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Efni: Umsögn Ferðamálastofu um frv. til laga um leiðsögumenn ferðamanna. Þingskjal 
28 -  28. mál.

Vísað er í erindi nefndarsviðs Alþingis, sem barst með tölvupósti þann 17. mars, sl. þar sem 
óskað var um sagnar Ferðamálastofu um frumvarp til laga um leiðsögumenn ferðamannastaða.

Frumvarpið kveður á um að starfsheiti leiðsögum anna ferðam anna verði lögverndað þannig að 
aðeins þeir sem fengið hafa leyfi frá Ferðamálastofu hafi rétt til að kalla sig leiðsögumenn 
ferðamanna. Frumvarpið takm arkar ekki rétt annarra til að leiðsegja í ferðum.

Ferðamálastofa telur jákvæ tt að hugað verði að málefnum leiðsögum anna og að í frumvarpinu 
felist ákveðin tækifæri. Eins og staðan er í dag eru engar bindandi kröfur gerðar til 
leiðsögum anna og því getur hver sem er tekið að sér slík störf. M eð því að lögvernda starfsheiti 
leiðsögum anna ferðam anna er verið að tryggja að það fólk sem titlar sig leiðsögumenn hafi 
ákveðna lágmarksþekkingu og færni til að styðja við gæði ferðaþjónustu, öryggi ferðam anna og 
góða umgengni við náttúru landsins. Það kem ur hins vegar ekki í veg fyrir að aðrir geti tekið að 
sér slík störf.

M eð vaxandi fjölbreytni í þeirri afþreyingu sem ferðamönnum býðst, hefur margbreytileiki og 
sérhæfing leiðsögustarfsins vaxið. Þannig er m ikilvægt að þeir sem leiðsegja í ferðum hafi 
víðtæka þekkingu á íslensku þjóðlífi, sögu, menningu og náttúru landsins, en slík þekking er 
ekki nægjanleg þegar kem ur að leiðsögn í sérhæfðum eða krefjandi ferðum í náttúru Íslands. 
Það kann því að vera skynsamlegt að skilgreina undirflokka leiðsögum anna eftir eðli þeirra ferða 
sem þeir taka ábyrgð á. Aðalmálið við hæfisskilyrði er að leiðsögumennirnir gefi sig ekki út 
fyrir og geri eitthvað sem þeir geta ekki. V íða erlendis hefur verið notast við ým sar 
skilgreiningar og greint er t.d. á milli alm ennra leiðsögumanna, gönguleiðsögum anna og 
fjallaleiðsögumanna. V iðlíka flokkun ætti einnig að skoða hér á landi.

Vakin er athygli á að Ferðamálastofa g a f árið 2013 út leiðbeinandi reglur um öryggismál 
ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofa, en þær reglur byggðu á drögum að reglugerð sem 
fyrirhugað var að setja í kjölfar breytinga á lögum 73/2005 um skipan ferðamála. A f þeim 
breytingum varð þó ekki. Ferðamálastofa hefur haldið þessum reglum á lofti, en þær eru 
jafnfram t samhæfðar við þær kröfur sem gerðar eru innan Vakans, gæða- og umhverfiskerfis 
ferðaþjónustunnar. Vakinn gerir m iklar kröfur um m enntun og sérþekkingu starfsmanna hjá 
ferðaþjónustufyrirtækjum og hefur mótað þær kröfur í samvinnu við fyrirtæki innan 
atvinnugreinarinnar. Til að varpa ljósi á m argbreytileika þeirrar þjónustu sem ferðamönnum
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stendur til boða m á nefna að í almennum flokki Vakans eru tilbúin gæðaviðmið vegna 24 
tegunda ferðaþjónustu, en þar a f  eru 23 beinlínis á afþreyingarsviði. Með þessu skal áréttað að 
leiðsögn getur verið afar sérhæfð og því nauðsynlegt að vanda til verka sé fyrirhugað að 
skilgreina starfheitið með lögum.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins
1. gr. Leyfi
Erlend starfsheiti sömu m erkingar í 2. málslið: Ferðamálastofa veltir upp þeirri spurningu hvort 
sleppa megi þessum málslið. Einnig er velt upp þeirri spurningu hvort erlendir leiðsögumenn, 
sem hingað kom a tímabundið með erlenda hópa, m unu ganga í gegnum leyfisveitingaferlið og 
hvort þeir m unu ekki kalla sig öðru sambærilegu heiti til að kom ast hjá leyfisveitingaferlinu. 
Ekki verður séð hver tilgangurinn með ákvæðinu er. Sjá einnig aths. við c. lið 2. gr.

