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Þingskjal 28 -  28. mál. Frumvarp til laga um leiðsögumenn ferðamanna

Undirritaður, Jakob S. Jónsson, starfandi leiðsögumaður, hefur að undanförnu 
skrifað nokkrar greinar í fjölmiðla um starf leiðsögum anna og m.a. nefnt þar 
frumvarp til laga um leiðsögum enn ferðam anna og var af því tilefni beðinn um að 
skila inn umsögn um frumvarpið, enda þótt umsagnartím i væri í raun liðinn. 
Sjálfsagt er að verða við slíkri bón.

Frumvarpið kveður á um hverjir hafi ré tt til að kalla sig leiðsögumann 
ferðam anna og hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til þess ásam t því hvernig 
hæfnisprófi skuli háttað í því tilviki að leyfisskilyrði verði ekki fullnægt nema 
með því móti. Framkvæmdaaðili verði Ferðam álastofa.

Það er m argt gott að segja um grundvallarhugsunina í frumvarpinu og ekki 
seinna vænna að tekið sé á þessum  hluta ferðaþjónustunnar, sem varðar leiðsögn 
og fræðslu um land, þjóð og sögu. Leiðsögumaðurinn er yfirleitt sá sem  stendur á 
milli lands, þjóðar, m enningar og sögu annars vegar og ferðam annsins hins 
vegar. Hann túlkar þar á milli og á -  a.m.k. sam kvæm t skilgreiningu 
Evrópustaðals um leiðsögunám -  að vera talsm aður landsins og þjóðarinnar, 
m enningarinnar og sögunnar og skýra út fyrir ferðam anninum  í hverju sérstaða 
Íslands er fólgin og hvaða kröfur hin viðkvæma náttúra gerir til mannsins. Hann 
á að setja  söguna og menninguna í samhengi við landið sem  og sögu og menningu 
annarra þjóða. Þetta er mikilvægt verkefni og á í besta falli að verða til þess að 
ferðam aðurinn taki ástfóstri við landið, gerist talsm aður þess og vilji koma aftur.

Frumvarp um leiðsögum enn ferðam anna þarf vitaskuld að taka mið af þessum  
brýnustu eiginleikum starfsins og því færi vel á þegar í upphafi frumvarps að 
skilgreind yrðu og gerður greinarm unur á störfum  leiðsögumanns, fararstjóra og 
hópstjóra; tilgangurinn með því er að setja  leiðsögum anninn og hlutverk hans og 
skyldur í samhengi. Þá yrði með slíkri skilgreiningu einnig mun auðveldara að 
lögvernda starfið sem  slíkt, svo aðeins leiðsögum enn með viðurkennda íslenska 
menntun megi starfa við leiðsögn hér á landi. Það er brýnt hagsmunamál fyrir 
landið sjálft og náttúru þess.



Sam kvæm t frumvarpinu eru skilyrðin til að mega kalla sig leiðsögumann 
ferðam anna þrenns konar:

1. leiðsögunám sem  uppfyllir kröfur nám skrár,
2. leiðsögn að aðalstarfi í sam anlagt þrjú ár og hæfnispróf,
3. hæfi til starfa á Íslandi skv. lögum nr. 26/ 2010

Skal nú fjallað nánar um hvert og eitt þessara skilyrða:

Leiðsögunám sem uppfyllir kröfur námskrár

Um fyrsta skilyrðið er það að segja, að eins og það hljóm ar sjálfsagt, þá hefur það 
verið ákaflega umdeilt hvað kalla megi “viðurkennt nám ”. Félag leiðsögum anna 
hefur talað mikið um gildi m enntunar og er m.a.s. tvískipt, þar sem aðild að hinu 
svonefnda fagfélagi er bundin við þá eingöngu sem  lokið hafa “leiðsögunámi frá 
skóla sem  m ennta- og m enningarm álaráðuneytið viðurkennir og kennir 
sam kvæm t gildandi nám skrá ráðuneytisins” -  eins og segir í lögum félagsins.

