
Nefndasvið Alþingis 
b.t. atvinnuveganefndar 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík

Reykjavík, 21. maí 2021

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um ökutækjaleigur, tækifærisleyfi og 
rekstrarleyfi, 755. mál

Félag atvinnurekenda (FA) vísar til beiðni atvinnuveganefndar 10. maí sl. um umsögn um ofangreint 
frumvarp á þingskjali 1289.

Frumvarpið er til orðið í framhaldi af samkeppnismati Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) 
á regluverki íslenskrar ferðaþjónustu og byggingariðnaðar, í samstarfi við atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið og Samkeppniseftirlitið. Gerði stofnunin 438 tillögur til úrbóta á 
regluverkinu, sem fela í sér að dregið verði úr óþarfa reglubyrði fyrir atvinnustarfsemi og regluverkið 
styðji betur við virka samkeppni.

Margar af tillögum OECD eru enn í vinnslu innan stjórnkerfisins en hér eru fram komnar fjórar 
tillögur sem hægt er að hrinda í framkvæmd þegar í stað; í fyrsta lagi breyting á aldursskilyrðum 
rekstrarleyfishafa vegna veitinga- og gististaða, í öðru lagi stytting á málsmeðferðartíma vegna 
útgáfu tækifærisleyfa, í þriðja lagi lækkun á gjaldi fyrir rekstrarleyfi veitinga- og gististaða sem 
heimila sölu áfengis og í fjórða lagi afnám þess skilyrðis að starfsstöð ökutækjaleigu skuli vera opin 
almenningi.

FA hefur verið eindreginn talsmaður þess að stjórnvöld beiti samkeppnismati samkvæmt 
aðferðafræði OECD, bæði á eldra regluverk og tillögur um nýjar reglur eða ráðstafanir stjórnvalda.
FA studdi því framangreinda vinnu við mat á regluverki ferðaþjónustu og byggingariðnaðar og hefur 
ítrekað lagt til við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið að farið verði í sambærilegt mat á 
regluverki landbúnaðar- og sjávarútvegs. Að mati félagsins ætti að beita slíku mati á allt regluverk 
íslenzks atvinnulífs, alla nýja löggjöf og áform stjórnvalda um breytingar á reglugerðum, fjárveitingar 
og aðrar ráðstafanir.

Að áliti Félags atvinnurekenda eru allar þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu til bóta og 
létta óþarfa byrði af fyrirtækjum. FA lýsir sérstakri ánægju með lækkun gjalda fyrir rekstrarleyfi 
veitinga- og gististaða í því skyni að þau endurspegli raunverulegan umsýslukostnað og vonast til 
þess að fleiri slíkar breytingar fylgi í kjölfarið, en ennþá er víða pottur brotinn í slíkri gjaldtöku hins 
opinbera og gjöld langt umfram raunverulegan kostnað. FA leyfir sér að vekja athygli nefndarinnar á 
erindi umboðsmanns Alþingis til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þingsins, forsætisráðherra og 
fjármála- og efnahagsráðherra, dags. 29. desember 2020, um þau álitaefni sem uppi eru um eftirlits- 
og þjónustugjöld hins opinbera.

Hús verslunarinnar | 103 Reykjavík | S (m i588 8g i0  
atvinnurekendur@atvinnurekendur.is | www.atvinnurekendur.is 
Kt. 530169-5459 | Banki 01515-26-6440

mailto:atvinnurekendur@atvinnurekendur.is
http://www.atvinnurekendur.is


Félagið lýsir eindregnum stuðningi við frumvarpið og hvetur til þess að það verði að lögum. Það er 
ósk FA að frumvörp í framhaldi af tillögugerð OECD megi verða sem flest og víðtækust, enda er 
ávinningurinn af einfaldara regluverki og virkari samkeppni ótvíræður.

Félagið áskilur sér rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á síðari stigum. Þá er félagið 
reiðubúið að funda með þingnefndinni.

Virðingarfyllst,

Ólafur Stephensen 
framkvæmdastjóri FA
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