Statens vegvesen

Vedlegg 2 – Forslag til endringsforskrift
Høring om karantene for fusk – forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften,
yrkessjåførforskriften og utrykningsforskriften

Vegdirektoratet
Trafikant- og køyretøyavdelinga
26. september 2019

Forskrift om endringer i trafikkopplæringsforskriften,
yrkessjåførforskriften og utrykningsforskriften

Fastsatt av Vegdirektoratet xx.xx 2019 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk
(vegtrafikkloven) § 24 jf. delegering 17. mars 1967 nr. 3462 og delegering 29. september
2003 nr. 1196.

I

I forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m
(trafikkopplæringsforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 29-11 skal lyde:

§ 29-11 Karantene for fusk eller forsøk på fusk ved førerprøven
En kandidat som forsettlig eller grovt uaktsomt fusker eller forsøker å fuske til
førerprøven, kan ilegges karantenetid fra tre til ni måneder. Dersom forholdet er av alvorlig
karakter, kan det ilegges karantenetid fra ti måneder til ett år. Karantenetiden beregnes fra
fusket ble avdekket.
Opptreden og handlinger i strid med Statens vegvesens regelverk og retningslinjer
for teoretisk og praktisk førerprøve er fusk. Som fusk regnes blant annet å benytte eller ha
med ulovlige hjelpemidler under teoriprøve, for eksempel notater, mobiltelefon, kamera eller
annet kommunikasjonsutstyr, samt samarbeid med andre. Som fusk av alvorlig karakter
regnes blant annet fusk med organisert preg, bruk av elektroniske hjelpemidler og at prøven
avlegges av en annen enn kandidaten.
Ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk, ilegges midlertidig karantene til saken er
ferdig behandlet.
Kandidaten kan ikke avlegge teoretisk eller praktisk prøve i noen førerkortklasser
under karantenetiden.
Kandidaten kan øvingskjøre og gjennomføre trafikkopplæring i karantenetiden.
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II

I forskrift 16. april 2008 nr. 362 om grunnutdanning og etterutdanning av yrkessjåfører
(yrkessjåførforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 17a. Karantene for fusk eller forsøk på fusk ved yrkessjåførprøve
En kandidat som forsettlig eller grovt uaktsomt fusker eller forsøker å fuske til
førerprøven, kan ilegges karantenetid fra tre til ni måneder. Dersom forholdet er av alvorlig
karakter, kan det ilegges karantenetid fra ti måneder til ett år. Karantenetiden beregnes fra
fusket ble avdekket.
Opptreden og handlinger i strid med Statens vegvesens regelverk og retningslinjer
for teoretisk og praktisk førerprøve er fusk. Som fusk regnes blant annet å benytte eller ha
med ulovlige hjelpemidler under prøve, for eksempel notater, mobiltelefon, kamera eller
annet kommunikasjonsutstyr, samt samarbeid med andre. Som fusk av alvorlig karakter
regnes blant annet fusk med organisert preg, bruk av elektroniske hjelpemidler og at prøven
avlegges av en annen enn kandidaten.
Ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk, ilegges midlertidig karantene til saken er
ferdig behandlet.
Kandidaten kan ikke avlegge teoretisk prøve verken for gods- eller persontransport
under karantenetiden.
Kandidaten kan gjennomføre yrkessjåføropplæring i karantenetiden.

III

I forskrift 12. juni 2012 nr. 637 om krav til opplæring, prøve og kompetanse for
utrykningskjøring (utrykningsforskriften) gjøres følgende endringer:

Ny § 33a skal lyde:

§ 33a. Karantene for fusk eller forsøk på fusk ved utrykningsprøven
En kandidat som forsettlig eller grovt uaktsomt fusker eller forsøker å fuske til
utrykningsprøven, kan ilegges karantenetid fra tre til ni måneder. Dersom forholdet er av
alvorlig karakter, kan det ilegges karantenetid fra ti måneder til ett år. Karantenetiden
beregnes fra fusket ble avdekket.
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Opptreden og handlinger i strid med Statens vegvesens regelverk og retningslinjer
for teoretisk og praktisk førerprøve er fusk. Som fusk regnes blant annet å benytte eller ha
med ulovlige hjelpemidler under teoriprøve, for eksempel notater, mobiltelefon, kamera eller
annet kommunikasjonsutstyr samt samarbeid med andre. Som fusk av alvorlig karakter
regnes blant annet fusk med organisert preg, bruk av elektroniske hjelpemidler og at prøven
avlegges av en annen enn kandidaten.
Ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk, ilegges midlertidig karantene til saken er
ferdig behandlet.
Kandidaten kan gjennomføre opplæring i utrykningskjøring i karantenetiden.

IIII

Ikrafttredelse
Endringene trer i kraft 1. januar 2020.
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