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Reykjavík, 11. mars 2014.

Efni: Viðbótarumsögn um frumvarp til laga um breytíngu á umferðarlögum nr. 
50/1987, með síðari breytingum, 284. mál.

SI leggjast gegn því að um ferðareftirlitsmönnum , Samgöngustofu, áður Vegagerðinni, 
verði falið aukið eftirlit líkt og lagt er til í frumvarpinu.

Að mati Sam takanna hefur ekki verið rétt staðið að skýrslutökum  og rannsóknum af hálfu 
um ferðareftirlits Vegagerðarinnar. Á sumum stöðum á landinu hafa eftirlitsm enn það fyrir 
venju að taka skýrslu r af mönnum sem þeir gruna um brot í stað þess að kalla til 
iögreglu eins og mælt er fyrir í 68. gr. umferðarlaga. Að lokinni skýrslugerð 
Vegagerðarinnar endurritar lögreglan skýrslurnar orðrétt án þess að lögreglurannsókn 
fari fram, né að þolandi fái að koma sinni hlið málsins að.

Sam kvæ m t frumvarpinu er verið að fela um ferðareftirlitsmönnum  auknar valdheim ild ir 
þannig að þeir fái í raun lögregluvald í störfum  sínum. S líkt er með öllu ólíðandi þar sem 
vald þeirra snýr ekki að fyrirtæ kjum  eða eigendum ökutækjanna heldur beint að þeim 
sem sitja undir stýri og er oftast eingöngu launamaður hjá fyrirtækinu sem er eigandi 
ökutæ kisins. Einnig þykir rétt að taka fram að ekki er gerð krafa til starfsmanna 
um ferðareftirlits um að þeir hafi lokið lögreglumenntun og þjálfun.

Að mati SI yrði um ferðareftirlit mun skilv irkara og faglegra ef það yrði fæ rt til lögreglu 
ásam t því að fjárm unir tii löggæslu nýttust betur ef þetta væri í höndum iögreglu þar 
sem eftirlitið yrði mun víðtækara svo sem með hraðakstri, ö lvunarakstri o.fl.

Með vísan til framangreinds leggjast SI gegn því að gerðar verði breytingar á 2 . - 5 .  
mgr. 68. gr. og 69. gr. umferðarlaga.


