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Ályktun
Mælt er með því að frumvarpinu verði vísað frá og leitað eftir nokkurra missera fresti 
frá ESA til að aðlaga íslenskan leigubílaakstur að reglum EES-samningsins.

Helsti rökstuðningurinn með þessari leið er að rannsaka þurfi málið betur, ekki síst 
reynslu annarra þjóða. Nágrannaþjóðirnar hafa nú þegar misgóða reynslu a f frelsinu 
og Finnar eru að hverfa frá því, Norðmenn hafa aðeins innleitt hluta a f þeim breyt- 
ingum sem hér eru lagðar til og Danmörk er enn með stöðvarskyldu. Önnur ástæða er 
að COVID-19 ástandið er ekki heppilegur tími fyrir breytingar — það hefur gert leigu- 
bifreiðaakstur hér á landi að algerum kaupendamarkaði sem ekki er hægt að bjóða 
aukna samkeppni í bili. Þá er nauðsynlegt að skoða reynslu Austur-Evrópuþjóða af 
frelsi í leigubifreiðaakstri. Það hefur ríkt þar að meira og minna leyti frá falli komm- 
únistastjórnanna.

Að svo búnu verði frumvarpið endursamið á grundvelli nýrrar markmiðssetningar og 
þekkingar.

Grundvallarþjónusta í samgöngum
Við endursamningu frumvarpsins þarf að miða við ákveðna framtíðarsýn og mark- 
miðssetningu og hafa í huga að núverandi kerfi er skilvirkt og öruggt og óheppilegt er 
að gerbreyta forsendum jafn mikilvægrar þjónustu og hér um ræðir og stefna í óvissu; 
breyta þarf í smáum skrefum, þar sem læra má af reynslu a f hverri breytingu. Leigubif- 
reiðaakstur er grundvallarþjónusta í samgöngum. Lagt er til að breytt verði um áherslur 
frá þeim sem eru í frumvarpinu og ný markmið sett, sjá hér á eftir.

Sérstaða Íslands sem ferðamannalands vegur þungt, leigubílaakstur er mikilvægur hluti 
a f  móttöku ferðamanna og með honum tekur landið á móti gestum — og hefur þjón- 
ustan því áhrif á upplifum ferðamanna a f  landinu. Hvaða skilaboðum viljum við koma 
á framfæri? Í eðlilegu árferði koma allt að tífalt fleiri ferðamenn hingað en sem nemur 
íbúafjölda landsins. Fyrir þessa ferðamenn eru samningar á framandi tungumáli um
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verð og annað ekki rétta móttakan — heldur gagnsæi, fyrirsjáanleiki, öryggi og stöðluð 
gæði þjónustunnar (markmið sem skýrð eru betur hér á eftir); það að bestu væntingum 
ferðamannsins sé mætt. Verðlag kann að vera jafn mikilvægt atriði og hin fyrrnefndu, 
en fyrir viðkvæma, aldraða og þreytta ferðamenn sem koma til ókunns lands í fyrsta 
skipti má ætla að þessi atriði vegi þyngst.

Í samskiptum við ferðamenn er hætta á að ógagnsæi og ófyrirsjáanleiki, m.a. um verð 
og skilmála þjónustunnar, beri með sér upplýsingahalla og aðstöðumun, en opinber 
reglusetning um leigubifreiðaakstur þarf að tryggja ferðamönnum sem besta aðstöðu 
við þjónustukaupin.

H ér er vitnað í reynslu fræðimanns sem oft fer á fundi til Austur-Evrópu, hann talar 
um  frelsið þar:

