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Stortinget har vedtatt å be regjeringen fjerne kravet om obligatorisk aldersbestemt helseattest for 
førerkort. Når dette skjer er foreløpig uvisst. Vil det da være mulig å vedta lokale forskrifter som sikrer 
opprettholdelse av obligatorisk helseattest ved gitt alder? 
 
Svar 
 
Kommuneadvokaten er bedt om å bistå med svar på spørsmål 72/2021 til rådmannen fra Kari Palm 
(MDG):  

Innledning 
 
Stortinget vedtok den 9. februar 2021 et representantforslag (Dokument 8:79 S (2020-2021)) om 
opphevelse av krav til helseattest for førerkort for eldre. Det ble flertall for følgende forslag:  
 

«I Stortinget ber regjeringen fjerne kravet om obligatorisk, aldersbestemt helseattest for eldre 
som grunnlag for førerkort.  

 
II Stortinget ber regjeringen se på muligheter for hvordan de som allerede har blitt fratatt 
førerkortet som følge av de kognitive testene, kan få mulighet til å få en ny vurdering av sin 
egnethet til å kjøre bil, og at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med 
forslag til løsning i løpet av våren 2021.» 

 
Palms spørsmål er om Drammen kommune, etter at kravet om obligatorisk helseattest for eldre er blitt 
fjernet, kan vedta en lokal forskrift som opprettholder et slikt krav om helseattest.  
 

Rettslig grunnlag  
 
Vegtrafikkloven § 24 gir alminnelige regler om førerett, førerkort, førerprøve og kompetansebevis. I 
fjerde og femte ledd i bestemmelsen heter det:  
 

«Den som skal få førerkort må være edruelig, og det må ikke være noe å si på hans vandel ellers. 
Han må ha tilstrekkelig syn og førlighet, nødvendig fysisk og psykisk helse og ha bestått 
førerprøve. Ved kjøring til førerprøve anses kandidat som fører av motorvognen. 
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Departementet kan gi forskrift om førerprøve og førerett, herunder gebyr, gyldighetstid, fastlagt 
føreropplæring for førerprøve, helsekrav, krav til tilleggsopplæring og vilkår og begrensninger i 
føreretten. Departementet kan ved forskrift fastsette nærmere bestemmelser om at den som 
ikke består førerprøve, utrykningsprøve eller prøve for yrkessjåførkompetanse kan forbys å gå 
opp til ny prøve i en periode på inntil to måneder (karantene).» (understreket her) 

 
Selve kravet om helseattest for eldre fremgår av Forskrift om førerkort m.m. - F19.01.2004 nr. 298- 
(«førerkortforskriften») med vedlegg. Det følger av førerkortforskriften § 1-8 bl.a. at:  
 

«Som vedlegg til denne forskrift er fastsatt følgende vedlegg, som er en del av denne forskrift: 
1. Helsekrav» 

 
I forskriftens vedlegg 1 «Helsekrav» § 4 om helseattest fremgår at helseattest skal fremlegges i en rekke 
situasjoner, herunder «ved fornyelse av førerkort etter fylte 80 år», jf. bokstav e.  Hvis man fortsatt 
ønsker å ha førerkort etter fylte 80 år, må man altså levere helseattest fra lege. Helseattesten kan være 
gyldig i inntil tre år.  
 
Forskriften er fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i bl.a. vegtrafikkloven. Myndighet etter 
vegtrafikkloven § 24 er delegert fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet gjennom 
delegeringsvedtak, senest i 2003.  
 
Slik kommuneadvokaten forstår vegtrafikkloven, tilligger kompetansen til å fastsette vilkår i forskrift 
knyttet til erverv og opprettholdelse av førerkort og/førerrettigheter etter loven til departementet. 
Departementet har delegert denne kompetansen til Vegdirektoratet. Kommunen har etter dette ikke 
kompetanse til å fastsette forskrift med hjemmel i vegtrafikkloven. Vi legger til at det fremstår naturlig 
at vilkår, herunder helsekrav, knyttet til førerrett og førerkort er like for alle sjåfører og uavhengig av 
bosted.  
 


