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

opphold i Norge 

 

Samferdselsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring av 

yrkestransportlova.  

 

1. Innledning  
Den nye politiregisterloven, lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i 

politiet og påtalemyndigheten medfører at det er behov for endring i 

Yrkestransportlova, lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy 

hva gjelder reglene om kjøreseddel.  

Samferdselsdepartementet foreslår videre en endring i yrkestransportloven § 26 som 

innebærer at krav om politiattest ved søknad om løyve vil følge direkte av loven og ikke 

av forskrift som i dag. Dette forslaget innebærer ikke realitetsendringer.  

 

2. Bakgrunn for forslaget 
For å drive som sjåfør av drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og/eller motorvogn 

spesielt utformet og/eller utstyrt for transport for personer med nedsatt funksjonsevne 

kreves det at vedkommende i tillegg til førerkort innehar kjøreseddel. For å få utstedt 

kjøreseddel kreves det fremlagt legeattest samt en vandelskontroll. Søkeren må ha en 

slik vandel at politiet ikke finner søkeren uskikket til å virke som fører av motorvogn i 

persontransport mot vederlag, jf. yrkestransportlova § 37 c. Bakgrunnen for dette er å 

sikre publikum mot sjåfører som er ilagt straff for alvorlige forbrytelser. I dag foretas 

utstedelse av kjøreseddel av politiet som har oversikt over straffbare handlinger i 

strafferegisteret. 
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Formålet med politiets vandelskontroll er å avklare om vedkommende søker er skikket 

til å drive som sjåfør i offentlig persontransport.  

 

Siden det er politiet som utsteder kjøreseddel foretas vandelskontrollen ved at politiet 

søker i sine egne registre. Det vil dermed ikke fysisk utstedes av en politiattest. 

Skikkethetsvurderingen vil foretas uavhengig av søkers opprinnelsesland. Siden 

vandelsvurderingen foregår ved søk i politiets registre, må søker om kjøreseddel ha 

bodd i Norge i en viss tid.  

 

 

Dette innebærer at utlendinger som søker om kjøreseddel må dokumentere at de har 

slik vandel at politiet ikke finner vedkommende uskikket til å virke som sjåfør for slik 

motorvogn som nevnt i yrkestransportlova § 37a. Personer som ikke tidligere har bodd 

i Norge eller kun har bodd i Norge i kort tid vil ikke politiet kunne foreta en 

vandelskontroll av, da det ikke vil finnes noe i reaksjonsregisteret på dem, eventuelt 

kun for et kort tidsrom bakover i tid. Disse må dermed fremlegge dokumentasjon på 

vandel fra tidligere hjemland slik at politiet kan foreta en vandelskontroll. 

 

For EØS- borgere vil i praksis den eneste gyldige dokumentasjonen på vandel være 

fremleggelse av en politiattest fra tidligere hjemstat.  

 

Dersom søker til kjøreseddel er fra et tredjeland utenfor EØS-området vil det i praksis 

ofte ikke være mulig å gjennomføre tilfredsstillende vandelskontroll av vedkommende. 

Det vil ofte være svært ressurs- og tidkrevende å innhente og verifisere politiattest fra 

utlandet. I enkelte tilfeller vil det selv etter en slik ressursbruk fortsatt kunne være tvil 

om attestens pålitelighet. I praksis er dette en stadig mer aktuell problemstilling som 

medfører at det kan oppstå vesentlige forskjeller i behandlingen av henholdsvis norske 

og utenlandske søkere. I Norge kontrolleres vandelen for den perioden vedkommende 

har vært bosatt i landet. For utlendinger med forholdsvis kort botid i Norge, vil det som 

fremkommer i reaksjonsregisteret være av begrenset verdi idet det kun dekker 

vandelen i et avgrenset tidsrom. Reaksjonsregisteret inneholder dermed ikke 

opplysninger om potensielt alvorlige straffbare handlinger utlendingen kan ha begått 

forut for at vedkommende kom til Norge. Utlendingen gis dermed heller ikke mulighet 

til å dokumentere vandel over et lengre tidsrom.  

