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Efni: Frumvarp til Umferðarlaga (EES-reglur o.fl.), 102. mál.

Vísað er til tölvupósts frá Umhverfis og samgöngunefnd dags. 25. September 2014.

Hér á eftir fara athugasemdir og/eða ábendingar Netökuskólans við nokkur ákvæði í 
ofangreindu frumvarpi til Umferðarlaga:

2. grein.

41. grein. Þar kemur fram að óheimilt sé að flytja farþega á léttu bifhjóli nema 
ökumaður sé 20 ára eða eldri. Við teljum það ekki óeðlilegt að aldurstakmarkið verði 
17 ár. Aðili sem er 17 ára getur öðlast almennt ökupróf og hefur þá réttindi til að aka 
með allt að 8 farþega. Við teljum að það gæti ákveðins ósamræmis ef sama aðila er 
síðan bannað að flytja farþega á léttu bifhjóli.

Í sömu grein er sagt að ökumaður og farþegi bifhjóls skulu að jafnaði hafa báðar 
fætur á fótstigum eða fóthvílum og ökumaður báðar hendur á stýri og að jafnaði (öll) 
hjól bifhjólsins á vegi þegar það er á ferð.

Að okkar mati teljum við að fella eigi út orðin að jafnaði í frumvarpinu og setja orðið 
skal í staðinn. Við teljum að það sé skýrara orðalag, þannig að það fari ekki á milli 
mála að ökumaður bifhjóls skuli vera með öll hjól bifhjólsins á veginum við akstur.

5. grein.

Þar kemur fram að ökumenn sem stjórna ökutækjum í C1, C, D1 og D-flokki til 
farþega- og vöruflutninga í atvinnuskyni skuli gangast undir endurmenntun á fimm 
ára fresti og að ráðherra kveði nánar á um tilhögun endurmenntunar í reglugerð.



Í drögum að námskrá er kveðið á um að endurmenntunarnámskeiðin eigi að vera í 
aðskildum hlutum; Kjarni, sem er 21 stund, valkjarni sem sem er 7 stundir og loks val 
sem er 7 kennslustundir, alls 35 kennslustundir á 5 ára fresti.

Ljóst er að ákveðinnar andstöðu gætir við þessu nýnæmi í Umferðarlögunum. Meðal 
annars hafa komið fram réttmætar spurningar varðandi kostnað við 
námskeiðshaldið, námskeiðsframboð og vinnutap á meðan á námskeiði stendur.

Einyrkjar geta lent í þeirri stöðu að þurfa að leggja vinnutækinu á meðan þeir fara á 
endurmenntunarnámskeið. Hvað stærri fyrirtækin varðar getur þetta skapað ákveðin 
vandamál, t.d. hjá stóru landflutningaaðilunum eins og t.d. Eimskip sem hafa allt að 
hundrað bílstjóra á sínum snærum með starfsstöðvar víða um land.

Staðan á Íslandi er einnig sú að mjög mikið er um árstíðabundna vinnu bílstjóra tengt 
ferðaþjónustunni. Hættan er sú að þeir bílstjórar sem hafa unnið við þetta á sumrin 
sjái ekki hag sinn í því að fara á endurmenntunarnámskeið til þess eins að geta ekið 
1-2 mánuði á ári, eða jafnvel skemur, í afleysingum.

Eins hafa komið upp áleitnar spurningar um aðstöðumun sem fólk býr við með tilliti 
til búsetu. Staðan er sú í dag að fáir ökuskólar bjóða upp á meiraprófsnámskeið. Á 
höfuðborgarsvæðinu eru tveir skólar, einn á Suðurnesjum, Selfossi, Egilstöðum, tveir 
á Akureyri og einn á Sauðárkróki. Fram að þessu hafa námskeiðin á landsbyggðinni 
verið haldin fremur stopult sökum þess hve fáir nemendur eru. Hættan er sú að þetta 
geti einnig gerst varðandi endurmenntunarnámskeiðin. Þá gæti það gerst að þeir sem 
ætla sér að fara á endurmenntunarnámskeið þurfi að fara landshluta á milli til þess 
að sækja sér þekkingu.