„Ég h e f í  tæp 20 ár tekiðþátt í  ESB-rannsóknarsamstarfi. Það fergjarnan fram  í  Austur-Evrópu 
þ a r sem markaðsfrelsi í  leigubifreiðaakstri er meginregla. Tökum dæmi um framkvæmdina. Ég h ef 
hvað eftir annaðþurft að greiða 50-60 evrurfyrirferðalagfrá Bratislava-flugvelli á hótel inn í  bæ, sem 
er steinsnar frá , vegna aðstöðumunar ferðamanns og bifreiðasjóra á flugvellinum og skorti á gagnsæi 
um fargjald — og semja um verðið á framandi tungumáli sem opnar sífelldlega á misskilning sem er 
ferðamanninum ekki í  hag. Síðan er ekið á heimilisbíl sem gjarnan er 20 ára gömul Lada, dempara- 
laus og án öryggisbelta, kannski á á 120-140 km. hraða. Þettagefur ekki jákvæða mynd a f viðtöku- 
landinu, heldurfinnurferðamaðurinn vel aðfyrrum kommúnísku ríkin hafa farið fr á  einum öfgunum 
til annarra.
Ég man ekki eftir öðru en ávallt hafi einhverfundargesta annað hvort verið féflettur eða farangri hans 
stolið a f  leigubifreiðastjóra — við þannig aðstæður að ferðamaðurinn sækir ekki rétt sinn. Þá fara  
konur á ferðalögum ekki einar íþessar leigubifreiðar. “

Óheft markaðsfrelsi
Allt o f langt er gengið í átt til óhefts markaðsfrelsis í frumvarpinu, enda þótt miðað sé 
við kröfur EES-samningsins. Hin almenna norræna og evrópska leið er blandað hag- 
kerfi þar sem mikilvæg samfélagsleg markmið takmarka villt markaðsfrelsi. Reglusetn- 
ing ESB snýst m.a. annars vegar um að takmarka það, en hins vegar um að nýta kosti 
þess — ekki að annað sjónarmiðið slái hitt út.

Þannig verður að hafa í huga að ESA/ESB er ekki boðberi villtra viðskiptahátta út a f 
fyrir sig — þótt frumvarpið láti líta þannig út, heldur er ESB mesta regluveldi í sögu 
mannkynsins og það byggir á ákveðnum samfélagslegum gildum og stjórnsýslulegum 
og stjórnmálalegum viðmiðunum. Meðal þeirra eru réttmæti (að sjónarmið séu forsvar- 
anleg og byggi á málefnalegum forsendum), m eðalhóf og öryggi — og nefna mætti fleira 
s.s. almannahagsmuni. Því má líta svo á að ESA myndi fallast á mikið minni breytingar 
en hér eru lagðar til — ef þær eru vel og faglega rökstuddar (sjá m.a. umsögn ASÍ til 
Alþingis). Enda kemur það í sjálfu sér fram í greinargerð frumvarpsins að stofnsetn- 
ingarrétturinn einn og sér kallar ekki á rekstrarleyfi einstaklinga og það frelsi sem hér 
er boðað, heldur að allir verðandi leigubifreiðastjórar og félög um leigubifreiðastarf- 
semi í EES-ríkjunum sitji við sama borð og innlend. Að landslögum virðist því mega 
gera ríkar kröfur um gæði þjónustunnar og setja henni eðlileg skilyrði, meðan þessa 
jafnræðis er gætt.
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Eðlileg markmið
Eðlileg markmið eru gagnsæi, fyrirsjáanleiki, öryggi, stöðluð gæði og lágt verð; það að 
bestu væntingum farþegans sé mætt.

Gagnsæi felur í sér að viðtakandi þjónustunnar hafi aðgang að einföldum upplýsingum 
um verð og forsendur hennar áður en ferð er farin — á fleiri en einu tungumáli og fái í 
ferðalok ferðagögn sem nægja honum til rakningar á þjónustunni. Þá geti hann fengið 
allar upplýsingar um eigin ferð frá viðkomandi bifreiðastöð ef með þarf.

Fyrirsjáankiki felur í sér að þjónustan sé straumlínulaga við það sem ferðamaðurinn 
þekkir og mæti væntingum hans.

Öryggi tekur til margra þátta, t.d. öryggi ferðamátans og þjónustunnar, að ferðamaður- 
inn sé ekki settur í þá aðstöðu að þurfa að semja um verð við aðstæður þar sem er bæði 
upplýsingahalli og aðstöðumunur honum í óhag. Þá tekur öryggi til öryggisbúnaðar 
bílsins og öryggis akstursins. Síðast en ekki síst tekur öryggi til upplifunar ferðamanns- 
ins — hver þorir að fara með leigubifreið sem ekki er merkt stöð?