 

Samtidig er det problemer forbundet med å skulle kreve at det innhentes utenlandsk 

politiattest. For det første er det ikke alltid like enkelt for den arbeidssøkende å 

innhente attest fra utlandet. Det kan på grunn av utlendingens bakgrunn være 

uforsvarlig å forlange at vedkommende skal forsøke å innhente attest fra sitt tidligere 

lands myndigheter. Videre kan forholdene i landet være slik at den fremlagte attest ikke 

fremstår med tilstrekkelig troverdighet. Det kan også være slik at det aktuelle landet 

ikke har noe system for utstedelse av politiattest, at systemet fremstår som mangelfullt 

eller at det ikke finnes grunnlag for å anmode om utstedelse av politiattest.  
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Videre vil man selv om det foreligger en utenlandsk politiattest ofte ha store problemer 

med å klarlegge det reelle innholdet i denne og konvertere den til norske forhold. 

Typisk kan det være vanskeligheter forbundet med å klarlegge hva en eventuell attest 

viser og hva som er utelatt, hvilket gjerningsinnhold det aktuelle straffebudet omfatter i 

det enkelte land, hva som er kriminalisert, hva som er reaksjonen osv.  

 

På denne bakgrunn foreslår departement at det lovfestes et krav om minste botid i 

Norge før kjøreseddel kan utstedes. Allerede i dag eksisterer det et krav om botid, men 

situasjonen er lite tifredsstillende ved at kravet om botid er gitt i et rundskriv. Hensynet 

til forutberegnlighet og klarhet tilsier at en såpass inngripende regel bør gis med 

hjemmel i lov.  

 

Etter departementets vurdering bør det være adgang til å kreve at søker til kjøreseddel 

har bodd/oppholdt seg i Norge i en gitt periode slik at det finnes et grunnlag å bygge 

en vandelsvurdering på. Et krav om botid innebærer i realiteten et yrkesforbud i den 

perioden vedkommende ikke får utstedt kjøreseddel. Det må derfor være tungtveiende 

grunner som tilsier at det skal kreves botid. 

 

Hensynet bak regelen (vandelskontrollen i forbindelse med utstedelse av kjøreseddel) 

er å beskytte publikum mot eventuelle sjåfører som er ilagt straff for alvorlige 

forbrytelser. Når publikum tar drosje, kjører buss eller liknende, som del av et offentlig 

transportmiddel, er de prisgitt den sjåføren de tilfeldigvis får og det er viktig at 

publikum kan føle seg trygge på at vedkommende har blitt vurdert som skikket til å 

drive som sjåfør.  

 

Det er viktig at nyankomne innvandrere raskest mulig kommer i arbeid og bidrar med 

sine ressurser i samfunnet. Krev om fem års botid for å få tildelt kjøreseddel er i 

utgangspunktet uheldig ettersom det i praksis vil fungere som et midlertidig 

yrkesforbud for innvandrere utenfor EØS-området. Samtidig er passasjerenes sikkerhet 

av så stor betydning at departementet likevel mener det bør stilles krav om botid. Vi 

inviterer imidlertid høringsinstansene særskilt til å gi innspill til måter å sikre 

passasjerer på som kan være alternativ til botid. 

 

Den nye politiregisterloven har i § 36 en bestemmelse om adgang til å innføre et krav 

om botid i de tilfeller der andre enn politiet skal foreta selve vandelsvurderingen. I den 

foreslåtte bestemmelsen om botid i forbindelse med utstedelse av kjøreseddel har 

departementet lagt seg så nært opp til politiregisterregleverkets bestemmelser om 

botid som mulig, da det er de samme hensyn som gjør seg gjeldende.  

 

Forslag til endring i yrkestransportloven § 26 om politiattest var til høring med 

høringsfrist i mai 2012. Vi viser til omtalen i tidligere utsendte høringsforslag av 9. 

februar 2012. Departementet har funnet behov for en justering av lovteksten som var til 

høring. Forslaget til endring i yrkestransportloven § 26 innebærer at det nå vil følge 

direkte av yrkestransportloven at det skal kreves politiattest ved søknad om løyve. 

