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Forslag til lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 

 

I 

I lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjøres følgende endringer: 

§ 26 første ledd, annet ledd nytt femte punktum og femte ledd skal lyde: 

            Øvingskjøring må ikke være til fare eller unødig ulempe. Politiet kan av hensyn til trafikkforholdene forby 

eller begrense øvingskjøring på bestemte steder og til bestemte tider. 

            Øvingskjøring med motorvogn må ikke finne sted tidligere enn 2 år før det tidspunkt da eleven etter sin 

alder kan få førerett for vedkommende motorvogngruppe. Departementet kan fastsette strengere alderskrav for 

øvingskjøring for visse motorvogngrupper. Er øvingskjøringen ledd i føreropplæring mot vederlag, kan den bare 

finne sted når det brukes godkjent lærevogn og eleven ledsages i vognen av godkjent lærer. I andre tilfelle må 

eleven ledsages i motorvognen av person som har fylt 25 år og har gyldig førerett for vedkommende 

motorvogngruppe og har hatt slik førerett uavbrutt i minst de siste 5 år. Departementet kan ved forskrift fravike 

kravet om godkjent lærer og godkjent lærevogn, jf. tredje punktum, og fastsette tilleggskrav for øvingskjøring med 

visse motorvogner. Departementet kan ved forskrift stille ytterligere krav til elev og ledsager og gjøre unntak fra 

kravene til ledsager. 

            Ved øvingskjøring anses lærer eller ledsager som fører av motorvognen. Det som er bestemt i eller i 

medhold av kap. II og §§ 21, 22 og 22 a), samt helsekravene for den aktuelle førerkortklassen, gjelder likevel også 

for eleven. 

 

§ 27 første, annet, tredje, nytt fjerde, nytt femte, nytt sjette, nytt syvende og nytt åttende ledd skal lyde:  

§ 27 Opplæringsinstitusjoner for føreropplæring 

 Opplæring mot vederlag med sikte på å erverve en førerett kan bare gis av godkjente trafikkskoler, 

godkjente kursarrangører og offentlig skoleverk. Departementet kan gjennom forskrift fastsette vilkår for 

godkjenning og drift, samt regulere gjennomføringen av førerkortrettet opplæring. Herunder kan det settes 

begrensinger med hensyn til hvilke klasser og emner det kan gis opplæring innenfor. 

 Den som skal gi opplæring mot vederlag skal ha trafikklærergodkjenning. Departementet kan gjennom 

forskrift fastsette krav til alder, utdanning, førerkort og helse for å inneha slik godkjenning. Det kan gjennom 

forskrift stilles krav til habilitet, gjøres unntak fra kravet om trafikklærergodkjenning, settes tilleggskrav for 

undervisning i visse klasser og emner, og det kan stilles krav om etterutdanning og regodkjenning for å 

opprettholde godkjenningen. Alt undervisningspersonell må kunne dokumentere tilfredsstillende vandel ved å legge 

fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. 

 Departementet kan gjennom forskrift stille krav om og til faglig ansvarlig for opplæringen. Det kan stilles 

krav om særskilt godkjenning, utdanning, vandel, habilitet, særlig vilkår for visse oppgaver og det kan stilles krav 

om etterutdanning og regodkjenning for å opprettholde godkjenningen. Som dokumentasjon på vandelen kan det 

kreves at faglig ansvarlig legger fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 40. 

 Departementet fastsetter godkjenningsmyndighet gjennom forskrift. 

 Det føres tilsyn med godkjenningspliktig opplæring. Departementet fastsetter gjennom forskrift 

tilsynsmyndighet og nærmere bestemmelser om:  

a) pålegg om retting, advarsel, tvangsmulkt, midlertidig stans av virksomheten og tilbakekalling av 

godkjenning. Fortsatt godkjenning kan gjøres betinget av at egnet supplerende utdanning 

gjennomføres eller egnethetsprøve bestås.  

b) avbrytelse og underkjenning av undervisning, herunder underkjenning av undervisning i offentlig 

skoleverk.  

Overfor virksomhet og person som utfører godkjenningspliktig opplæring uten formell godkjenning, kan det 

fastsettes bruk av pålegg om stans og ileggelse av tvangsmulkt.  

 Departementet kan gjennom forskrifter regulere tilsynssubjektenes plikt til å medvirke.  

 Departementet kan gjennom forskrift fastsette krav til tilsynspersonell.  

 Departementet kan gjennom forskrifter gi regler om gebyr for godkjenning og tilsyn. 
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§ 29 annet, nytt tredje, nytt fjerde, nytt femte, nytt sjette og nytt syvende ledd skal lyde: 

 Opplæring med sikte på å erverve eller fornye retten til mot vederlag å utføre person- eller godstransport 

med motorvogn på veg åpen for alminnelig trafikk, kan bare gis av godkjente læresteder og av offentlig skoleverk. 

Departementet kan gjennom forskrift fastsette vilkår for godkjenning og drift, begrense retten til drift, gjøre unntak 

fra godkjenningskravet, samt regulere gjennomføringen av opplæringen. Det kan fastsettes krav om at lærestedet 

må ha en godkjent undervisningsansvarlig og godkjent undervisningspersonell. Det kan også settes vilkår for slike 

godkjenninger, herunder krav til utdanning, samt krav om etterutdanning og regodkjenning for å opprettholde 

godkjenningen og det kan stilles krav til habilitet og vandel. Departementet kan gjennom forskrift regulere prøver, 

gebyr for prøver og krav til bevis. Som dokumentasjon på vandelen kan det kreves at det legges fram politiattest 

som nevnt i politiregisterloven § 40. 

 Opplæring med sikte på å erverve kompetansebevis for utrykningskjøring kan bare gis av godkjente 

kursarrangører og av Politihøgskolen. Departementet kan gjennom forskrift fastsette vilkår for godkjenning og drift, 

samt regulere gjennomføringen av opplæringen. Det kan herunder fastsettes krav om at kursarrangøren må ha en 

godkjent undervisningsansvarlig og at den som skal gi opplæringen må være godkjent utrykningsinstruktør. Det 

kan også fastsettes krav til utdanning, vandel, førerett og erfaring for å inneha slike godkjenninger, samt om 

etterutdanning og regodkjenning for å opprettholde godkjenningen, og stilles krav til habilitet. Som dokumentasjon 

på vandelen kan det kreves at det legges fram politiattest som nevnt i politiregisterloven § 40. 

 Det føres tilsyn med godkjenningspliktig opplæring etter andre og tredje ledd. Departementet fastsetter 

gjennom forskrift tilsynsmyndighet og nærmere bestemmelser om:  

a) pålegg om retting, advarsel, tvangsmulkt, midlertidig stans av virksomheten og tilbakekalling av 

godkjenning. Fortsatt godkjenning kan gjøres betinget av at egnet supplerende utdanning 

gjennomføres eller egnethetsprøve bestås.  

b) avbrytelse og underkjenning av undervisning.  

Overfor virksomhet og person som utfører godkjenningspliktig opplæring uten formell godkjenning, kan det 

fastsettes bruk av pålegg om stans og ileggelse av tvangsmulkt.  

 Departementet kan gjennom forskrifter regulere tilsynssubjektenes plikt til å medvirke.  

Det kan fastsettes krav til tilsynspersonell.  

 Departementet kan gjennom forskrifter gi regler om gebyr for godkjenning og tilsyn. 

 

 

II 

Endringene trer i kraft dd.mm.åååå. 

 


