
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Grete Mathisrud 
22 24 82 59 

Statsbudsjettet 2022 - supplerende tildelingsbrev nr. 18 til Statens 
vegvesen - oppfølging av tiltak knyttet til helseattest for eldre bilførere 

Samferdselsdepartementet viser til tildelingsbrev for 2022 av 5. januar 2022 til Statens 
vegvesen. I dette supplerende tildelingsbrevet ber vi Statens vegvesen følge opp tiltak 
knyttet til helseattest for eldre bilførere. 
 
Vi viser til Stortingets anmodningsvedtak nr. 596 av 9. februar 2021:  
«Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre 
som grunnlag for førerkort».  
 
Videre viser vi til  rapport av 1. oktober 2021 utarbeidet av Statens vegvesen i samråd med 
Helsedirektoratet med utredning av potensielle konsekvenser ved å fjerne kravet til 
helseattest for eldre bilførere, og mulige alternative tiltak for å avbøte disse. 
 
Samferdselsdepartementet redegjorde for departementets oppfølging av anmodningsvedtak 
nr. 596 i Prop. 117 S (2021–2022) Finansiering av prosjektet fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen i 
Bamble kommune i Vestfold og Telemark fylke og orientering om andre saker. Som omtalt 
der vil regjeringen av hensyn til trafikksikkerheten opprettholde krav om helseattest for eldre 
bilførere, men vil følge opp anmodningsvedtaket når det gjelder bruk av kognitive tester og 
bruk av kjørevurdering. I tillegg vil det bli utredet bruk av kjøresimulator. Flertallet i Transport- 
og kommunikasjonskomiteen hadde i Innst. 458 S (2021–2022) ikke merknader til 
departementets redegjørelse. Departementet har også orientert Stortinget om oppfølgingen 
av vedtaket i Prop. 1 S (2022-2023) punkt 2.3. 
 
Saken har så langt vært fulgt opp av samferdsels- og helsemyndighetene i fellesskap og 
dette legges til grunn også for den videre oppfølgingen av saken.  
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Side 2 
 

 
Samferdselsdepartementet, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, ber derfor 
Statens vegvesen sammen med Helsedirektoratet om å igangsette arbeid med å 
videreutvikle ordningen med kjørevurdering, blant annet for å gi legene større mulighet til å 
henvise til kjørevurdering. Kjørevurdering benyttes allerede i dag der legen er i tvil om 
helsekravene er oppfylt, men terskelen er relativt høy. Vi ber derfor om at det utredes 
hvordan det kan gjøres enklere for fastlegen å henvise eldre førerkortinnehavere til 
kjørevurdering. Utredningen må omfatte økonomiske og administrative konsekvenser, 
herunder betydning for sensorkapasitet i Statens vegvesen. Vi ber om at utredningen også 
omfatter vurdering av muligheten for bruk av kjøresimulator, særlig knyttet til kjørevurdering 
for å avdekke kognitiv svikt. Se også omtale i Prop. 1 S (2022-2023) under kap. 1320 post 28 
Trafikant – og kjøretøytilsyn om oppfølgingen i 2023.  
 
Vi ber Statens vegvesen ta initiativ til samarbeid overfor Helsedirektoratet. Oppdrag til 
Helsedirektoratet vil gå fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Vi ber om at utredning med tilråding oversendes Samferdselsdepartementet innen 1. august 
2023. 
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Lasse Lager (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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