Gjeldende § 26 er utformet som en kan regel, men det er fastsatt i forskrifter at det skal 
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kreves politiattest ved søknad om løyve.  Forslaget til endring i § 26 er således en 

tilpassing og klargjøring av gjeldende rett. 

 

 

3.  Gjeldende rett 
 

3.1. Yrkestransportlova 

Gjeldende regler for kjøreseddel finnes i yrkestransportlova kapittel 7 A. Her fremgår 

det at fører av drosje, selskapsvogn, turvogn, rutevogn og motorvogn som er spesielt 

utformet og/eller utstyrt for transport av funksjonshemmede, under persontransport 

mot vederlag må ha kjøreseddel i tillegg til førerkort, jf. yrkestransportlova § 37 a første 

ledd. Kjøreseddelen gjelder i 10 år og utferdiges av politimesteren der vedkommende 

bor, jf. yrkestransportlova § 37 a andre og tredje ledd.  

 

Den som skal få kjøreseddel, må være fylt 20 år og ha slik vandel at politiet ikke finner 

vedkommende uskikket til å virke som fører ved persontransport mot vederlag. I tillegg 

skal vedkommende oppfylle nødvendige helsekrav, jf. yrkestransportlova §§ 37 b og 37 

c. 

 

For at det skal kunne stilles krav til kjøreseddel, må transporten skje ”mot vederlag”. 

Det presiseres at kravet til kjøreseddel gjelder føreren, mens kravet om løyve gjelder 

den som har transporten som næring. Det er ikke avgjørende om transportøren har hatt 

en fortjeneste ved turen eller om motivet for turen var å oppnå fortjeneste. Kan det 

konstanteres at vedkommende som driver transporten har fått vederlag i en eller annen 

form, vil det kunne stilles krav om kjøreseddel. 

 

3.2 Politidirektoratets Rundskriv 2007/001 (Håndhevingsinstruks i førerkort 

saker mv.) 

Som nevnt under pkt. 2 over fremgår krav om botid for å få utstedt kjøreseddel av et 

rundskriv. I håndhevingsinstruksen pkt. 3.9.2 fremgår det i dag retningslinjer for at det 

bør kreves minst 5 års opphold i Norge før kjøreseddel kan utstedes dersom det ikke 

kan fremlegges troverdig politiattest fra tidligere bostedsland.  

 

4. Forholdet til EØS-retten  

Som nevnt under pkt. 2 vil EØS-borgere unngå et krav om botid ved å fremlegge 

politiattest fra sitt hjemland. For alle EØS-borgere stilles det krav om tilfredsstillende 

vandel for utstedelse av kjøreseddel. For norske borgere stilles det ikke krav om 

fremleggelse av politiattest på bakgrunn av at det er politiet selv som foretar 

vandelsvurderingen. Heller ikke når norske borgere over lengre tid har bodd i utlandet 

må disse fremlegge politiattest fra det aktuelle land, mer om dette under pkt. 5.2. For de 

øvrige EØS-borgerne vil den eneste måten å dokumentere sin vandel på i realiteten 

være å fremlegge politiattest fra sin hjemstat. Det kan argumenteres med at dette 

innebærer en viss forskjellsbehandling mellom norske borgere og borgere fra de øvrige 

EØS-landene.  
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Departementet er imidlertid av den oppfatning at det er helt nødvendig for å realisere 

målsetningen med reglen at EØS-borgerne må fremlegge dokumentasjon på sin vandel 

fra tidligere hjemstat. Departementet mener derfor kravet om fremleggelse av 

politiattest fra eget hjemland er begrunnet i allmenne hensyn, jf. EØS-avtalen art. 28 nr. 

3. Som nevnt under pkt. 2 er det hensynet til publikums sikkerhet og at de skal kunne 

føle seg trygge på at vedkommende sjåfør ikke er vurdert som uskikket til å virke som 

fører som er bakgrunnen for vandelsvurderingen i forbindelse med utstedelse av 

kjøreseddel. 

