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Høring - forslag til endring i vegtrafikkloven § 24
I samråd med Samferdselsdepartementet sender Vegdirektoratet med dette ut på alminnelig
høring forslag til lov om endringer i vegtrafikklov 18. juni nr. 4 § 24.
Generelt om forslaget
Vegtrafikkloven § 24 omhandler alminnelige regler om førerett, førerkort, førerprøve og
kompetansebevis. Høringsnotatet omhandler forslag til endring i vegtrafikkloven § 24 fjerde
til sjette ledd, samt nytt tiende ledd.
Forslag til lovendringer er en følge av gjennomføring av tredje førerkortdirektiv (direktiv
2006/126/EF) som er en omarbeidelse og videreutvikling av andre førerkortdirektiv
(91/439/EØF). Direktivet er i stor grad en videreføring av tidligere rett. Det er imidlertid to
punkter fra direktivet som medfører behov for lovendring:
• Innføring av administrativ gyldighet for førerkort – direktivets artikkel 7
• Innføring av minstekrav til kompetanse hos førerprøvesensorer – direktivets artikkel
10 jf vedlegg IV
Direktivet må gjennomføres i norsk rett senest 19. januar 2011 og reglene må tas i bruk innen
19. januar 2013.
Det presiseres at denne høringen kun omhandler de nødvendige lovhjemler for
implementering av direktivet. Vegdirektoratet vil senere i 2010 sende på høring forslag til
endringer i aktuelle forskrifter, som er nødvendig for å gjennomføre direktivets bestemmelser.
Administrativ gyldighet for førerkort
Ved lovendring i 2003 ble det søkt å etablere et skille mellom begrepene førerett og førerkort.
Førerett er den rettigheten vedkommende har til å føre visse typer motorvogner mens
førerkortet er beviset for denne rettigheten. Føreretten kan således være i behold selv om
førerkortet som sådan ikke er gyldig.
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Innføring av administrativ gyldighet for førerkort har ingenting med gyldigheten av føreretten
å gjøre, men vil innebære at førerkortinnehaveren må fornye selve dokumentet førerkortet,
innen de tidsfrister som settes. Formålet er blant annet at førerkortene skal ha oppdatert bilde
av innehaveren og de nyeste sikkerhetselementene som vil vanskeliggjøre forfalskninger.
Tredje førerkortdirektiv innfører et krav om administrativ gyldighet for førerkort. Som
hovedregel skal gyldigheten være 10 år for lette klasser: AM (moped) A1, A2 (mellomtung
motorsykkel) A, B, B1 og BE og 5 år for tunge klasser: C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E og DE.
Direktivet åpner for at medlemsstatene kan ha 15 års administrativ gyldighet på førerkortet i
lette klasser. Kravet om administrativ gyldighet for førerkort medfører et behov for
presisering av ordlyden i vegtrafikkloven § 24 femte og sjette ledd.
Etter dagens femte ledd første punktum er føreretten livsvarig. Departementet har etter dagens
tredje punktum hjemmel til å gi regler om begrenset gyldighet for bestemte førerkortklasser. I
praksis blir denne hjemmelen brukt for alle førerkortklasser og ingen førerkortklasser har
automatisk livsvarig gyldighet. Det er derfor misvisende at loven sier at føreretten er
livsvarig. Passusen om at føreretten er livsvarig foreslås derfor fjernet for å unngå
misforståelser når det skal innføres administrativ gyldighet for førerkort.
I samme anledning foreslås det også å gjøre endringer i bestemmelsen slik at skillet mellom
førerett og førerkort blir mer tydelig.
Ingen av endringene i fjerde til sjette ledd antas å innebære noen realitetsendringer.
Det presiseres at ingen vil miste førerrettigheter de har i dag. Kravet til administrativ
gyldighet vil i første omgang gjelde alle førerkort som utstedes fra om med januar 2013.
Direktivets frist for utskifting av førerkort som er utstedt før januar 2013, er 19. januar 2033.
En eventuell raskere utskifting av allerede utstedte førerkort fastsettes av det enkelte
medlemsland. Om vi i Norge skal innføre overgangsregler som vil innebære en raskere
utskifting av gamle førerkort vil bli vurdert i arbeidet med forskriftsendringene som må gjøres
på bakgrunn av direktivet.
Krav til førerprøvesensorer
Minstekrav til kompetanse hos førerprøvesensorer innebærer at det må vedtas en hjemmel til
å fastsette regler om, og til nærmere å regulere kravene til kompetanse hos alle som arbeider
som førerprøvesensorer. Vegdirektoratet foreslår at en slik hjemmel fastsettes i nytt tiende
ledd i vegtrafikkloven § 24.
Direktivet stiller for det første krav om grunnleggende kvalifikasjoner hos førerprøvesensorer.
Videre stilles det krav om etterutdanning og kvalitetssikringssystemer. Kravet til
etterutdanning og kvalitetssikring gjelder for alle førerprøvesensorer som er i virksomhet etter
gjennomføringsfristen i 2013. Kravet til grunnleggende kvalifikasjoner gjelder kun for de
sensorene som går inn i yrket etter 2013.
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Avsluttende bemerkninger
Forslaget til lovendring er nærmere omtalt i høringsnotat. Høringsnotatet, liste over
høringsinstansene, lovendringsforslag og direktivet i dansk oversettelse finnes på
www.vegvesen.no under offentlige høringer. Ved henvendelse kan høringsdokumentene fås
tilsendt per post.
Høringssvar sendes på e-post til firmapost@vegvesen.no eller per post til Vegdirektoratet,
postboks 8142 Dep., 0033 Oslo.
Høringsfristen er 1. mai.

Trafikant- og kjøretøyavdelingen
Med hilsen

Kjell Sture Bjørvig
Direktør
Kari Aamot

Kopi: Samferdselsdepartementet, Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo
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Eksterne mottakere:
Høringsinstanser i følge liste

Interne mottakere:
0.Postmottak øst
0.Postmottak sør
0.Postmottak vest
0.Postmottak midt
0.Postmottak nord

