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Umhverfis- og samgöngunefnd

Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari 
breytingum. Mál 102. Lagt fyrir Alþingi á 144 löggjafarþingi 2014-2015.

Samtök ökuskóla gerir einungis athugasemdir við 5. gr. frumvarpsins þ.e, endurmenntun 
atvinnubílstjóra.

Á síðustu áratugum hafa flest banaslys og alvarlegri slys orðið hér á landi í sjóslysum og 
umferðarslysum. Á síðustu árum hefur tekist að fækka verulega slysum á sjó bæði 
banaslysum og alvarlegri slysum. Því er gagnlegt að staldra við og spyrja hvað hefur breyst.

Slysavarnaskóli Landsbjargar var stofnaður 1985. Í fyrstu mætti hann mikilli andstöðu 
sjómanna og hagsmunaaðila í sjávarútvegi en fyrir óeigingjarna baráttu nokkurra aðila náðist 
að festa hann í sessi og endanlega var það gert með setningu laga nr. 33/1991. Í þeim lögum 
segir í 2. gr. Slysavarnaskóli sjómanna skal halda námskeið fyrir starfandi og verðandi 
sjómenn um öryggis- og björgunarmál. Í dag eru allir sammála um að með tilkomu skólans 
hafi orðið straumhvörf í öryggismálum sjómanna. Með skyldunámskeiðum í öryggisþáttum 
hefur náðst að útrýma að mestu banaslysum og alvarlegri slysum á sjó.

Varðandi umferðina hafa engar eða litlar breytingar til hins betra orðið á seinni árum. Frá 
árinu 2004 til ársins 2014 voru hér á landi 148 banaslys og 1422 alvarleg slys í umferðinni. 
Fyrir utan ástvinamissi og örkuml kostar þetta þjóðarbúið marga milljarða. Lang flest 
umferðarslys verða vegna þess að ekki er farið eftir settum reglum og/eða öryggbúnaður er 
ekki notaður.

Spurningin er því þessi: Úr því að þetta er hægt með markvissum hætti varðandi sjóslys er 
ekki eins hægt að ná svipuðum árangri hvað varðar umferðarslys.

Endurmenntunarnámskeið fyrir atvinnubílstjóra sem komin eru á alls staðar í Evrópu nema á 
Íslandi snúast að mestu um öryggismál. Alltaf þegar hertar reglur eru settar varðandi 
starfsstéttir mæta þær andmælum hagsmunahópa. Við teljum það hins vegar hlutverk þeirra 
sem gefa kost á sér í stjórnmál að að greina kosti og galla einstakra málefna. Ef lagasetning 
sem skyldar atvinnubílstjóra á námskeið sem að mestu snúast um öryggisþætti fækkar 
banaslysum og/eða alvarlegri slysum þá á slik lögjöf rétt á sér. Við erum að tala um bílstjóra 
hópbifreiða fyrir allt að 70 farþega eða bílstjóra vörubifreiða fyrir allt að 49 tonna þunga.

Í ljósi reynslunnar af Slysavarnaskóla Sjómanna og í ljósi þess að akstur ökutækja almennt er 
dauðans alvara leggja Samtök ökuskóla til að frumvarpinu verði breytt á þá vegu að allir 
ökumenn vélknúinna ökutækja verði skyldaðir á námskeið í öryggisþáttum ökutækja og vega. 
Í dag fá ökumenn fullnaðarökuskírteini 18 ára og þurfa ekki að endurnýja það fyrr en við 70



ára aldur eða í 52 ár. Margt breytist á þeim tíma bæði varðandi vegi, ökutæki og ökumanninn 
sjálfan. Á þessum tíma er ekki einu sinni gerð krafa um að ökumenn leggi fram sjónvottorð.

Hverju ríki er heimillt að setja fram meiri kröfur en Evrópureglur segja til um. Samtök 
ökuskóla leggja því til að frumvarpinu verði breytt á þá vegu allir ökumenn vélknúinna 
ökutækja verði að fara á endurmenntunarnámskeið sem snýst um öryggisþætti. Í frumvarpið 
verði einnig bætt ákvæði sem skyldar ökumenn vélknúinna ökutækja til að endurnýja 
ökuréttindi sín á 10 ára fresti. Til að það sé hægt þarf viðkomandi að leggja fram 
fullnægjandi læknisvottorð og staðfestingu á sjö kennslustunda öryggisnámskeiði.

Samtök ökuskóla telja einnig rétt að bílstjórar fyrir C, C1 og D, D1 réttindi sem þurfa núna að 
endurnýja ökuréttindi sín á fimm ára fresti verði að leggja fram læknisvottorð og staðfestingu 
fyrir 35. kennslustunda námskeiði eins og Evrópureglur kveða á um. Í frumvarpinu verði 
síðan Innanríkisráðuneytinu falið að gefa út námskrár fyrir slík námskeið. Námskrár verði hið 
minnsta þrjár þ.e. fyrir ökumenn bifhjóla, ökumenn bifreiða og atvinnuökumenn C.C1, D, D1 
réttinda.

Samtök ökuskóla telja ekki ásættanlegt að gefin sé afsláttur á þáttum er snúa að öryggi 
vegfarenda. Samtök ökuskóla undrast þann drátt sem innleiðing þessa Evrópuregla hefur 
tekið hér á landi og leggjast alfarið á móti því að enn og aftur sé verið að fresta gildistöku 
regla sem snúa að öryggismálum ökumanna.
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