   

5. Presentasjon av departementets forslag 

 
5.1. Det nærmere innholdet av forslaget 

Samferdselsdepartementet foreslår at det i yrkestransportlova § 37 bokstav c tas inn et 

nytt andre ledd som innebærer at utlendinger som har bodd i Norge i mindre enn 5 år 

blir ilagt et krav om botid. EØS-borgere kan unngå kravet om botid ved å fremlegge 

politiattest fra tidligere hjemstat. Dersom EØS-borgeren ikke vil fremlegge slik attest vil 

vedkommende bli underlagt kravet om botid. Utlendinger fra land utenfor EØS-området 

skal ilegges et krav om botid.  

 

Bakgrunnen for å sette kravet om botid til 5 år er for det første politiregisterloven § 36 

hvor det fremgår at et krav om botid kan settes til inntil 5 år der vesentlige 

samfunnsinteresser tilsier det. Denne bestemmelsen får imidlertid ikke direkte 

anvendelse hva gjelder kjøreseddel, men som nevnt under pkt. 2 ønsker departementet 

å legge seg så nært opp til politiregisterregelverkets bestemmelser om botid som 

mulig. Videre innebærer dagens bestemmelse om botid, som fremgår av 

håndhevingsinstruksen, at det bør stilles krav om minst 5 års botid. SD har fått opplyst 

at politiet i praksis stort sett krever 5 års botid før kjøreseddel utstedes. Forslaget om 5 

års botid stemmer dermed godt med det som er praksis allerede i dag, samtidig som et 

krav om 5 års botid anses å gi politiet et tilfredsstillende grunnlag for å kunne foreta en 

vandelskontroll. 

 

Dette medfører en endring i forhold til dagens krav til botid. Dagens botidskrav som 

fremgår altså av håndhevingsinstruksen, jf. pkt. 3.2 over. Botidskravet praktiseres i dag 

på skjønnsmessig grunnlag beroende på om den fremlagte politiattesten anses som 

troverdig. Det eksisterende kravet kan også kun gjøres gjeldende overfor utlendinger 

som kommer fra land utenfor EØS-området, idet EØS-borgere også i dag kan fremlegge 

politiattest fra sitt hjemland og dermed unngå kravet om botid. At politiet i det enkelte 

tilfellet skal foreta en skjønnsmessig vurdering betyr i prinsippet at det kan oppstå 

tilfeldig forskjellsbehandling av søkere til kjøreseddel ved at søkere fra samme 

tredjeland får krav om ulik botid før kjøreseddel utstedes. JD uttaler i Ot. prp. 108 

(2008-2009) til politiregisterloven i pkt. 12.2.6 Særlig om vandelskontroll av utlendinger 

at når det gjelder krav om botid bør det vurderes å innføre en generell løsning som 

ivaretar hensynet til likebehandling og som motvirker at det oppstår tilfeldige 
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særordninger på områder hvor et krav om boplikt er aktuelt. Samferdselsdepartementet 

støtter dette synspunktet som innebærer at politiet ikke lenger skal kunne utvise noe 

skjønn i forhold til kravet om botid.  

 

I praksis betyr dette at en person fra et land utenfor EØS-området, for eksempel USA, 

Pakistan eller Somalia, som søker om kjøreseddel etter å ha bodd i Norge i 2 år vil få 

avslag på søknaden og informasjon om at vedkommende kan søke igjen om 3 år.  

 

5.2 Hvem omfattes av forslaget 

Den som søker om kjøreseddel og har bodd i Norge i mindre enn 5 år, forut for 

søknaden, skal ilegges et krav om botid. EØS-borgere kan unngå kravet om botid ved å 

fremlegge politiattest fra tidligere hjemstat. Dersom EØS-borgeren ikke vil fremlegge 

slik attest vil vedkommende bli underlagt kravet om botid. Borgere fra tredjeland 

utenfor EØS-området som har bodd i Norge i mindre enn 5 år skal ilegges et krav om 

botid.    