Gallinn er, að lög félagsins styðjast ekki við veruleikann og það sem  verra er -  
sem  stendur er ekki til nein viðurkennd nám skrá um leiðsögunám . Sú eina 
nám skrá sem  hafði viðurkenningu ráðuneytis var sú sem  kennt var eftir hjá 
Leiðsöguskóla Íslands, sem  er undir Menntaskólann í Kópavogi settur; hún var 
numin úr gildi með nýjum lögum um framhaldsskóla er gildi tóku 2011 . Þá var 
hverri nám sbraut gert að skila inn nýrri nám skrá sem  ráðuneytið staðfesti, en 
Leiðsöguskólinn hefur enn ekki gert það.

Þá er það mikill m isskilningur að kennt sé sam kvæm t nám skrá í leiðsögunámi 
hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Háskólanám fer eðli málsins sam kvæm t ekki 
fram sam kvæm t nám skrá og enginn formlegur sam anburður hefur verið gerður 
á náminu við Leiðsöguskólann og EHÍ.

Það er því ógerlegt að orða fyrsta skilyrðið eins og gert er í 1. mgr. 2. gr. 
frum varpsins; ráðuneyti fræðslum ála gefur ekki út nám skrá og mun ekki gera 
það skv. lögum um framhaldsskóla. Hugtakið nám skrá er ónothæ ft sem  viðmið 
um réttindi leiðsögumanna.

Auk þess kem ur annað til, þótt e.t.v. væri hægt að búa svo um hnúta að nám skrá 
yrði viðurkennd: ferðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið ört síðustu ár og ekkert 
bendir til að lát verði á þeim vexti. Þessi vöxtur hefur gert kröfur um 
m argvíslegar tegundir leiðsagnar, sum ar hverjar ekki kenndar við neinn 
leiðsöguskóla hérlendis, en sem  myndu krefjast viðurkenningar ekki síður en sú 
leiðsögn sem  kennd er við leiðsöguskóla hérlendis. Þar á ég við sérstaka leiðsögn 
eins og fjallaleiðsögn, jöklaleiðsögn, þjóðgarðsleiðsögn, gönguleiðsögn, 
svæðisleiðsögn, staðarleiðsögn og aðra slíka leiðsögn, sem  ekki er skilgreind í 
neinni nám skrá og veitir (þar af leiðandi ! ) ekki ré tt til fullrar aðildar í Félagi 
leiðsögumanna.



Þetta m isræm i milli veruleikans, nám sins og Félags leiðsögum anna gerir að 
verkum að ekki er unnt að nota námið eitt og sér sem  viðmið löggildingar.

Eðlilegra væri og hreinlegra að miða löggildingu starfsheitis við “starfandi 
leiðsögum enn”; Ferðam álastofu yrði gert að búa til viðmið sem á aðlögunartím a 
gætu gengið út frá því námi sem  kennt er í þeim skólum sem  kenna leiðsögn 
ásam t starfsreynslu. Námskröfur verður svo að skilgreina í öðru ferli og er þar 
eðlilegast að byggja á því starfi sem  þegar hefur verið unnið innan 
Evrópusambandsins og sem  hefur skilað sér í staðli um alm ennt leiðsögunám 
(ÍST EN 1 5 5 6 5 :2 0 0 8 ), sem  er lágmarksviðmið, sem  aðildarfélög 
Evrópusambandsins geta nýtt sér. Viðmið fyrir alm enna leiðsögn og sérstök 
viðmið fyrir sértæ ka leiðsögn væri svo hægt að festa í sessi hér á landi með því 
að ganga út frá viðmiðum Vakans, gæðakerfis ferðaþjónustu á Íslandi.

Leiðsögn að aðalstarfi í samanlagt þrjú ár og hæfnispróf

Um annað skilyrðið er ekkert nem a gott að segja; hæ fnispróf gæti sem  hægast 
tekið mið af fyrrnefndum viðmiðum Vakans, gæðakerfis ferðaþjónustu á Íslandi; 
aðeins þarf að hyggja að því að búa Vakann þannig úr garði að hann taki einnig á 
þeim viðmiðum sem  telja má nauðsynleg fyrir annars vegar alm enna leiðsögn og 
hins vegar sértæka. Þá myndi með viðmiði við Vakann fást eðlilegt samhengi við 
öryggismál og nauðsyn þess að leiðsögum enn hafi viðunandi kunnáttu á því sviði.

