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Skylda að hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð
Samkvæmt þessu nýja frumvarpi hefur ákvæði sem snýr að stöðvarskyldu verið 
fellt út úr fyrri lögum og er því ekki lengur gerð krafa um að leigubifreiðastjórar 
séu á leigubifreiðastöð. Sú staða sem nú er í þjóðfélaginu vegna Covid-19 hefur 
sýnt svo ekki verður um villst að leigubifreiðastöðvar þjóna gríðarlega 
mikilvægu hlutverki þegar kemur að beinu sem og óbeinu öryggi farþega.
Til þessa hafa leigubifreiðastöðvar sinnt eftirlitshlutverki sínu með sóma og 
hafa stjórnendur stöðvanna veitt bílstjórum aðhald. Einnig hafa bílstjórar innan 
stöðvanna tekið sig saman um að sinna þessu þjónustustarfi af virðingu og 
öryggi.
Í gegnum árin hefur lögreglan oft haft samband vegna mála sem koma upp og 
leigubifreiðastjóri getur þá í einhverjum tilfella aðstoðað með því að veita 
upplýsingar sem skipta máli.
Síðustu mánuði hefur þessi samvinna aukist til muna þar sem Rakningarteymi 
Almannavarna hefur haft samband og er ástæðan þess þá nánast 
undantekningarlaust að verið er að reyna að rekja ferðir grunaðra smitbera 
vegna Covid-19.
Það að ekki sé gerð krafa um að sá sem stundar leiguakstur sé á stöð, er vægast 
sagt mjög varhugavert. Ekki eingöngu vegna þess sem er hér hefur komið fram 
heldur má nefna að í þeim atvikum sem kunna að koma upp verður mun 
erfiðara að leysa vandamál þar sem annarsvegar verður mun flóknara að finna 
bifreiðarstjóra og hinsvegar ef hann finnst eru atvik eingöngu á milli hans og 
viðskiptavinar.
Það eru fjölmörg dæmi um það á okkar stöð hafi stjórnendur stöðvarinnar 
gengið í mál og leyst þau á eins sanngjarnan hátt og hægt er, m.a. með 
endurgreiðslum þar sem gjald hefur ekki verið sanngjarnt. Við getum fullyrt að



í sumum tilfellum hefði viðskiptavinur aldrei fengið notið þess að stöðin tryggði 
hann fyrir mistökum bílstjórans ef hann væri starfandi utan stöðvar.
Svo má ekki gleyma smærri atvikum sem þó geta verið stór í sumum tilfellum, 
en það þegar fólk gleymir hlutum í bílunum. Í stað þess að þurfa að leita til 
fjölda aðila, ef viðskiptavinur þekkir ekki til bíls, stöðvar eða bílstjóra, þarf hann 
eingöngu að leita til fárra stöðva og mögulega endurheimta það sem gleymdist. 
Okkar tilfinning er að verði stöðvarskyldan afnumin verði um leið öryggi farþega 
verulega skert og því skynsamlegast að halda henni inni eins og verið hefur.

Farveitur
Í þessu frumvarpi er án nokkurs vafa verið að opna á farveitur s.s. Uber og Lyft. 
Ástæðan sem gefin hefur verið upp fyrir að þetta þurfi að komast á sem fyrst er 
að nútímavæða leigubifreiðakerfið. Málið er það að tæknin sem þessi fyrirtæki 
nota er þegar til staðar hér á landi og eru stöðvar að nota öpp sem vinna mjög 
svipað og Uber og Lyft nota. Svo þessi rök eiga ekki alls ekki við.

Einnig hefur verið nefnt að með komu þessara fyrirtækja muni verð á 
leigubifreiðaþjónustu lækka til muna. Miðað við hvernig þessi fyrirtæki 
verðleggja sína þjónustu þá verður þetta þannig að þegar skortur verður á 
leigubifreiðum verður verðið mun hærra og svo lægra þegar rólegra er að gera 
svo líklega á endanum verður verðið svipað. Verði svo að gjald lækki, verður hér 
um ræða láglaunastarf. Við fullyrðum það að enginn geti lifað á því að aka fyrir 
þessi fyrirtæki með því að borga þeim 25% í þjónustugjöld og eiga svo eftir að 
greiða fyrir rekstur og viðhald ökutækis. Það segir sig sjálft að það er allra hagur 
að opna fyrir störf sem gefa af sér tekjur sem a.m.k. ná meðaltekjum, en ekki 
láglaunastörf. Með samþykkt á þessu frumvarpi er verið að stuðla að því.

