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Høring - Krav om botid for tildeling av kjøreseddel for søkere med kort 

opphold i Norge 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementet brev vedrørende ovennevnte sak.  

 

LO mener det er uheldig hvis man i loven innfører et fem års yrkesforbud for 

passasjertransport for alle innvandrere som kommer fra land utenfor EØS. LO mener det er 

viktig at innvandrere fra slike land kommer ut i yrkeslivet så fort som mulig, og at dette 

vektlegges i forbindelse med utstedelse av kjøreseddel. Vi har stor forståelse for at det må 

kreves et grunnlag for å utstede politiattest, og at passasjerenes sikkerhet er av stor betydning.  

 

LO er kjent med at politiets praksis i dag i mange tilfeller er krav om fem års botid, men 

politiet kan i dag utstede kjøreseddel etter skjønn og dermed akseptere kortere botid. LO 

mener derfor at politiet også i framtida bør ha anledning til å utøve skjønn ved vurdering av 

botid ved utstedelse av kjøreseddel. Departementet viser heller ikke vist til uheldige utslag av 

dagens praksis.  

 

LO mener forslaget om at nordmenn som har vært bosatt utenfor EØS, skal unntas fra kravet 

om fem års botid ved tildeling av kjøreseddel når man flytter tilbake til Norge er uheldig. 

Departementet legger her opp til en forskjellsbehandling mellom borgere fra land utenfor 

EØS, og nordmenn som har vært bosatt i slike land i en lengre periode. Dersom endringen i 

loven gjennomføres, mener LO at nordmenn som har vært bosatt utenfor EØS i en lengre 

periode, skal likebehandles med borgere fra land utenfor EØS. 

 

Med vennlig hilsen 



LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 Kenneth Sandmo 
 (sign.) 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


