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Midlertidig forskrift om forlenget gyldighet for kjøreseddel i anledning 
utbrudd av Covid-19 videreføres ikke 

Vi viser til deres henvendelser 13. mars 2020 til Politidirektoratet og 18. mars 2020 til 
Samferdselsdepartementet der dere ba om at det innvilges en generell dispensasjon for å 
fornye kjøresedler.   
 
Forskrift om forlenget gyldighet for kjøreseddel i anledning utbrudd av covid-19 ble fastsatt 
ved kgl.res. 3. april 2020 med hjemmel i midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 for å avhjelpe 
konsekvenser av utbrudd av covid-19 mv. (koronaloven) § 2. Forskriften gjelder i 
utgangspunktet så lenge koronaloven gjelder, til 27. mai 2020.  
 
Begrunnelsen for fastsettelse av forskriften var kapasitetsutfordringer i politiet og 
helsevesenet i forbindelse med utbruddet av covid-19. Transport er en samfunnskritisk 
funksjon og det var sterkt ønskelig å unngå en situasjon hvor vi ikke har nok sjåfører innen 
persontransport, fordi det under de spesielle forholdene i helsevesenet og politiet kunne bli 
utfordrende å forlenge gyldigheten av kjøreseddelen.  
 
Samferdselsdepartementet ba 22. april 2020 Politidirektoratet og Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) om en vurdering av om det ut fra kapasitetshensyn i 
forbindelse med covid-19 fortsatt er behov for utvidet gyldighet for kjøresedler, og evt. hvor 
lenge utvidelsen bør gjelde. Politidirektoratet viser til at det er behov for forlenget gyldighet 
for kjøresedler dersom det vil være vanskelig å fremlegge helseattest.  
 
HOD har rådspurt Helsedirektoratet som vurderer at kapasiteten hos fastlegene i nåværende 
situasjon er god. Det vil ikke være et kapasitetsproblem å få utført en legeundersøkelse med 
tanke på helseattest. 
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Side 2 
 

 
Når det nå verken er kapasitetsproblemer hos politiet eller helsevesenet, er det ikke lenger 
behov for å forlenge ordningen med utvidet gyldighet for kjøreseddel. En kjøreseddel er en 
bekreftelse på at fører har god vandel og god helse. Gyldig kjøreseddel er derfor viktig for 
sikkerheten til både fører og passasjer. Samferdselsdepartementet vil derfor ikke innføre 
tiltak for å videreføre ordningen som er fastsatt i forskriften om utvidet gyldighet for 
kjøreseddel, når denne oppheves 27. mai 2020. For å gi berørte sjåfører tilstrekkelig tid til å 
fornye kjøresedler som nylig er utløpt, eller er i ferd med å utløpe, vil den midlertidige 
forskriften imidlertid ikke bli opphevet før 27. mai. 
 
Ifølge FHI ligger smittetoppen foran oss, og vi vet ikke hvordan kapasiteten hos politiet og 
helsevesenet vil utvikle seg. Vi ber dere derfor om å oppfordre de av deres medlemmer som 
vet de vil få behov for ny kjøreseddel i løpet av året, om å fornye denne så snart som mulig.  
 
Dersom kapasiteten hos politiet eller helsevesenet reduseres, vil behovet for en utvidelse av 
gyldighet for kjøreseddel på nytt bli vurdert.  
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avdelingsdirektør 
 
 

Anette Hauge 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 
 
Kopi 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Norges Taxiforbund 
Politidirektoratet 
Statens vegvesen 
Yrkestrafikkforbundet 
 


	Midlertidig forskrift om forlenget gyldighet for kjøreseddel i anledning utbrudd av Covid-19 videreføres ikke