Stöðluð gæ ð i þýðir að þjónustan sé veitt á grundvelli bestu forsendna í nútímatækni (mið- 
læg skráning og þjónusta), að bíllinn sé góður og nýlegur, hæfilega stór og rúmgóður, 
akstur sé eðlilegur og vel fari um  farangur og farþega.

Óviðeigandi markmið
Markmið frumvarpsins eru einföld tískuhugtök og er þá átt við nýsköpun, fjölbreytni 
og frjálsræði — sem eru góð og gild við fjölmörg skilyrði, en ekki hér. Enginn er að tala 
um  grundvallarbreytingar í leigubílaakstri, þótt í greinargerð frumvarpsins sé það sagt 
til lasts íslenskum leigubílaakstri að þjónustan sé of stöðluð — því kjarni málsins er sá 
að akstur á ferðamanni frá A  til B er í sjálfu sér óbreytanleg þjónusta og stöðlun gæða 
sem hér hefur verið nefnd er eðlilegt takmark, en nýsköpun, fjölbreytni og frjálsræði 
eiga í sjálfu sér ekki við um akstursþjónustuna.

Nýsköpun og frjálsræði í ferðapöntun sem einföldun í pöntun þjónustunnar - mætir 
nefnilega ekki nútímalegum öryggiskröfum. Þannig vinnur slík einföldun gegn al- 
mannahagsmunum eins og þeir liggja í fjölbreyttum nútímasamfélögum (með glæpum 
og óöryggi bæði gagnvart farþega og bílstjóra) og getur þannig aldrei ein og sér fallið 
að ESB-markmiðum sem miða m.a. við að skapa ekki almannahættu.

Nýsköpun getur hins vegar aukið öryggi með miðlægri skráningu, rakningu og eftirliti. 
Slíkt miðlægt öryggiskerfi felur eðlilega alltaf í sér fastan miðlægan kostnað og fyrir- 
höfn, og er þetta sú nýsköpun sem mest er áberandi hér á landi — og er það vel. Hún 
fellur að almannahagsmunum og almenningur er væntanlega tilbúin að greiða fyrir 
öryggi. Slík nýsköpun getur ekki endilega elt alla nýjustu félagsmiðla — enda er um agaða 
samfélagsþjónustu að ræða þar sem pöntun, greiðsla, og önnur atriði þjónustunnar 
gegna meginhlutverki.

Fjölbreytni og frjálsræði geta verið andstæð stöðluðum gæðum. Um það er ekki fjallað 
í greinargerðinni. Ekki kemur til mála að frelsi ríki um  gæði bifreiða, en þau mál eru í 
lagi í núgildandi leigubifreiðaumhverfi hér á landi.
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Leigubifreiðastöðvar (miðlæg þjónusta)
Í frumvarpið vantar eðlilegar og nútímalegar kröfur til leigubifreiðastöðva. Enginn aðili 
nema þær getur tryggt gagnsæi í þjónustunni, fyrirsjáanleika og stöðluð gæði. Það er 
gert með miðlægri þjónustu og gera þarf kröfu um að allar leigubifreiðar njóti þjónustu 
leigubifreiðastöðva.

Mikið vantar á að hlutverki stöðvanna séu gerð almennileg skil í frumvarpinu og sýnt 
fram á hvernig tengsl eru milli þeirra og góðrar þjónustu. Engin skilgreining er á leigu- 
bifreiðastöð í 2. gr., einnig vantar að tala um stöðu Samgöngustofu gagnvart leigubif- 
reiðastöðvum í 4. gr. og síðast en ekki síst er kröfum og skilyrðum til reksturs leigu- 
bifreiðastöðva verulega ábótavant í 7. gr. Þar þarf að skylda þær til að nota nútímatækni 
til að tryggja að markmiðum þjónustunnar sé náð.

Ekki verður lesið út úr 31. gr. EES-samningsins, að teknu tilliti til 34. gr., að vegið sé 
að stofnsetningarrétti þótt stöðvarskylda sé. Hverju félagi innan EES-ríkjanna, sem 
uppfyllir kröfur laga um miðlæga þjónustu, væri frjálst að setja á stofn leigubifreiðastöð 
og ráða til sín leigubifreiðastjóra.