 

Lov av 28.05. 2010 nr. 16  Om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten 

(politiregisterloven) gjelder også på Svalbard, jfr. lovens § 3.  Yrkestransportloven 

gjelder ikke på Svalbard, men det er med hjemmel i Svalbardloven gitt regler om 

persontransport mot vederlag innenfor Longyearbyen, Forskrift om persontransport 

innenfor Longyearbyen av 28.05. 1991. Etter denne forskriftens § 10 kreves det 

kjøreseddel for den som skal kjøre buss/taxi.   

 

Grunnlaget for innføring av boplikt er knyttet opp til mulighetene for en 

gjennomsiktig/pålitelig vandelsvurdering av søkere til kjøreseddel. 

Samferdselsdepartementet anser ut fra dette at det ikke er saklig grunnlag for ikke å 

likestille botid på Svalbard med botid i Norge i forslaget til ny § 37 c i 

yrkestransportloven.  

 

Når det gjelder utlendinger med tidligere opphold i Norge, innebærer forslaget at et 

tidligere opphold ikke fritar vedkommende fra et krav om botid. Som eksempel kan 

nevnes at en amerikansk borger flytter tilbake til hjemlandet etter å ha bodd i Norge i 

flere år. Dersom vedkommende returnerer til Norge etter noen år, vil han ikke kunne 

dokumentere tilfredsstillende vandel når det kreves botid. Departementet ser at 

konsekvensen av bestemmelsen i enkelte tilfeller vil kunne fortone seg som urimelig, 

og av den grunn gis politiet i slike situasjoner et visst skjønn i det enkelte tilfellet til å 

vurdere om et krav om botid vil gi et urimelig resultat.  

 

Problemstillingen gjør seg også gjeldende overfor norske statsborgere som har 

oppholdt seg i lengre perioder i utlandet. Et eksempel på et slikt tilfelle er at en norsk 

borger flytter til Sør-Afrika og oppholder seg der i 10 år. Når han så kommer tilbake og 

vil søke om kjøreseddel vil han kunne bli møtt med innsigelsen om at han ikke kan 

dokumentere tilfredsstillende vandel. Det vises i denne sammenhengen til omtalen av § 

28-4 Krav om botid ved utstedelse av politiattest for utlendinger mv. i høringen til forslag 

om ny politiregisterforskrift, datert 15.06. 2011 pkt. 6.5. Denne får imidlertid ikke 
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direkte anvendelse overfor kjøreseddel, jf. det som ble sagt under pkt. 2 om dette. 

Kapittelet om vandelskontroll i politiregisterloven og politiregisterforskriften passer 

ikke ved utstedelse av kjøreseddel, men de samme hensyn gjør seg gjeldende. Justis- 

og beredskapsdepartementet (JD) uttaler her at de under noe tvil er kommet til at en 

slik regel ikke bør omfatte norske borgere som har bodd i utlandet. Bakgrunnen for 

dette er at det er svært vanlig at norske borgere sammen med familien tilbringer flere 

år utenlands i jobbsammenheng. Det vil dermed være vanskelig å forsvare at slike 

personer gjennom et krav om botid ville få et yrkesforbud grunnet regler om 

vandelskontroll når de kommer tilbake. Selv om det finnes mange likheter mellom 

denne gruppen personer og utlendinger som ikke oppfyller kravet om botid, viser JD til 

at det også finnes flere forskjeller. For det første vil man ha oversikt over norske 

borgeres vandel før de flyttet til utlandet, videre er det nærliggende at norske 

myndigheter får kjennskap til når norske borgere i utlandet kommer under 

straffeforfølgning – i hvert fall når det dreier seg om alvorlige forhold. Dette enten ved 

at norske borgere selv tar kontakt for bistand eller ved at utenlandsk myndighet 

kontakter norske myndigheter. På denne bakgrunn har JD kommet til at kravet om 

botid ikke bør gjelde for norske borgere, selv om de over lengre tid har oppholdt seg i 

utlandet. Dette er for øvrig heller ikke praksis i dag. Samferdselsdepartementet deler 

denne oppfatningen og lar dermed ikke kravet om botid gjelde for nordmenn som har 

bodd i utlandet i lengre tid. 

