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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.

Fyrirtækið Guðmundur Tyrfingsson vill gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarp til laga um 
breytingar á umferðarlögum.

Varðandi 5 gr um endurmenntun atvinnubílstjóra teljum við að þrengt sé um of að einni starfstétt, 
bæði fyrirtækjum sem nýta starfsmenn með aukin réttindi en ekki síst þá ökumenn sem hafa aflað sér 
þessara réttinda og greitt fyrir það stórfé og eigi á hættu að missa réttindi sín ef ekki séu tekin 
námskeið sem að stærstu leyti snúa að tollalögum milli landa í Evrópu og eiga engan veginn við á 
Íslandi.
Það liggur fyrir að fyrirtækjum í þessari grein gengur illa að manna stöður í akstur með auknum 
réttindum, okkar fyrirtæki sækir nú þegar í erlenda starfsmenn yfir háanna tíma til að geta sinnt 
akstri.
Þetta mun stóraukast við þessa reglugerð þar sem ökumenn sem koma inn í stuttan tíma yfir 
vertíðina koma tæplega til með að sitja þessi námskeið eða hreinlega hafa efni á þeim til að aka í 2-3 
vikur á ári.
Við erum ekki algerlega á móti endurmenntun þar sem okkar fyrirtæki heldur sjálft námskeið fyrir 
sína bílstjóra á hverju ári sem er hnitmiðað að okkar þörfum og okkar starfsemi, heldur mótmælum 
við því að búið sé til námsefni sem sé lítill tilgangur í annar en að búa til vinnu fyrir ökukennara og 
auka kostnað sem er óþarfur og íþyngjandi fyrir þá sem hafa greitt hátt verð fyrir ökuréttindi sem á 
að skerða og fyrirtækin sem munu þurfa að standa að kostnaðinum að stóru leyti til að halda 
mannskap með aukin réttindi.
Þeir sem vilja ökuréttindi sem gilda fyrir Evrópu ættu að geta sótt sér námskeið til að afla þeirra 
réttinda en ekki skylda alla til þess sem hafa enga þörf á því.

Varðandi 69 gr. Um auknar heimildir til Samgöngustofu þá teljum við þá heimild vera of rúma að 
starfsmenn Samgöngustofu geti m.a fjarlægt skráningarmerki af bifreiðum við skoðun víðsvegar um 
landið.
Teljum við að slíkt ætti eingöngu að vera á hendi lögreglu eins og það er í dag.
Starfsmenn Samgöngustofu ættu að geta kallað til lögreglu í slíkum tilfellum til að ganga svo langt að 
taka tæki úr umferð.
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