Þá er rétt að nefna að hætt er við að leigubifreiðaþjónusta verði svört atvinnustarfsemi 
e f ekki er gerð krafa um miðlæga þjónustu leigubifreiðastöðva — og jafnvel að leigubif- 
reiðastjórar myndi eigin kerfi fyrir miðlæga þjónustu, jafnvel neðanjarðar.

Í samtölum við konur í opinberum störfum sem taka leigubifreiðar oft vegna vinnu 
sinnar hefur komið fram við samningu þessarar umsagnar að þær myndu aldrei stíga 
upp í ómerkta leigubifreið. Að degi til, í vinnunni — þá erum við ekki farin að tala um 
næturaksturinn

Rekstrarleyfi einstaklinga
H ér er algerlega lagst gegn rekstrarleyfi til einstaklinga. Það er fyrst og fremst vegna 
ónógs öryggis fyrir farþega og raunar líka bifreiðastjóra. Það er ekki hægt að gera kröfu 
til þeirra um þá innviði og miðlægu þjónustu sem nauðsynleg er fyrir örugga þjónustu.

Í Austur-Evrópu þar sem viðskiptafrelsi ríkir hefur rekstrarleyfi einstaklinga marg- 
háttuð neikvæð áhrif. Nægir að nefna tengsl við glæpastarfsemi, en einyrkjar í leigu- 
bifreiðaakstri þurfa bakhjarl í samkeppninni og koma glæpahringir í stað leigubifreiða- 
stöðva. E f ekki eru stöðvar bíða bifreiðastjórar ekki endilega í röð, t.d. á flugvöllum — 
þetta skapar störf miðlara frá bakhjarlinum, sem semja við ferðamanninn og taka pró- 
sentu, en þar sem slíkir m iðlarar og slíkir bakhjarlar hafa ekki þróast, s.s. í Finnlandi, 
hefur komið til slagsmála milli bifreiðastjóra (á flugvellinum í Helsinki).

Því er mótmælt að nauðsynlegt sé að veita einstaklingum rekstrarleyfi til að uppfylla 
skilyrði EES-samningsins um stofsetningarrétt. Nægir í því efni að öllum félögum 
EES-ríkjanna sé gert mögulegt að stofna leigubifreiðastöð.

Þá skal nefnt aftur að leigubifreiðastjórar þurfa ákveðna miðlæga stýringu og þjónustu 
(t.d. símaþjónustu) til að skipulag sé á akstursþjónustu þeirra og spurning hvaða aðili 
veiti hana ef leigubifreiðastöðvar eru ekki á bak við þjónustuna.
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Gæði leigubifreiða
10. gr. frumvarpsins fjallar um um gæði leigubifreiða. Þar er í raun miðað við hvaða 
bifreið sem er - og er sennilega átt við að allar fjölskyldubifreiðar sem hafa skoðun 
komi til mála. Hér vantar ákvæði um búnað og sérbúnað. A ldur bifreiða skiptir máli 
(en búnaður í bifreiðum breytist hratt þannig að eldri bifreiðar eru mjög vanbúnar — 
auk þess sem bilanatíðni eykst með hækkandi aldri þeirra), hvert plássið á að vera fyrir 
farþega og farangur, að öryggispúðar séu í bifreiðinni og um allan annan búnað og 
sérbúnað þurfa að gilda skýrar reglur á markaði sem gerir kröfur um öryggi. Einkenni- 
legt er ef taka á greiðslu fyrir akstur á hvaða bifreið sem er — og þarf að skoða þessa 
grein sérstaklega.

Verðlagning
Lesa má þann misskilning út úr greinargerðinni að verðlag í leigubifreiðaakstri sé fast 
á Íslandi og ávallt ekið samkvæmt mæli. Hið rétta er að oftast er lengri akstur á lægra 
verði en gjaldskrá segir til um, hún birtir hámarksverð. Þannig háttar t.d. til um akstur 
ferðamanna til og frá Leifsstöð. Samkeppni er því í núverandi kerfi, en um það er ekki 
rætt í greinargerðinni — þannig að það er ekki nýlunda í hinum nýju tillögum.