Því teljum við að það koma til álita að ökuskólar fái heimild til að halda námskeiðin 
að hluta til, eða að öllu leyti í fjarnámi. Nú er það svo að ákveðin hefð er komin fyrir 
fjarnámi til B-réttinda á Íslandi. Fyrsti fjarnámsökuskólinn hóf starfsemi fyrir um það 
bil 10 árum og eins og staðan er í dag eru þrír ökuskólar starfandi sem bjóða upp á 
ökuskóla í fjarnámi.

Kostir fjarnámsins:

Fjarnám á netinu býður upp á ýmsan sveigjanleika, sem dæmi má nefna:

• Nemandinn þarf ekki að bíða eftir að námskeið sé haldið í sinni heimabyggð 
eða ferðast til að taka námskeiðið

• Nemandinn getur tekið námið á þeim tíma og hraða sem honum hentar
• Hægt er að fara yfir námsefnið eins oft og nemandinn telur sig þurfa.
• Ef nemandinn er illa fyrirkallaður getur hann lesið efnið þegar betur stendur á
• Auðveldara er að leggja fjölda verkefna fyrir nemandann þar sem hægt að að 

dreifa verkefnum inn í efnið og að ekki þarf að bíða eftir öllum hópnum til að 
halda áfram eftir verkefnavinnu.
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• Hægt er að vísa í ítarefni sem nemandinn getur skoðað strax í þeim efniskafla 
sem hann er í, ef nemandinn telur sig þurfa að kanna ákveðin atriði betur eða 
þurfa aukinn skilning á efninu.

• Í fjarnámi þarf nemandinn að gera öll verkefni til þess að geta haldið áfram.
• Mikil áhersla er lögð á gagnvirkni í námskerfi okkar og alltaf er hægt að fá 

aðstoð, bæði tæknilega og eins hvað efnistök varðar með því einu að smella á 
einn hnapp í kennslukerfinu.

8. og 9. grein

Þar er fjallað um auknar heimildir eftirlitsmanna Samgöngustofu, m.a. að þeir fái 
heimild til þess að krefja ökumann um framvísun skilríka og í 69. grein er kveðið á 
um að eftirlitsmenn Samgöngustofu geti tekið skráningarmerki af ökutækjum sem 
eru óskoðuð og/eða til hættu fyrir umferðaröryggi.

Við teljum að það myndi stuðla að sparnaði og betri nýtingu á mannskap að færa 
vegaeftirlit Samgöngustofu alfarið yfir til lögreglunnar.

Þannig myndi sýnileiki eftirlitsins stóraukast, því að bílarnir við eftirlitið yrðu 
merktir lögreglubílar með forgangsljósum. Hægt yrði að útbúa bílana tækjum til 
hraðamælinga og halda uppi sýnilegu, virku umferðareftirliti.

Heimildir lögreglu skv. Lögreglulögum eru mun víðtækari en starfsmanna 
vegaeftirlits Samgöngustofu. Þannig geta lögreglumenn brugðist við brotum sem 
upp kunna að koma, t.d. ef ökumaður er réttindalaus eða ölvaður. Eins hafa 
lögreglumenn aðgang að kerfum til þess að fletta upp aðilum á vettvangi til að kanna 
með ökuréttindi og eins málaskrá lögreglu.

Þeir lögreglubílar sem yrðu notaðir við eftirlitið yrðu með TETRA fjarskiptabúnaði 
og þar af leiðandi inni í ferilvöktun hjá Fjarskiptamiðstöð Ríkislögreglustjóra, þannig 
að hægt yrði að notast við þessa bíla ef þeir eru nærri slysstað, eins ef lögreglumenn 
á vettvangi þurfa á aðstoð að halda.
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