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Aldersgrensen for sjåfører innen persontransport 

Vi viser til deres henvendelse per brev den 5. september 2018 med forslag om at den øvre 

aldersgrensen for å få utstedt kjøreseddel bør være mer fleksibel.  

 

Formålet med aldersgrenser for kjøreseddel, er å redusere risiko for ulykker med førere i 

løyvepliktig persontransport som på grunn av alderen er uskikket til å føre motorvogn. 

Yrkestransportlovens § 37 a fastsetter at for personer som er fylt 60 år blir kjøreseddel 

utstedt for 5 år, men ikke lenger enn til innehaveren fyller 75 år. Etter fylte 70 år må gyldig 

legeattest som ikke er eldre enn 1 år foreligge for at kjøreseddelen skal være gyldig. Dersom 

særlige helseforhold tilsier det, skal perioden kjøreseddelen er gyldig for settes kortere.  

 

Aldersgrensen for kjøreseddel ble hevet fra 70 til 75 år i 2009, jf. Ot.prp nr. 60 (2008-2009). 

Heving av den generelle aldersgrensen for kjøreseddel ble begrunnet med en generell 

vurdering av helsetilstanden i aldersgruppen opp til 75 år. Vurderingen ble gjort i samråd 

med helsemyndighetene. Den generelle aldersgrensen for kjøreseddel ble forut for det 

vurdert i 1979.  

 

Departementet registrerer næringens innspill knyttet til problemer med sjåførrekruttering.  

Departementet viser til at en ytterlige heving av den generelle aldersgrensen for kjøreseddel 

må bygge på en bred vurdering av helsetilstanden i den relevante aldersgruppen, slik det ble 

gjort i 2009. Slik vi ser det må næringens nåværende utfordringer knyttet sjåførrekruttering i 

forhold regelverket om kjøreseddel søkes løst gjennom eventuelle dispensasjoner. Når det 

gjelder muligheten til å gjøre unntak i de enkelte tilfellene, er det Politidirektoratet som kan 

gjøre slike unntak, jf. Yrkestransportloven § 37 h. 
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Side 2 
 

Vi tar likevel med oss deres innspill i vårt arbeid.  

 

Med hilsen 

 

Anne-Lise Junge Jensen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Knut Hesthammer 

førstekonsulent 
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