Þá er mikilvægt að hafa í huga að ekki er samfélagslega hagkvæmt að bifreiðastjórar 
undirbjóði svo mikið að þeir hafi ekki fyrir föstum kostnaði, s.s. miðlægri þjónustu og 
endurnýjun bílakosts. Í grundvallarþjónustu í samgöngum gildir að hún þarf að bera 
sig. Gjaldþrot W O W  er víti til varnaðar, kröfur í þrotabúið eru um 130 milljarðar ísl. 
kr. — sem einhver borgar — og tap þjóðfélagsins a f  hruni þjónustunnar er mikið. Engin 
ástæða er til að stilla málum þannig upp að óeðlileg undirboð í leigubifreiðakstri komi 
samfélaginu til góða — ekki frekar en ef okur ríkti á lokuðum markaði.

Þá er tillaga gerð um að ferð megi kosta meira en gjaldskrá segir til um. Það er ekki í 
takt við markmið frumvarpsins um lágt verð á þjónustunni — og eins og hér kemur 
fram opnar það á Pandóru-box í verðlagningu gagnvart ferðamönnum sem fara skjótt 
a f landi og verða ekki til frásagnar um reynslu sína. Mikilvægt er að ferðamenn geti 
alltaf fengið ferð á verði samkvæmt mæli sem er þeim sýnilegur og hefur fengið lög- 
gildingu, nema lægra verð sé í boði hjá leigubifreiðastöð eða hóteli.

Verðlagning leigubifreiðastöðva (sem eru sömu verðlagsviðmiðanir og fyrir ökukenn- 
slu) er m jög eðlileg. Hún nægir til þess að bifreiðastjórar eru hvorki fátækir né ríkir, en 
geta endurnýjað bílakost sinn og má ætla að verðlag þjónustunnar sé þjóðfélagslega 
hagstætt. Engin gögn hafa komið fram um að svo sé ekki og að raunveruleg þörf sé á 
breytingum á verðlagningu — enda þótt það sé gefið í skyn í greinargerðinni með 
tilvísun í norska skýrslu.

Fjöldi leigubifreiðastjóra
Hér er lagt til að fjöldi leigubifreiðastjóra m iðist við markaðsþörf þannig að meðaltími 
á hverju þjónustusvæði milli þjónustupöntunar og upphafs ferðar sé grundvöllur 
fjölgunar leigubifreiða. E f biðtími ferðamanna eftir þjónustu fer upp á tilteknu tímabili 
ætti að fjölga í stéttinni, annars ekki. Slík tilhögun myndi mæta skilyrðum EES-sam-
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ningsins. Þessar upplýsingar liggja fyrir hjá bifreiðastöðvunum ef eðlileg miðlæg, nú- 
tímaleg skráning þjónustunnar á sér stað.

Einkennileg jafnréttissjónarmið
Fram kemur í greinargerðinni að jafnréttissjónarmið séu höfð að leiðarljósi. Þá er átt 
við að konur muni verða varavinnuafl við bifreiðaakstur á álagstímum, því hlutavinna 
henti þeim. Staðreynd málsins er hins vegar sú að álagstímar eru akstur á nóttunni með 
drukkið fólk og jafnvel harðsvíruðustu karlmenn í hópi leigubifreiðastjóra hafa, fyrir 
þennan næturakstur, gripið til ým issa ráðstafana til að tryggja öryggi sitt og sett upp 
eftirlitskerfi og neyðarhnappa í bílinn. Þær konur sem nú þegar aka leigubifreiðum hér 
á landi fara ekki niður í bæ á nóttunni um helgar, m.a. a f ótta við (kynferðislegt) ofbeldi.

Hver sem er getur auðvitað ímyndað sér að húsmæður aki á misvel búnum heimilisbíl 
á nóttunni við hættulegar aðstæður — en svona röksemdir geta ekki verið grundvöllur 
lagasetningar. Raunveruleiki nútíma þjóðfélags m.a. glæpatíðni, ofbeldi, áfengis- og 
vímuefnaneysla og annað, þarf að liggja til grundvallar rökstuðningi með lögum.

Skjalið samdi:
Dr. Haukur Arnþórsson, 
stjórnsýslufræðingur,
Reykjavíkur Akademíunni,
Þórunnartúni 2,
105 Reykjavík.

Sími: +354 894 6515 
Tölvupóstur: haukura@ haukura.is
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