
Ályktun sem aðalfundur Blindrafélagsins samþykkti 26. maÍ 2022.

Frumvarp til laga um leigubifreiðar.

Aðalfundur Blindrafélagsins haldinn 26. maí 2022 skorar á Alþingi að tryggja að 
fyrirhuguð ný lög um leigubifreiðar leiði ekki til lakara þjónustustigs en nú er fyrir 
daglega reglubundna notendur þjónustunnar. Blindrafélagið leggur jafnframt áherslu 
á að allir rekstrarleyfishafar séu skráðir á leigubifreiðastöð sem hefur starfsleyfi gefið 
út af Samgöngustofu. Enda segir í 1. grein frumvarpsins að markmið þessara nýju 
laga sé að tryggja gott aðgengi að hagkvæmri, skilvirkri og öruggri 
leigubifreiðaþjónustu fyrir neytendur á Íslandi.

Blindrafélagið óttast að ofuráhersla verði á aukið framboð leigubifreiða á 
háannatímum um helgar. Það muni leiða til lakari rekstrargrundvallar og þar með 
fækkun þeirra sem hafa leigubifreiðaakstur að aðalstarfi, með tilheyrandi alvarlegum 
afleiðingum á framboð leigubifreiða á virkum dögum. Þó það sé vissulega 
neytendum í hag að nægt framboð sé á leigubifreiðum á hagstæðum kjörum þá eru 
það ekki síður mikilvægir hagsmunir neytenda að nægt framboð sé á 
leigubílaþjónusta alla daga ársins allan sólarhringinn. Að láta þessa mikilvægu 
almanna þjónustu á óheft markaðstorg mun hafa þau áhrif að framboð mun minnka, 
þjónustustigið lækka og verð munu hækka.

Notendur ferðaþjónustu Blindrafélagsins, sem reiða sig á leigubílaþjónustu hafa mjög 
ólíkar þarfir og eru mismikið fatlaðir. Alþjóðlegar rannsóknir sýna að fatlað fólk 
almennt er útsettara fyrir hverskonar ofbeldi og misnotkun og þá sérstaklega í 
þjónustusamböndum. Því er það sérstaklega mikilvægt að allur lagarammi varðandi 
þjónustu og starfsmannahald sem snýr að fötluðu fólki sé skýr og gætt sé að fyllsta 
öruggi. Þar er ekki eingöngu um að ræða fötlun vegna sjónmissis heldur er einnig 
um að ræða einstaklinga með samþætta sjón og heyrnarskerðingu og einstaklinga, 
með geðrænar fatlanir og þroskaskerðingar til viðbótar við sjónmissinn.

Það að afnema stöðvarskyldu og draga úr kröfum til bi'lstjóranna mun að mati 
Blindrafélagsins skerða þjónustuna og öryggi farþeganna, sérílagi farþega sem 
tilheyra viðkvæmum hópum.
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