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Efni: Umsögn Sambands ungra sjálfstæðismanna (SUS) um frumvarp til laga 
um leigubifreiðaakstur. 152. Löggjafarþing 2021-2022. Þingskjal 678 - 470 mál

Ungir sjálfstæðismenn (SUS) fagna tímabærri endurskoðun regluverks í kringum leigubifreiðar. 
Sambandið hefur lengi talað fyrir því að taka þurfi leigubílamarkaðinn til gagngerrar 
endurskoðunar og auka frelsi á leigubílamarkaði. Nú þegar frumvarp um leigubifreiðar er til 
meðferðar á Alþingi er tækifæri til þess að endurskoða lagaumgjörðina í heild sinni og færa í 
frjálslyndara horf. Frumvarpið eru því miður vonbrigði hvað þetta snertir.

Þrátt fyrir að frumvarpið sé vissulega skref í rétta átt hvað varðar ábendingar frá ESA, er enn gert 
ráð fyrir margvíslegum aðgangshindrunum á leigubílamarkaði. SUS fær ekki séð að þær 
takmarkanir séu rökstuddar nánar. Nauðsynlegt er að draga úr þeim til þess að skapa megi betra 
umhverfi fyrir atvinnurekendur og neytendur á leigubílamarkaði. Þá á að miða að því að heimila 
erlendum þjónustum á borð við Uber og Lyft að heija rekstur hérlendis auk þess að stuðla að 
nýsköpun í greininni.

Takmörkun leyfa, sbr. einkum 5. gr. frumvarpsins
Enn er gert ráð fyrir stýrðum takmörkunum á leyfum til leigubifreiðaaksturs í frumvarpinu. 
Undanfarna mánuði hefur verið alvarlegur leigubílaskortur á höfuðborgarsvæðinu og einhverra 
hluta vegna dróst það úr öllu hófi að bregðast við þeim vanda með útgáfu fleiri leyfa svo mánuðum 
skipti. Að mati SUS ætti framboð leigubifreiða ekki að vera háð geðþótta ráðherra hvetju sinni og 
að hann geti þannig stýrt framboðinu með þaki á veitingu leyfa.

Umsækjendur um leyfi þurfa nú að sitja námskeið og standast próf Samgöngustofu til að fullnægja 
skilyrðum um atvinnuleyfi. Námskeiðin og prófin eru aðeins haldin á íslensku og túlkaþjónusta 
ekki í boði. Stjórnvöld bera þau rök fyrir sig að nauðsynlegt sé að umsækjendur geti bæði tjáð sig 
og skilið íslensku. Breyta þarf fyrirkomulagi þessa námskeiðs til að tryggja að jafnræði sé 
framfylgt.
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Ekki gert ráð fyrir tækniþróun og nýjum lausnum á leigubílamarkaði
Með frumvarpinu ætti að vera stigið skref í þá átt að viðurkenna og opna á annars konar 
leigubílaþjónustur en þær sem eru fyrir á markaði. Með íþyngjandi og flóknu regluverki sem gerir 
þeim sem leitast eftir því að starfa við greinina erfitt fyrir er lokað fyrir nýsköpun sem og aðkomu 
erlendrar leigubílaþjónustu á markað. Hér er einkum vísað til 6. og 8. gr. frumvarpsins og 
áminningar Eftirlitsstofnunar EFTA frá því í janúar 2022. Starfsemi svokallaðra skutlara utan 
leigubílamarkaðarins er staðreynd sem ekki verður litið framhjá. Sú starfsemi er með öllu 
eftirlitslaus og skilar ekki tekjum til ríkissjóðs þar sem ætla má að í yfirgnæfandi hluta tilvika sé 
ekki greiddur skattur af starfseminni. Það liggur því í augum uppi að best fer á því að 
akstursþjónusta af öllu tagi sé aðgengilegri og regluverkið í kringum hana einfaldara og skilvirkara 
þannig að öryggi neytenda sé tryggt. Með því að opna leigubílamarkaðinn enn frekar en stefnt er 
að með frumvarpinu yrði stuðlað að nýsköpun í greininni, nauðsynlegu eftirliti komið á þar sem 
þörf er á og stuðlað að frekara öryggi og lægra verði fyrir neytendur.

Nauðsynlegt er að endurskoða frumvarpið í heild sinni með það fyrir augum að opnað verði á 
annars konar leigubílaþjónustu en þá sem fyrir er á markaði. Varhugavert er að hagsmunir 
nokkurra leigubílstjóra vegi þyngra en neytenda og standi í vegi fyrir heilbrigðri samkeppni í 
greininni. Samband ungra sjálfstæðismanna skorar á ráðherra að bera hag neytenda fyrir brjósti og 
auka frelsi á leigubílamarkaði enn frekar, til hagsbóta fyrir neytendur.
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