 

5.3 Utgangspunktet for utregningen av botid.  

Den nevnte høringen av forslag til ny politiregisterforskrift, datert 15.06. 2011 omtaler 

problemstillingen i tilknytning til fra hvilket tidspunkt botiden skal beregnes. JD ber i 

høringen om tilbakemelding fra Utlendingsdirektoratet på det finnes et egnet tidspunkt 

som kan sikre notoritet med henblikk på når den utenlandske borgeren lovlig har 

bosatt seg i Norge. JD viser videre til at det i utgangspunktet er ønskelig å fastsette 

utgangspunktet for utregningen av botid i politiregisterforskriften. Det er så vidt SD er 

kjent med verken endelig fastsatt fra hvilket tidspunkt botiden skal løpe eller om dette 

skal uttrykkelig fastsettes i politiregisterforskriften. Men SD ser det som naturlig at 

utgangspunktet for botiden i tilknytning til kjøreseddel fastsettes i tråd med det JD 

kommer frem til. Videre mener departementet det er naturlig at utgangspunktet for 

beregning av botid fastsettes i yrkestransportregelverket i og med at 

politiregisterregelverkets botidsbestemmelser ikke passer helt ved utstedelse av 

kjøreseddel, jf. det som er sagt over om dette.  

 

Når det gjelder utgangspunktet for fastsettelse av botid har det vært antydet at for EØS-

borgerne vil den dato vedkommende krysser grensen inn til Norge være 

utgangspunktet. EØS-borgeren vil da ha bevisbyrden i forhold til å dokumentere dette. 

Når det gjelder tredjelandsborgerne fra land utenfor EØS-området kan den dato vedtak 

om oppholdstillatelse registreres hos utlendingsmyndigheten være aktuell. Vi ber 

imidlertid om innspill fra høringsinstansene på dette spørsmålet. 

 

6. Økonomiske og administrative sanksjoner 

Forslaget antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser. 



Side 8 

 

Forslag til lov om endring i lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport 

med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) 

 

 

I yrkestransportlova av 21. juni 2002 nr. 45 blir det gjort følgende endringer: 

 

§ 26 skal lyde: 

 

§ 26.  Politiattest 

 

Det skal krevjast poltiattest ved søknad om løyve eller anna godkjenning etter denne lova. 

Departementet kan i forskrift fastsetje reglar om fornya vandelskontroll. 

 

§ 37 a andre ledd skal lyde: 

 

§ 37 a Virkeområde 

 

(…..) 

       Kjøresetelen gjeld for heile landet og blir utferda av politimeisteren eller den han gir 

myndigheit der vedkomande bur. Det er ikkje nødvendig med ny kjøresetel ved skifte av 

bustad, jfr. likevel § 37 c tredje ledd. 

(…..) 

 

Ny § 37 c skal lyde 

 

§ 37 c. Vilkår for kjøresetel m.m. 

 

(1) Den som skal få kjøresetel, må vere fylt 20 år og ha slik vandel at politiet ikkje finn 

vedkommande uskikka til å virke som førar av slik motorvogn som nemnt i § 37a. 

 

(2) For utlendingar krevst det 5 års butid i Noreg før kjøresetel kan utferdast. 

Kravet om butid gjeld likevel ikkje EØS-borgarar som legg fram politiattest frå heimstaten 

sin. Utlendingar frå land utanfor EØS-området med tidlegare opphald i Noreg, kan få 

unnatak frå kravet om butid dersom fråveret ikkje er av eit slikt omfang at det ikkje kan 

gjennomførast tilfredsstillande vandelskontroll.  

 

Departementet kan i forskrift gje nærare reglar om kjøresetel. 

 

(3)Politimeisteren eller den han gir myndigheit kan bestemme at det for å få kjøresetel 

for drosje kan krevjast avlagt prøve som viser tilstrekkeleg kjennskap til løyvedistriktet. 

Er slikt vedtak sett i verk, gjeld ikkje kjøresetel frå anna politidistrikt utan påteikning frå 

politiet om at vedkommande har stått til kjentmannsprøven. 

 

***** 
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