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Efni; umsögn Starfsmannfélags Reykjavíkurborgar vegna frumvarps um breytingu á 
umferðalögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum (EES-innleiðing o.fl.) sem lagðar voru fyrir 
Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013-2014.

Athugasemdir varða eingöngu 5. gr. frumvarpsins sem hljóðar svo:

„Á eftir 3. mgr. 50. gr. laganna kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
Ökumenn sem stjórna ökutækjum í  C1-, C-, D1-og D-flokki til farþega- og vöruflutninga í  
atvinnuskyni skulu gangast undir endurmenntun á fimm ára fresti. Ráðherra kveður nánar á um 
tilhögun endurmenntunar íreglugerð."

Stjórnarskrá varin atvinnuréttindi
Um leið og félagið fagnar því að hugað sé að endurmenntun innan starfsgreinarinnar, þá teljum við 
að með þeim skilyrðum sem settar eru í greinina sé verið að ganga á stjórnarskrárvarinn rétt um 
atvinnufrelsi, sem kemur fram í 75. gr. stjórnarskrár. Stjórnarskrárákvæðið verndar svonefnd 
atvinnuréttindi. Í því felst að menn hafi rétt til að stunda áfram þá atvinnu sem þeir hafa þegar valið 
sér, s.s. þegar þeir hafa fengið sérstakt leyfi þar til. Vagnstjórar með aukin ökuréttindi hafa þegar 
greitt fyrir atvinnuréttindi sín þegar þeirra var aflað og er með tillögunni verið að takmarka rétt þeirra 
til að stunda þá atvinnu sem þeir hafa kosið sér og aflað sér leyfis til að sinna með tilheyrandi 
kostnaði.

Fyrirkomulag og kostnaður vegna endurmenntunar
Verði tillagan að lögum telja fulltrúar félagsins mikilvægt að tryggt sé að atvinnubílstjórar í 
almannaþjónustu hljóti ekki kostnað af þessum auknu kröfum um endurmenntun. Það sé tryggt í 
reglugerð að vinnuveitandi beri kostnað af námskeiðsgjöldum og greiði laun á námstíma.
Fulltrúar félagsins telja einnig að heppilegra væri að endurmenntun væri styttri en örar.

Fram kemur í greinagerð með frumvarpinu að innanríkisráðherra hafi skipaði starfshóp um 
endurmenntun atvinnubílstjóra í september 2012, þar sem hópnum var falið það hlutverk að útfæra 
nánar reglur um endurmenntunina og skila tillögum þar að lútandi til ráðherra. Markmiðið með vinnu 
hópsins var að leita leiða til að tilskipunin hafi sem vægust áhrif á íslenskt atvinnulíf og 
atvinnubílstjóra sem starfa hér á landi, m.a. með tilliti til kostnaðar, skipulags og tilhögunar námsins. 
Má vera að hópurinn hafi náð ásættanlegri niðurstöðu þar um en sú skýrsla er ekki aðgengileg.
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