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Høring - Forslag om endring av vegtrafikkloven § 40 a annet ledd og forslag til
ny forskrift om krav til særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss

Vi viser til Samferdselsdepartementets brev av 23. desember 2010 med vedlegg.

Justisdepartementet har følgende merknader:

Vi viser forslaget om endring av vegtrafikkloven § 40 a annet ledd og forslag til ny
forskrift om krav til særlige sikringstiltak ved skoleskyss i buss. Vi har merket oss at
Samferdselsdepartementet forslår å endre vegtrafikkloven § 40 a annet ledd for å få
nødvendig hjemmel til å pålegge fylkeskommunen en dimensjoneringsplikt for å sikre
elever med rett til gratis skoleskyss sitteplass med fastmontert bilbelte, jf. reglene om
gratis skoleskyss i lov 17. juli 1998 nr. 61 (opplæringslova) kapittel 7 og lov 4. juli 2003
nr. 84 (privatskolelova) § 3-7. Under henvisning til at reglene om skoleskyss primært er
å finne i opplæringslova, mener vi at en egen forskriftshjemmel bør utformes og inntas i
nettopp denne loven.

Uansett plassering av bestemmelsen, mener vi at forskriftshjemmelen bør få en annen
utforming enn det som er foreslått i høringsbrevet. Ved ufforming av lovbestemmelser
som gir hjemmel til å gi forskrifter, må det legges vekt på å få klart frem hva hjemmelen
skal omfatte, se nærmere om utforming av forskriftshjemler i Lovteknikk og
lovforberedelse — Veiledning om lov- og forskriftsarbeid s. 105. Selv om den foreslåtte
tilføyelsen for så vidt bidrar til å utvide anvendelsesområdet, ivaretas ikke kravet om en
klar angivelse av hva det skal kunne gis forskrift om.

Vi har merket oss at Samferdselsdepartementet (i brevet s. 6) peker på at den foreslåtte
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utvidelsen av forskriftshjemmelen i § 40 a annet ledd åpner for at den kan benyttes der
det i fremtiden oppstår behov for pålegg om tiltak som ikke har tilknytning til vegnettet.
I forlengelse av dette anfører Samferdselsdepartementet at det ville være en uheldig
lovgivningsteknikk om utvidelsen av forskriftshjemmelen ikke hensyntok mulige
fremtidige behov. Til dette bemerkes det at selv der fremtidige behov ønskes ivaretatt,
er det en forutsetning at man har en formening om og klart angir hvilke behov det
siktes til. Dette er en forutsetning for at Stortinget skal ha mulighet til å ta stilling til
innholdet og rekkevidden av det foreslåtte regelverket.

Vi har noe vanskelig for å se for oss hvordan fylkeskommunens dimensjoneringsplikt
vil fungere i praksis, men utover dette har vi ingen merknader til det materielle
innholdet i forskriftsutkastet.

Med hil en

Harald Aass
fagdirektør
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