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Efni: 280. mál. Umsögn til Alþingis vegna frumvarps til laga um breytingu á 
umferðarlögum nr. 77/2019.

Samgöngustofa gerir almennt ekki athugasemdir við þær breytingar á umferðarlögum nr. 
77/2019 sem fram koma í frumvarpinu en telur mikilvægt að koma á framfæri athugasemdum 
hvað varðar 2.-5. mgr. og 9. mgr. 63. gr. umferðarlaga sem snýr að trúnaðarlækni 
Samgöngustofu og því markmiði sem að var stefnt með því ákvæði.
Ákvæði um trúnaðarlækni Samgöngustofu er nýmæli en orðalag ákvæðisins tók töluverðum 
breytingum í meðförum þingsins. Afleiðingar þess eru þær að ákvæðið eins og það stendur í 
dag er illframkvæmanlegt. Upphafleg hugmynd um einn starfandi trúnaðarlækni innan 
Samgöngustofu sem myndi taka endanlega ákvörðun um allar afturkallanir ökuréttinda og 
þannig endurmeta ákvarðanir annarra lækna án þess að hitta viðkomandi aðila telst hvorki 
framkvæmanleg né vænleg útfærsla að mati Samgöngustofu. Núgildandi ákvæði hefur reynst 
nær óframkvæmanlegt en Samgöngustofa hefur lagt mikla vinnu í að útfæra það og verið í 
samskiptum við fulltrúa lækna, lögreglu, samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 
heilbrigðisráðuneytið, landlækni, dómsmálaráðuneytið og óskað eftir upplýsingum frá öllum 
sýslumönnum landsins. Samgöngustofu hefur ekki tekist að útfæra núgildandi lagaákvæði 
þannig að það nái tilgangi sínum og leggur því til að ákvæðið verði endurskoðað með það fyrir 
augum. Lagt er til að fella brott aðkomu trúnaðarlæknis Samgöngustofu sem og aðkomu 
Samgöngustofu almennt sem að mati stofnunarinnar er óþörf og þykir ekki rúmast innan þess 
ferlis sem fer af stað við afturköllun ökuréttinda. Framangreint ákvæði hefur reynst flækjustig 
í tengslum við þetta úrræði lögreglu og lækna varðandi heilbrigði ökumanna.
Tillaga Samgöngustofu er því sú að felldar verði brott 2.-5. mgr. og 9. mgr. 63. gr. umferðarlaga 
í núverandi mynd en Samgöngustofa telur nauðsynlegt að þingnefndin leiti eftir afstöðu 
sýslumanna og lögreglu til að útfæra fyrirkomulagið þannig að tilgangi ákvæðisins yrði náð. 
Samgöngustofa vekur athygli á því að núgildandi lög hafa fellt brott aðkomu sýslumanns en 
bætt í staðinn við lögreglu en það er á skjön við framkvæmd og skiptingu verkefna þeirra 
stofnana.
Í 9. mgr. 63. gr. umferðarlaga segir:
Heimilt er að taka gjald vegna þess kostnaðar sem hlýst a f  starfi trúnaðarlæknis 
Samgöngustofu. Umrætt gjald skal ekki vera hærra en raunkostnaður Samgöngustofu vegna 
starfs trúnaðarlæknisins. Gjaldinu er ætlað að standa straum a f  launakostnaði og sérstökum 
kostnaði við mat á aksturshæfni.
Eftir gildistöku laganna óskaði Samgöngustofa eftir tilnefningu lækna í hveiju umdæmi 
heilsugæsla um land allt sem ætlað er að gegna þessu starfi og fara eftir samræmdu mati á 
aksturshæfni með hliðsjón af III. viðauka reglugerðar um ökuskírteini nr. 830/2011. Þar sem 
matið er alfarið í höndum lækna er nauðsynlegt að breyta orðalagi 2. málsl. 9. mgr. 63. gr. þar 
sem kostnaðurinn er ekki raunkostnaður Samgöngustofu heldur raunkostnaður læknis sem hlýst 
a f starfi hans. Því er nauðsynlegt að fella orðið „Samgöngustofu“ brott úr 2. málsl. 9. mgr. 63. 
gr.
Þá hefur gengið erfiðlega að fá tilnefningar lækna og því virðist eins og breytingin hafi 
eingöngu skapað óvissu og ósátt en ekki leyst þau mál sem henni var ætlað að leysa.
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Með vísan til framangreinds er það því tillaga Samgöngustofu að 2.-5. mgr. og 9. mgr. 63. gr. 
umferðarlaga verði felldar brott í núverandi mynd og trúnaðarlæknir Samgöngustofu því 
samhliða en ný útfærsla verkefnisins ákveðin í samráði við lögreglu, sýslumenn og lækna.
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