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Efni: Umsögn um frumvarp 
til laga um leigubifreiðaakstur í samráðsgátt

Heiðraða umhverfis- og samgöngunefnd

Bifreiðastjórafélagið Frami og Bandalag íslenskra leigubifreiðastjóra (hér eftir nefnt 
B.Í.L.S.) vilja ítreka fyrri umsagnir sem þau hafa sent umhverfis- og samgöngunefnd 
Alþingis varðandi fyrri frumvörp sama efnis. Vegna þeirra breytinga sem fram koma 
í hinu nýja frumvarpi er þó þörf á að gera frekari athugasemdir.

Með þessu nýja frumvarpi, er ekki annað að sjá en að ráðherra leggi fram drög að 
lagabreytingum sem munu gera útaf við leigubifreiðaakstur hérlendis með því að 
heimila rekstrarform sem bjóða heim ójafnri samkeppni. Í frumvarpinu er enn fremur 
opnað fyrir losarabrag í atvinnugreininni með afnámi vinnuskyldu og 
takmörkunarsvæða.

Í engu hefur verið tekið tillit til margháttaðra athugasemda leigubifreiðastjóra við fyrri 
frumvörp - þeirrar stéttar er eðli máls samkvæmt hefur mesta þekkingu og reynslu í 
viðkomandi atvinnugrein. Þá er heldur ekki horft til þeirra hörmulega afleiðinga sem 
afregluvæðing leigubifreiðaaksturs hefur haft á hinum Norðurlöndunum. Aftur á 
móti er frumvarpið sniðið eftir tillögum Viðskiptaráðs Íslands og 
Samkeppniseftirlitsins og lagt til að fyrirtæki megi starfrækja leigubifreiðar og að 
engin bönd verði á fjölda bifreiða. Það vekur upp áleitnar spurningar hvers vegna 
sjónarmiðum samtaka atvinnurekenda er fylgt til hlítar en röksemdir og ábendingar 
stéttar leigubifreiðastjóra og Alþýðusambands Íslands hundsaðar.

Frumvarpið er kynnt með þeim orðum að óhjákvæmilegt sé að fara í breytingarnar þar 
eð Eftirlitsstofnun EFTA kalli eftir því. Íslenskum stjórnvöldum var í lófa lagið að leita 
undanþága sem þau gerðu ekki. Þau þurfa að svara fyrir eigin mistök í því efni og fá 
þau leiðrétt - ekki er hægt að leggja ábyrgðina á þeirri yfirsjón á herðar stéttar 
leigubifreiðastjóra og notenda þeirrar þjónustu er þeir veita. Alþýðusamband Íslands 
hefur leitt að því sterk rök að Íslandi sé ekki skylt samkvæmt samningnum um 
Evrópska efnahagssvæðið að ganga eins langt í breytingum og lagt er til í 
frumvarpinu. Frami og B.Í.L.S. benda á að fullyrðingar stjórnvalda um þessi atriði séu 
ekki rökstuddar og vísað er til álits ASÍ um það efni.

1



Starfshópurinn sem þáverandi samgönguráðherra skipaði (2017) og vann að skýrslu 
um heildarendurskoðun á íslenskum lögum um leigubifreiðar (2018) tók ekkert mið af 
svartri atvinnustarfsemi sem vitanlega skekkir allan markaðinn. Af þeirri ástæðu eru 
niðurstöður starfshópsins ómarktækar. Sama má segja um greinagerð frumvarps þess 
sem hér um ræðir, þar er talað í ályktunum og líkindum, í stað þess að taka til skoðunar 
þær afleiðingar sem nú liggja fyrir af nýlegum lagabreytingum á hinum 
Norðurlöndum sama efnis.

Eins og fram hefur komið í fréttum frá Noregi, standa stjórnvöld fyrir breytingum á 
þó nýlegum lögum um leigubifreiðar í ljósi þeirra hörmulegu afleiðinga sem 
afregluvæðing leigubifreiðaaksturs þar í landi hafði í för með sér. Í umsögn félaga 
íslenskra leigubifreiðastjóra við frumvarpið, sem lagt var fram á síðasta þingi, var 
rækilega fjallað um stöðuna í Noregi, en sem fyrr segir er þeirra alvarlegu 
athugasemda í engu getið í þeim gögnum er þetta frumvarp byggir á. Enn og aftur eru 
sjónarmið stéttarinnar hundsuð.

Nýjar fréttir af hneykslismálum Uber og áhrifa stjórnanda þeirrar farveitu á 
stjórnmálamenn og blaðamenn víðs vegar Evrópu, ættu út af fyrir sig að vera næg 
ástæða til að falla frá áformum um afregluvæðingu leigubifreiðaaksturs hér á landi - 
sér í lagi að koma í veg fyrir að útlend stórfyrirtæki á borð við Uber fái að hasla sér 
völl hérlendis. Líklegt má telja að íslenskir ráðamenn - líkt og ráðamenn víðs vegar 
annars staðar í álfunni - séu undir áhrifum af undirróðursstarfsemi Uber.

Frá farveitum í Noregi eru þær fréttir að skattayfirvöld fá engar upplýsingar um akstur 
né tekjur þeirra farveitna sem þar starfa, svo sem Uber, Bolt og Yango, þvert á sérstakt 
ákvæði sem sett var í lög til að tryggja eftirlit í hinu nýja lagaumhverfi sem tók gildi í 
Noregi nóvember 2020.

Af öllu framansögðu má ljóst vera þvílíkt feigðarflan samþykkt þessa frumvarps yrði 
fyrir leigubifreiðaakstur hér á landi. Frami og B.Í.L.S. leggjast því alfarið gegn 
frumvarpinu og beina því til ráðamanna þess í stað að leita leiða til að taka á ólöglegri 
starfsemi í atvinnugreininni með það að markmiði að uppræta hana.

Hagur heillar starfstéttar og neytenda fara hér fyllilega saman, enda hafa 
leigubifreiðastjórar um áratugaskeið sinnt þjónustu af mikill fagmennsku í krafti 
núverandi kerfis sem myndar mikilvægan þátt í samgönguinnviðum landsins.
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