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Høring om endring i førerkortforskriften - anerkjennelse av ukrainske
førerkort
Statens vegvesen sender med dette på høring forslag til forskrift om endringer i forskrift 19.
januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. (førerkortforskriften).
Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for og eventuelt sørger for oversendelse av
høringen til berørte underinstanser.
Innhold i høringen
Førerkort fra Ukraina gir i dag rett til å kjøre i Norge i inntil tre måneder. På bakgrunn av
oppdrag fra Samferdselsdepartementet datert 22. april 2022 sender Statens vegvesen
forslag om endring i reglene for anerkjennelse av ukrainske førerkort på høring.
Førerkortforskriften foreslås endret slik at ukrainske førerkort for klasse B er gyldige for
kjøring i Norge i ett år.
Høringsfrist
Høringsfristen er satt til 22. mai 2022. Høringsfrist skal normalt være tre måneder, og ikke
mindre enn seks uker jf. instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen)
punkt 3-3. De første flyktningene kom fra Ukraina til Norge ved utgangen av februar 2022.
Per i dag kan innehavere av ukrainsk førerkort kjøre i Norge i inntil tre måneder.
Endringsforslaget er et forslag om at denne perioden utvides fra tre måneder til ett år. Frem
til en eventuell endring er gjennomført vil innehavere av ukrainsk førerkort stå uten gyldig
førerett i Norge etter tre måneder. En rask gjennomføring av den foreslåtte endringen er
nødvendig for å hindre dette. Vi mener vi i denne situasjonen står overfor spesielle forhold
som gjør det nødvendig å forkorte den ordinære høringsfristen. Det er derfor fattet en
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2
beslutning av Vegdirektøren om å fravike utredningsinstruksen ved å fastsette kortere
høringsfrist enn seks uker.
Høringssvar
Høringsnotat, forslag til endringsforskrift og liste over høringsinstanser følger som vedlegg
til dette høringsbrevet. Dokumentene er også tilgjengelige på våre nettsider
www.vegvesen.no/hoeringer.
Høringssvar kan enten
•

lastes opp elektronisk under selve høringen på våre nettsider,

•

sendes som e-post til firmapost@vegvesen.no eller

•

sendes pr. post til:
Statens vegvesen
Trafikant og kjøretøy
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Vennligst oppgi vårt referansenummer 22/77356 dersom høringssvar sendes inn på e-post
eller pr. post.
Vi ber om at høringsinstansene gir sine høringssvar innen 22. mai 2022. Svar som kommer
inn etter denne fristen, kan ikke regnes med å bli tatt hensyn til.
Trafikant og kjøretøy
Med hilsen

Bodil Rønning Dreyer
direktør

Frode Børstad
avdelingsdirektør
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