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Høring - krav om botid for tildeling av kjøreseddel for søkere med kort opphold i
Norge

Vi viser til Sarnferdselsdepartementetshøringsbrevdatert 15.mai 2013,oversendtved
Justis- og beredskapsdepartementetsbrev datert 26. juni 2013,mottatt i Politidirektoratet3.
juli2013.Høringen gjelderendringi yrkestransportlovenmed forslagom krav om fem års
botid i Norge ved utstedelseav kjøreseddel.

Politidirektoratetviservidere til telefonsamtaleog e-postkorrespondanse21. juni 2013
mellom seniorrådgiverHans Haavindi Samferdselsdepartementetog seniorrådgiverUnni
Norum i Politidirektoratet.

Politidirektoratetstøtter forslagettil endringi yrkestransportlovens37 c om å innføre et
krav fil 5 års botid i Norge for utledningersom søker om ervervav kjøreseddel.Forslaget
innebæreren kodifiseringav politietspraksisde senere år.

Hensynetbak kjøreseddelinstitutteter ivaretakelseav en tryggog sikkerbefordring for
passasjerene.Personer som skaldrivepersonbefordring mot vederlager avhengigav tillitfra
publikum og arbeidsgiver.Passasjererog omgivelsenefor øvrighar krav på den trygghet
som liggeri at den som har kjøreseddeli enhver sammenhengutviser en adferd som ikkegir
grunn til tvil om hvorvidt vedkommende fyllerde krav og har de personligeegenskaper
som må til for å inneha kjøreseddel.

Politietvil foreta en vandels-/skikkethetsvurderingav alle som søker om kjøreseddel.Det er
ikke ethvert straffbart forhold vil gi grunnlagfor nektelse.Klare nektelsesgrunnerer
domfellelsefor sedelighets-og voldsforbrytelserselvom overtredelseneliggerlangt tilbakei
tid. Viderevil overtredelseav vegtrafikklovgivningen,vinningsforbrytelser,dokumentfalsk
og bruk og kjøp av narkotikaliggei kjerneområdetfor nektelse.

Dersom søker ikke har oppholdt seglenge i Norge, og det heller ikkekan innhentes pålitelig
politiattest fra tidligerebostedsland,må det krevesen viss botid i Norge slikat man i hvert
faller sikkerpå at søkeren de senere år ikke har utvist en vandel som gjør vedkommende
uskikkettil å inneha kjøreseddel.
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For å sikre passasjerenes trygghet, har det fra politiets side vært vurdert at "karantenetiden"
må være av en viss lengde for å unngå at personer som relativt nylig har vært domfelt for
for eksempel drap, voldtekt eller grov vold i fidligere hjemland får anledning fil å kjøre buss
eller drosje. Hadde slike forhold blitt begått i Norge, ville vedkommende antagelig aldri fått
kjøreseddel, og slik sett vil utlendingen bli behandlet langt gunstigere enn om
vedkommende hele tiden var bosatt i Norge. Som passasjer er man prisgitt at sjåføren
opptrer korrekt og at man ikke risikerer å bli forulempet. Vi vil minne om at sårbare
grupper som skolebarn og utviklingshemmede daglig er avhengig av befordring med taxi
hvor passasjeren er alene med sjåføren i bilen.

Vi mener at en karantenetid på for eksempel 3 år vil være for kort. Vi antar at de fleste
passasjerer ville vegret seg for å sette seg inn i en taxi om de visste at sjåføren var domfelt
for drap noen år tidligere.

Dersom det ikke er noe å bemerke til søkerens vandel etter en botid i Norge på 5 år, vil
man i større grad kunne ivareta passasjerenes sikkerhet som er hovedbegrunnelsen for en
ordning med kjøreseddel. At søkeren har problemer med å komme i arbeid må være
underordnet hensynet til publikums sikkerhet.
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