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Høringssvar til rapport fra arbeidsgruppe:
Framlegg til endringer i vegtrafikkloven knyttet til andre rusmidler enn alkohol

Trygg Trafikk viser til høringsbrev datert 30.3.2009 fra Samferdselsdepartementet.

Generelt om rus og trafikk
Det må fortsatt slås fast at rusmidler og trafikk ikke er forenlig. Derfor mener Trygg Trafikk at
samfunnet må ta i bruk alle tilgjengelige midler for å forhindre at noen som er ruspåvirket opptrer
som bilfører.

Trygg Trafikk støtter de forslag arbeidsgruppen legger frem, men på en del områder ønsker
Trygg Trafikk strengere restriksjoner.

Klar og streng lovgivning, strenge straffer og høy oppdagelsesrisiko kombinert med god
informasjon og opplæring er vesentlig for å få redusert ulykkesrisikoen. Trygg Trafikk slutter seg i
all hovedsak til de konklusjoner som Arbeidsgruppen har kommet med og som langt på vei er i
tråd med vårt brev av 21. mars 2006 til Samferdselsdepartementet. Vi er tilfreds med at
Arbeidsgruppens konklusjoner i all hovedsak er i overensstemmelse med våre synspunkter og er
enig i at innføring av et nulltoleranseprinsipp vil innebære en markering om at rus og trafikk ikke
hører sammen.

1. Trygg Trafikk støtter innføring av legalgrenser for kjøring under påvirkning av narkotika,
og vi er enig i at disse grensene settes lavt.
Et nulltoleranseprinsipp er viktig.
Det må være straffeutmålingsgrensene for de mest sentrale stoffene på 0,2, 0,5 og
1,0 som juridisk ligger til grunn for domfellelse, men nulltoleranseprinsippet må
løftes og synliggjøres. Det viktige nå er å komme raskest mulig i gang med denne
kontrollvirksomheten.

2. Trygg Trafikk er enig i at grensene fastsettes gjennom forskrift da dette gjør det lettere å
foreta endringer senere, utviklingen av teknologi og analysemetoder må danne grunnlag
for at innholdet i forskriften revideres når situasjonen tilsier det. Det vises her til
Arbeidsgruppens egen påpekning av at de aktuelle minstegrenser bør vurderes
fortløpende på bakgrunn av den vitenskapelige utviklingen på området.

3. Trygg Trafikk er også enig i at det innføres lovhjemmel for testing av andre rusmidler enn
alkohol uten at det foreligger mistanke om at slike stoffer er brukt.

4. Trygg Trafikk registrerer at Arbeidsgruppen har delt seg i spørsmålet om tap av førerrett
ved lavpåvirkning. Å kjøre bil i ruspåvirket tilstand er så alvorlig og kan sette så mange
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menneskers liv i fare at det er nødvendig med en streng reaksjon, også når påvirkningen
er lav. Trygg Trafikk støtter derfor mindretalletog går inn for at førerretten mistes også
når ruspåvirkningen er lav. Det er viktig å slå fast at ruspåvirkning i trafikken er
uakseptabelt og at samfunnet ikke godtar slike handlinger, uansett alder eller
kjøreerfaring som fører måtte ha.

5. Trygg Trafikk har tidligere gått inn for mer systematisk behandling og rehabilitering som
virkemiddel mot gjentatt ruskjøring. Vi registrerer at Arbeidsgruppen foreslår at loven
presiseres slik at legeundersøkelse kan pålegges når det er skjellig grunn til å tro at
førerkortinnehaver misbruker alkohol-, rus- eller legemidler. Etter Trygg Trafikks mening
vil det være naturlig at en slik undersøkelse følges opp med et obligatorisk
rehabiliteringsprogram dersom undersøkelsen indikerer et misbruk. I denne forbindelse
vil Trygg Trafikk peke på betydningen av at begrepet "misbruk" gis en klar definisjon.

6. Når det gjelder straff og straffeutmåling, slutter Trygg Trafikk seg til forslaget om
forenkling av straffeutmålingsreglene, men dette må ikke oppfattes som en liberalisering.
Det er således nødvendig med løpende, god informasjon om farene ved bilkjøring i
påvirket tilstand.

7. Trygg Trafikk støtter forslaget om at det opprettes en permanent faglig
rådgivningsgruppe som kan gi råd til Samferdselsdepartementet. Det bør imidlertid
vurderes om denne rådgivningsgruppen også kan brukes av andre enn
Samferdselsdepartementet. Gruppen bør ha et eget sekretariat som bør legges utenfor
Samferdselsdepartementet.

8. Trygg Trafikk registrerer at Arbeidsgruppens forslag til regelendringer er beregnet til å gi
en økonomisk besparelse for samfunnet på kr 2.1 mill per år. Trygg Trafikk mener at
hensikten med regelendringene ikke må være av økonomisk karakter, men å redusere
risikoen for trafikkulykker og derved spare liv og helse. Som nevnt innledningsvis er høy
oppdagelsesrisiko vesentlig for å få redusert omfanget av rus i trafikken. Trygg Trafikk
mener derfor at politiets kontrollressurser må økes slik at oppdagelsesrisikoen blir
høyere.

9. Trygg Trafikk registrerer at Arbeidsgruppen antar, under tvil, at gjeldende vegtrafikklovs §
34, første ledd, har et tilstrekkelig kompetansegrunnlag for å pålegge legeundersøkelse
dersom det er skjellig grunn til å tro at en som har førerkort, misbruker rus- eller
legemidler. Henvisningen til Politidirektoratets avgjørelse i en klagesak viser at tvilen er
berettiget. Arbeidsgruppens tvil og Politidirektoratets avgjørelse viser, etter Trygg
Trafikks mening, at loven bør endres, og vi anmoder om at departementet vurderer å
endre loven også på dette punkt.

Trygg Trafikk mener for øvrig at helsetjenestens meldeplikt i forhold til førerkortforskriftens
helsekrav, bør innskjerpes. Dette gjelder ikke minst dersom pasienter bruker legemidler som
medfører risiko i trafikken. Etter vår mening er dette et poeng når det søkes om erverv eller
gjenerverv av alle typer førerkort. Dagens krav om at legeattest skal fremlegges når førerkort for
tunge biler skal fornyes, bør etter Trygg Trafikks mening utvides til også å omfatte de andre
førerkortklassene.
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