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Høring - forslag til endringsforskrifter til forskrift om
trafikkopplæring og førerprøve og forskrift om førerkort
Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til endringsforskrift til
trafikkopplæringsforskriften og førerkortforskriften.
Bakgrunn
Trafikkopplæringsforskriften ble vedtatt 1. oktober 2004 og trådte i kraft 1. januar 2005.
Forskriften ble sist endret i mars 2006.
Det var et omfattende regelverk som trådte i kraft 1. januar 2005. Noe var delvis videreføring
fra tidligere forskrift om trafikkopplæring, andre deler av forskriften var nye. Når et slikt
omfattende regelverk trer i kraft er det naturlig at det oppstår behov for justeringer og
presiseringer etter en tid. Noe av dette er allerede innarbeidet i forskriften ved endringen i
mars 2006, da de var av en slik karakter at høring ikke var nødvendig, enten fordi det allerede
hadde vært hørt i tidligere sammenhenger, endringene ikke medførte realitetsendringer eller
fordi endringene bare var til gunst for borgerne.
I denne høringen har vi imidlertid samlet de endringene som er av mer prinsipiell eller
omfattende karakter, og nye endringsforslag som har kommet til etter 2005. Forslaget til
endringsforskrift har derfor fått et omfattende omfang.
Endringene i førerkortforskriften er enten følger av endringer i trafikkopplæringsforskriften
eller implementering av endringsdirektiv (2008/65/EF) til førerkortdirektivet.
Nærmere om forslaget
En detaljert framstilling av forslaget og begrunnelse for dette finner dere i kommentarene som
hører til forskriftsforslaget på www.vegvesen.no. I dette oversendelsesbrevet nøyer vi oss
med en punktvis oversikt over de største endringene, disse er:
• Definisjoner av undervisningsplan og opplæring innenfor det offentlige skoleverk
• Hvem som omfattes av kravet til trafikalt grunnkurs
• Tidspunkt for gjennomføring av mørkekjøringsdemonstrasjon
Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfaret 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

2
•
•
•
•
•

Omstrukturering av tilsynsbestemmelser, herunder endringer knyttet til faglig leders
plikter
Endringer i klasse M 147
Innføring av karantenetid for juks
Mer detaljerte krav til trafikkopplæring i offentlig skoleverk
Krav om elektronisk innmelding av obligatorisk opplæring og frister for slik
innmelding

I tillegg foreslås det en rekke mindre presiseringer og endringer knyttet både til opplæringen
og til førerprøven.
Forslaget med kommentarer
Da forslaget til endringsforskrift med kommentarer er omfattende finner vi det ikke
hensiktsmessig å sende dette til hver enkelt høringsinstans pr post. Forslag til
endringsforskrift, kommentarer til de enkelte bestemmelsene samt endringsdirektiv
2008/65/EF finner dere på www.vegvesen.no under aktuelt og offentlige høringer.
Endringer i forhold til dagens forskrift er markert med kursiv. Tilsvarende er det kursivert før
og etter der noe er foreslått tatt ut av forskriften. Legg merke til at det flere steder i
kommentarene bes om spesielle kommentarer enten fra bestemte høringsinstanser eller
generelt.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Noen av de foreslåtte endringene kan ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for
en større eller mindre gruppe. Der dette er aktuelt er det kommentert under de enkelte
bestemmelsene. Vi legger imidlertid til grunn at det ikke er snakk om svært omfattende
konsekvenser av økonomisk eller administrativ art, men dette vil selvfølgelig måtte vurderes i
lys av høringsuttalelsene.
Høringsfrist
Vi ber om høringsinstansenes uttalelser innen 15. september 2008. Svar kan også sendes på
firmapost@vegvesen.no.
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