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

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

Vi viser til høringsnotat fra Samferdselsdepartementet med forslag til endring i yrkestransportloven.

Endrin i rkestrans ortlovens 26:

Sør-Trøndelag fylkeskommune er positiv til forslaget om at krav om politiattest ved søknad om

transportløyve eller annen godkjenning stadfestes i loven og ikke bare i forskriften.

§ 37 a, andre ledd:

Sør-Trøndelag fylkeskommune har ingen innvendinger mot endringen.

Ny § 37 c:

Med hensyn til vilkår for å få kjøreseddel, ny § 37 c, mener Sør-Trøndelag fylkeskommune det er

meget viktig at en sjåfør som driver persontransport har helse og vandel som gjør vedkommende
skikket til å ta ansvar for å frakte passasjerer med motorvogn.

Ettersom det er vanskelig og ofte umulig å finne ut om en person fra land utenfor EØS har begått

straffbare handlinger før han kom til landet, mener vi det er fornuftig å kreve at en søker må ha bodd

i Norge i minst 5 år for eventuelt å få utstedt kjøreseddel. Det samme gjelder EØS-borgere som ikke

vil eller kan framlegge politiattest fra eget hjemland. Vi støtter Samferdselsdepartementets tanke om

å beskytte publikum mot eventuelle sjåfører som er ilagt straff for alvorlige forbrytelser, selv om det i

noen tilfeller går ut over nyankomne innvandreres mulighet til å komme raskt i arbeid.
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SØR-TRØNDL 3 FYLKESKU', JNE
Samferdselsavdeilnqen

Sør-Trøndelag fylkeskommune ser at det kan oppfattes som forskjellsbehandling når norske
statsborgere som har oppholdt seg i utlandet i flere år er unntatt krav om botid. Ettersom både
Justis- og beredskapsdepartmentet og Samferdselsdepartementet har kommet til at kravet ikke bør
omfatte disse, støtter fylkeskommunen likevel dette synet.

Med hilsen

Odd Moldestad
Samferdselssjef

Liv Haugen
Rådgiver

Dokumentnr.: 201318410-2 side 2 av 2