Öryggi farþega
Þegar hefur verið fjallað um öryggi farþega í þessari umsögn. En þegar áform 
eru um að gera svo veigamiklar breytingar á lögum þessum er ekki hægt annað 
en að árétta að þar skiptir máli að vanda til verka. Í þessu frumvarpi eru gerðar 
ýmsar kröfur varðandi bílstjóra. Þó er eitt sem er í núgildandi lögum og hefur 
með fjöldatakmörkun að gera.
En sú takmörkun, þó það megi deila um hana, gerir það að verkum að fjöldi 
fólks hefur afhjúpað sig sem algjörlega vanhæfa einstaklinga til að sinna 
þjónustustarfi sem leigubifreiðastjórastarfið er. Með nýjum lögum getur hver 
sem er, en hefur þó ekki brotið af sér alvarlega eða gegn XXII. kafla almennra 
hegningarlaga gerst leigubifreiðastjóri. Stundum gerist það að nýir aðilar sem 
vilja komast í þetta fag gerast brotlegir við siði, reglur eða lög sem þar gilda og



reyna að komast upp með það. Oftast verður það svo leyfishafi og/eða stöðin 
sem uppgötva misgjörðirnar og tilkynna þá til Samgöngustofu. Með þessu nýja 
frumvarpi verður nýjum leigubifreiðastjórum í sjálfsvald sett hvort þeir tilkynni 
brot sín til yfirvalda. Þannig geta þeir árum saman stundað óheiðarlega eða 
ólöglega starfshætti. Kannski er þetta ástæðan fyrir því að norrænar þjóðir eru 
að íhuga að hörfa frá því að fjöldi leyfa skuli vera ótakmarkaður og setja aftur á 
takmörkun. En fyrirkomulagið í þessu frumvarpi skerðir öryggi farþega og eykur 
líkur á því upp komi vandamál.

Tímasetning.
Okkur leigubifreiðastjórum kemur þessi tímasetning verulega á óvart. Allir 
leigubifreiðastjórar á öllu landinu berjast nú í bökkum og vinna sáralítil. Þetta 
frumvarp getur leitt til þess að gengið verður frá þessu hefðbundna 
leigubifreiðastjórastarfi dauðu. Starfi sem margir hafa helgað sig árum saman. Í 
þessu Covid ástandi sem herjar á okkur sem og alla heimsbyggðina hafa um 120 
leigubifreiðastjórar á höfuðborgar- og Suðurnesjasvæðinu hætt akstri vegna 
þess að vinna nær ekki yfir kostnað. Verði þetta frumvarp að lögum áður en 
þeir koma aftur má reikna með að reyni að snúa sér að einhverju öðru.

Að lokum
Spurningar hafa vaknað meðal okkar leigubifreiðastjóra s.s. er okkur skylt að 
fara að einu og öllu sem Eftirlitsstofnun EFTA krefst og ef svo er hefur þá verið 
leitað leiða til þess að fá undanþágur frá t.d. fjöldatakmörkunum eða 
stöðvarskyldu. Ljóst er að nágrannar okkar á Norðurlöndum hafa fengið 
undanþágur frá tilteknum þáttum fyrirskipunar ESA. Okkar tilfinning er sú að 
ekki hafi verið látið á þetta reyna. Því er það okkar tillaga að þetta frumvarp 
verði dregið til baka og gerðar á því breytingar sem verði til þess að tryggja það 
að leigubifreiðastjórum verði unnt að sinna sínu starfi og farþegar þeirri geti 
ferðast í leigubifreiðum eins örugglega og kostur er. En með þessu frumvarpi er 
hvorugt af þessu tryggt betur en áður var. Að öllum líkindum verr.
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