Þar sem ekki er verið að takm arka alm ennt rétt til að leiðsegja í ferðum þarf að liggja fyrir hvaða 
starfstitil þeir sem ekki teljast leiðsögumenn skv. frumvarpi þessu skulu bera. 
Skilgreiningar/orðanotkun þarf að liggja ljós fyrir svo ekki verði ruglingur eða misskilningur.

Frumvarpið gerir ráð fyrir að það verði á hendi Ferðamálastofu að gefa úr leyfi fyrir 
leiðsögumenn. Ferðamálastofa er vel í stakk búin að taka að sér ný verkefni þar sem stofnunin 
er stjórnsýslustofnun og hjá stofnuninni starfar afar hæft starfsfólk. Stofnunin hefur einnig hefur 
m argra ára reynslu í veitingu ferðaþjónustuleyfa.

2. gr. Skilyrði
a. liður, leyfi á grundvelli leiðsögunáms
Það þ arf að vera alveg á hreinu að ákvæðið eigi við alla sem lokið hafa viðurkenndu 
leiðsögunámi hér á landi, hvort sem það er svæðisleiðsögn eða landsleiðsögn.

Allm argir leiðsögumenn hafa aflað sér réttinda erlendis t.d. jöklaleiðsögum enn. M ikilvægt er að 
viðurkennd verði leiðsöguréttindi sem aflað er erlendis.
>> Lagt er til að bætt verði við nýjum lið þar sem kveðið er á um að leyfi megi veita þeim sem 
lokið hafi (viðurkenndu) leiðsögunámi erlendis enda leggi hann fram staðfestingu þess 
efnis/færi sönnur á réttindi sín með því að leggja fram staðfestingu á réttindunum.

b. liður, leyfi á grundvelli starfsreynslu
Í greinargerð með ákvæðinu er gert ráð fyrir að viðkomandi hafi haft skattskyldar tekjur a f 
leiðsögn skv. lögum um tekjuskatt og að umsækjandi um leyfi verði að hafa unnið við leiðsögu 
ferðam anna í m eira en hálfu starfi til að teljast hafa haft hana að aðalstarfi. Ferðamálastofa telur 
þetta eðilegt viðmið en telur að textinn eigi heim a í lagaákvæðinu sjálfu svo enginn vafi leiki á. 
>> Lagt er til að við b. lið bætist nýr málsliður svohljóðandi: Með aðalstarfi er átt við að 
umsækjandi hafi unnið við leiðsögn í m eira en hálfu starfi. Umsækjandi verður að hafa haft 
skattskyldar tekjur a f  leiðsögn skv. lögum um tekjuskatt.

c. liður, leyfi skv. lögum um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi
Gera þarf greinarmun á því hvort leiðsögumenn ætli sér að starfa hér á landi eða hvort þeir kom a 
aðeins tímabundið hingað til lands með erlenda hópa. Sjálfsagt mál er að þeir sem hyggjast starfa 
hér á landi í einhvern tím a sæki um leyfi. Það er óraunhæft að ætla erlendum leiðsögumönnum 
sem kom a tímabundið hingað til lands með erlenda hópa að fara í gegnum leyfisveitingaferlið. 
M un líklegra er að þeir muni notast við eitthvað annað heiti til að komast hjá 
leyfisveitingaferlinu.
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Ekki m á neinn vafi vera fyrir hendi um hina erlendu leiðsögumenn en það er m at Ferðamálastofu 
að ákvæðin tengd þeim séu ekki nægjanlega skýr og m arg óljóst hvað þá varðar.

