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Nefndasvið Alþingis, mál 102. 2014.

Umsögn Ökukennarafélags Íslands.

Vísað er til umsagnar Ökukennarafélags Íslands um svipað mál (mál 284) frá 11. mars 2014.

Ökukennarafélag Íslands fagnar því að frumvarpið er nú komið fram og telur að lagfæringar, sem 
gerðar hafa verið á því milli þinga, séu til bóta.

Ökukennarafélag Íslands vill benda á að akstur með farþega á léttu bifhjóli getur verið hættuspil þó 
ökumaður sé orðinn 20 ára og hafi jafnvel ökuréttindi á bifreið (B-réttindi). Því telur félagið eðlilegt 
að öllum, sem veitt er heimild til að aka bifhjóli, án tillits til stærðar þess, skuli skylt að sækja 
námskeið er fjalli um akstur með farþega á bifhjóli.

Þá vill félagið leggja til að allir ökumenn, hvort sem þeir hafa sérstök ökuréttindi atvinnubílstjóra eða 
ekki, skuli sækja endurmenntunarnámskeið, t.d. á 15 ára fresti, svo ökuréttindi þeirra teljist gild.

Víða er við lýði svokölluð „núllstefna“, þ.e. að stefnt skuli að slysalausri umferð. Óhætt er að fullyrða 
að Ísland er mjög framarlega í mörgu er lýtur að umferðaröryggismálum. Því ætti fátt að vera því til 
fyrirstöðu að Ísland verði í forystu við að taka upp slíka stefnu og um leið innleiða skyldubundna 
endurmenntun ökumanna. Í þessu sambandi má benda á þann góða árangur sem, meðal annars, 
skyldubundin og markviss fræðsla hefur stuðlað að, því nú eiga sífellt færri ungir ökumenn aðild að 
umferðarslysum. Í því sambandi má benda á upplýsingar frá Samgöngustofu.

Þá má geta þess að mörg félög og stofnanir, sem starfa innan Evrópu að umferðaröryggismálum, ræða 
þessi mál í auknum mæli auk krafna um aukið heilbrigðiseftirlit með ökumönnum. Benda má á í því 
sambandi að á næstu árum fjölgar eldri ökumönnum verulega hér á landi og á hveiju 10 til 20 ára 
tímabili verða verulegar breytingar á umferðarkerfinu. Einnig koma fram byltingarkenndar nýjungar á 
bifreiðum. Allt þetta þurfa almennir ökumenn að kynna sér.

Ökukennarafélag Íslands vill minna á að fulltrúar þess eru ávallt tilbúnir til að vinna og/eða funda með 
stjórnvöldum um umferðaröryggismál.
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