
Til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis

Fulltrúar Ökukennarafélagsins harma það að hafa ekki verið viðstaddir fund 
umhverfis- og samgöngunefndar 5. þessa mánaðar sem stafaði af því að fundarboð 
barst ekki. Í tölvupósti til okkar 31. október var fundi sem vera átti 3. nóvember 
frestað. Þar kom fram að nýtt fundarboð yrði sent síðar en það fundarboð barst aldrei.

Eftir því sem fulltrúar ÖÍ hafa fregnað snerust umræður framan greinds fundar 
aðallega um tvö atriði, endurmenntun atvinnuökumanna og öryggismál 
bifhjólamanna.

Varðandi endurmenntun atvinnubílstjóra vísast til innsendrar umsagnar félagsins þar 
sem krafa um skyldubundna endurmenntun atvinnubílstjóra er studd. Í Evrópu fer 
endurmenntunin alls staðar fram innan veggja hefðbundinna skóla með viðveru á 
kennslustað innan afmarkaðs tímaramma, haldið í 7 stunda lotum, eins og tekið er 
fram í tilskipun Evrópusambandsins. Í sumum ríkjum fer endurmenntunin fram í 
einni lotu, þ.e. allir 5 dagarnir teknir í einu, en önnur ríki leyfa að þessum 5 dögum sé 
dreift á 5 ára tímabil. Markmiðið með þessu er að líta á þetta sem alvöru nám en ekki 
„gervinám“ í matar og kaffitímum eða sé því sé bætt við fullan vinnudag. 
Viðveruskyldan er jafnframt talin stuðla að umræðum í hópnum sem sé mikilvægur 
þáttur námsins, þ.e. að þátttakendur miðli á milli sín þekkingu og reynslu. Einnig telst 
verklegur námsþáttur nauðsynlegur hluti endurmenntunar.

Fjarnám og fjarkennsla við endurmenntun ökumanna hefur verið til umræðu hér á 
Íslandi. Þá ber að benda á að munur er á fjarnámi og fjarkennslu. Fjarkennsla felst í 
því að allir þátttakendur mæta á fyrirfram ákveðnum tíma en hugsanlega á mörgum 
stöðum samtímis. Frá kennslustofunni geta nemendur, sem staddir eru víðs vegar um 
landið, fylgst með, þeir sjá það sama og þeir sem eru í kennslustofunni, heyra allt og 
geta spurt. Þá sést til allra nemenda hvar sem þeir eru staddir. Þetta fyrirkomulag 
getur sparað mörgum ferðalög og kostnað sem þeim fylgir. Ökukennarafélagið getur 
fallist á að slíkt fyrirkomulag geti hentað við hluta af endurmenntun atvinnubílstjóra.

Við hefðfundið fjarnám geta nemendur verið hvar sem er og sinnt náminu hvenær 
sem er í sinni einkatölvu. Að mati Ökukennarafélagsins getur það fyrirkomulag aldrei 
gengið nema félagið hafi miskilið hrapalega allar EB-tilskipanir. Hvernig verður t.d. 
kröfum um 7 stunda kennslulotur fylgt eftir? Getur t.d. verið nægjanlegt að net 
nemandans sé opið samfleytt í 7 x 45 mínútur. Á meðan gæti neminn sofið eða 
stundað akstur í sinni vinnu. Hvernig hugsa menn sér að halda utan um þetta kerfi eða 
fylgjast með ástundun nemendanna? Benda má á að fjarnám er leyft í bóklegu 
ökunámi til B-réttinda á Íslandi en því lýkur líka með opinberu bóklega prófi sem 
staðfestir að nám hefur farið fram.

Þá skal bent á að meðalaldur atvinnubílstjóra hér á landi er hár. Í því sambandi vill 
Ökukennarafélag Íslands benda á að margir sem komnir eru á miðjan aldur hafa ekki 
þekkingu eða getu til að stunda nám í gegnum tölvur. Ökukennarafélagið hefur í því 
sambandi áhyggjur af því að erfitt muni vera að annast kennslu þeirra nemenda sem 
ekki geta stundað nám í gegnum tölvur. Telur félagið engan rekstrargrundvöll vera 
fyrir bæði staðbundnu námi og fjarnámi á svo litlum markaði sem Ísland er.



Ökukennarafélag Íslands hvetur umhverfis- og samgöngunefnd eindregð til að 
samþykkja ákvæði um endurmenntun eins og þau liggja fyrir frá 
Innanríkisráðuneytinu. Ökukennarafélagið telur eðlilegt í framhaldi af því að það 
verði útfærsluatriði Innanríkisráðuneytisins og Samgöngustofu með hvaða hætti nám 
og kennsla fara fram.
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