3. gr. Hæfnispróf
Ferðamálastofa bendir á að nauðsynlegt sé að endurskoða núgildandi nám sskrá leiðsögumanna 
sem skv. greinargerð með frumvarpinu er frá árinu 2004. Námsskráin þ arf að taka við a f  hinum 
öra vexti og þróun atvinnugreinarinnar og greina nýjar aðstæður í leiðsögn til ferðam anna enda 
er starfsumhverfið gjörbreytt frá því sem var þegar núgildandi nám sskrá leiðsögunáms var sett. 
N ý tækifæri til afþreyingar og auknar kröfur ferðamanna til upplifunar kalla á nýja þekkingu 
sem núgildandi nám sskrá gerir til að m ynda ekki ráð fyrir. M á þar nefna sem dæmi 
fjallaleiðsögn, jöklaleiðsögn, skíðaleiðsögn og siglingar. Tryggja þarf að lög um starfsheiti 
leiðsögum anna taka mið a f  þessum veruleika og taki til fjölbreyttari þekkingar en nú er gert ráð 
fyrir í námskrá.

4. gr. Þjónustugjöld
Greinin veitir heimild til að innheimta þjónustugjöld vegna kostnaðar a f veitingu leyfa og 
undirbúnings og fram kvæm dar hæfnisprófa. Nauðsynlegt er að fjármagn fylgi með verkefninu. 
Að öðrum kosti þarf leyfis- og hæfnisprófsgjaldið að vera það hátt til að það standi undir 
kostnaði.

6. gr. Viðurlög
Það er m at Ferðamálastofu að viðurlagakaflinn sé o f  veikur og telur stofnunin stjórnvaldssektir 
betur til þess fallnar að auka skilvirkni. Stjórnvaldssektir eru mun áhrifameiri og skjótvirkari. 
K æra til lögreglu tekur langan tím a og slík verkefni ekki í forgangi lögreglu.
Lagt er til að Ferðamálastofa geti lagt stjórnvaldssektir á einstakling sem brýtur gegn lögum 
þessum. Sektirnar gætu t.d. numið frá 50.000 til 100.000 og við ákvörðun væri t..d. hægt að taka 
tillit til þess hvað brot hefur staðið lengi, samstarfsvilja hins brotlega og hvort um ítrekað brot 
er að ræða.

Aðrar athugasemdir:
Opinbert auðkenni
Ferðamálastofa leggur til að við bætist ný grein um auðkenni. Við leyfisveitingu fái 
leiðsögumenn opinbert númerað auðkenni sambærilegt og ferðaskrifstofur og 
ferðaskipuleggjendur fá við útgáfu leyfa.

Eftirlit
Lagt er til að við bætist ný grein um eftirlit þar sem lögreglu er falið eftirlit með 
leiðsögumönnum. Lögreglan fer með lögregluvald og hefur þar með þær heim ildir sem þ arf til 
að sinna eftirliti í þessu eins og öðru t.d. til að stöðva bifreiðar og fólk og kalla eftir upplýsingum 
o.s.frv. og því eðlilegt og rökrétt að lögreglu verði falið eftirlitið.

Tilgangur frumvarpsins er einungis að lögvernda starfsheitið ,,leiðsögumaður ferðam anna” en 
takm arkar ekki heim ild annarra til að veita ferðamönnum leiðsögn. Þar sem frumvarpið er 
einungis takmarkandi hvað varðar notkunina á starfsheitinu þá leggst Ferðamálastofa ekki gegn 
því að það verði samþykkt. Hins vegar m á benda á að æskilegt hefði verið, við undirbúning 
frumvarpsins, að samráð hefði verið haft við hagsmunaaðila. Í ört vaxandi atvinnugrein er 
mikilvægt að hafa heildarsýn og að samræmi sé í aðgerðum og framkvæmdum. Það eru ýmis 
verkefni í farvatninu sem lúta að sambærilegum viðfangsefnum, s.s. endurskoðun á lögum um 
skipan ferðam ála og ýmis verkefni tengd öryggis- og gæðamálum. Með þessi atriði til hliðsjónar
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mætti e.t.v. skoða það að bíða með afgreiðslu frumvarpsins þar til starfsumhverfi leiðsögumanna 
er orðið skýrara.

Ferðamálastofa bendir á að ekkert samtal/samráð hefur farið fram innan atvinnugreinarinnar og

ferðaþj ónustufyrirtækj a.

Fulltrúar Ferðamálastofu eru reiðubúnir að koma á fund atvinnuveganefndar Alþingis til að 
fylgja eftir umsögn sinni og svara þeim spurningum sem kunna að vakna.

Virðingarfyllst,
F.h. Ferðamálastofu

því liggur ekki fyrir hvaða áhrif frumvarpið kann að hafa á starfsmannahald

H u- og umhverfissviðs
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