Hæfi til starfa á Íslandi skv. lögum nr. 26 /2010

Lög 26/ 2010  taka til þess þegar m eta þarf hvort einstaklingur, sem  hefur hug á 
að starfa hér á landi sem  launþegi eða sjá lfstæ tt starfandi, uppfyllir skilyrði til að 
starfa í starfsgrein, sem  til þarf leyfi, löggildingu eða aðra jafngilda 
viðurkenningu stjórnvalds, á grundvelli faglegrar m enntunar og hæfis sem  hann 
hefur aflað sér í öðru landi.

Um það er í sjálfu sér ekki nem a gott eitt að segja; þó er varað við því, að erlendir 
leiðsögum enn geti á grundvelli þessara laga öðlast sterkari rétt en íslenskir 
leiðsögumenn. Fer það eftir tvennu, annars vegar hvers eðlis hin erlendu réttindi 
þeirra eru og svo hvort í gildi sé eða ekki samningur um gagnkvæmni réttinda 
milli Íslands og þeirra ríkja, sem  lögin ná yfir -  Evrópubandalagsríkin og 
Norðurlöndin. Hér v irðist sem  gæti komið upp sú staða að sæ nskir eða danskir 
leiðsögumenn, með skem m ra nám en íslenskir leiðsögum enn að baki, kæmu til 
Íslands og störfuðu í sam ræm i við texta og anda þessa frumvarps sem  hér er til 
umræðu, án þess þó að hafa nokkurt nám að baki í því sem  varðar sérstöðu 
Íslands og er grundvöllur ferðaþjónustu hér.

Þarna er komin m eginástæða þess að velta megi fyrir sér, hvort ekki sé réttast að 
stíga skrefið til fulls og bæ ta í frumvarpið ákvæðum um lögvernd starfsins sem 
slíks, þannig að aðeins leiðsögum enn með viðurkennda íslenska menntun megi 
starfa við leiðsögn hér á landi. En til þess að svo megi verða þarf tvennt að koma 
til:



Í fyrsta lagi þarf að koma því lagi á m enntunarm álin að skólar viti sína stöðu og 
nem endur þeirra geti lagt stund á leiðsögunám í þeirri vissu að það veitir þeim 
ré tt til að starfa í sam ræm i við lögin og anda þeirra og þeir megi með réttu kalla 
sig leiðsögum enn ferðamanna.

Í öðru lagi færi betur á því að miða leyfi og réttindi til að kalla sig leiðsögumann 
ferðam anna og til að sinna starfi leiðsögum anns -  hvort sem  um er að ræða 
alm enna leiðsögn eða sérhæ fða -  við hlutverk leiðsögum annsins eins og best 
færi á að skilgreina það í lögum: sem  talsm ann lands, náttúru, þjóðar, menningu 
og sögu. Þar væri eðlilegast að lyfta fram landinu sjálfu og náttúrunni, miða við 
sérstöðu þeirra þátta í ljósi þess að Ísland er eitt yngsta land í heimi og umgengni 
við það krefst sérstakrar aðgátar og aðgæslu.

Í þessu einstaka, síðastnefnda atriði felst að mínu viti nákvæmlega það sem  þarf 
til að gera leiðsögumönnum kleift að kalla sig leiðsögum enn og til að leiðsögn 
verði lögverndað starf. Starf leiðsögum anns yrði þar með tengt nánum böndum 
við sérstöðu Íslands og helsta aðdráttarafl: hina óspilltu náttúru og einstöku sögu 
og menningu.

Slíkt skref yrði allri ferðaþjónustu til heilla og myndi auðvelda stjórnvöldum  jafn t 
og einstökum  fyrirtækjum  í ferðaþjónustu að taka þátt í mótun þeirra mikilvægu 
atvinnugreinar sem  ferðaþjónustan er.

Með vinsemd og virðingu,

Jakob S. Jónsson,
Leiðsögumaður.


