkri, en telur að 

hér sé um of stórt skref að ræða, a.m.k. í einu. Tillaga sambandsins er sú að innihald 

endurmenntunarinnar verði skoðað gaumgæfilega með aðkomu hagsmunaaðila og hún 

sniðin að þörfum flutninga á íslandi. Gefin verði út tvenns konar réttindaskírteini, annars 

vegar réttindi til að sinna vöru- og fólksflutningum í atvinnuskyni á íslandi og hins vegar 

réttindi til flutninga annars staðar á evrópska efnahagssvæðinu. Innihald 

endurmenntunar taki mið af því hvort skírteinið menn hafi. Sambandið telur að slík 

tilbrigði séu ekki fordæmislaus og bendir á að íslenskir ökumenn fá almenn ökuréttindi 

17 ára gamlir, en mega ekki nota þau fyrr en við 18 ára aldur víða í Evrópu.

Þá gerir Landssamband vörubifreiðaeigenda athugasemd við 9. grein frumvarpsins, en þar er 

starfsmönnum Samgöngustofu veitt heimild til að framkvæma vegskoðun á bílum yfir 3,5 tonni 

eða með yfir 8 farþega.

Landssamband vörubifreiðaeigenda telur þetta eftirlit betur komið hjá lögreglu, sem og 

annað eftirlit sem vegaeftirlitsmenn sinna í dag. Landssambandið telur að fjármunir sem 

fara í vegeftirlit myndu nýtast betur með þeim hætti og að lögreglan hafi meiri 

sérmenntun og -þekkingu á þessu sviði. Undanfarin ár hefúr verið skorið verulega niður 

í löggæslu í landinu og telur sambandið að flutningur þessara verkefna til lögreglunnar 

myndi hafa jákvæð áhrif.

F.h. stjórnar Landssambands vörubifreiðaeigenda,

Grétar H. Guðmundsson 
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