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Tillegg til tildelingsbrev til fylkesmannen- Innføringskurs for landets leger om nye helsekrav til
førerkort

Viser til tildelingsbrev fra KMD av 15. februar 2016.
Viser også til brev fra Helsedirektoratet av 1.3.2016 om: Informasjon om fremdriftsplan for
iverksetting av nye helsekrav til førerkort, vedlegg 1 til førerkortforskriften (vår referanse
13/1125-762) hvor vi informerte om videre fremdrift og varslet om møte 3.5.2016. Vi viser også
til drøfting på møtet med fylkeslegene 10.3.2016.
På grunn av at nødvendige juridiske avklaringer mellom Helsedirektoratet og Vegdirektoratet
har tatt lenger tid enn forutsatt, har Vegdirektøren v/ ass. vegdirektør og helsedirektøren i dag
blitt enig om følgende fremdrift:
Revidert førerkortforskrift med nytt Vedlegg 1 vil fastsettes 1.7.2016 og tre i kraft 1.10.2016.
Når forskriftstekst og tilhørende oppsummeringsnotat er oversendt Lovdata ca. 1. juni, kan
disse dokumentene brukes i opplæringsøyemed. Utkast til veileder vil også være klar da.
Nytt oppdrag:





Fylkesmannen skal selv eller i samarbeid med andre, arrangere og invitere legene i
sitt fylke til et innføringskurs i nye regler i Vedlegg 1 til Førerkortforskriften;
Helsekrav til førerett.
Oppdraget skal løses innenfor den tildelte budsjettrammen. Fylkesmannen skal etter
behov foreta nødvendige omprioriteringer innenfor Helsedirektoratets
oppgaveportefølje. Helsedirektoratet skal skriftlig orienteres om eventuelle
nedprioriteringer av andre oppdrag.
Innføringskursene kan holdes fra og med juni til og med september.
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Bakgrunnsinformasjon til hjelp for å løse oppdraget:




Vårt brev av 13.4.2016 med vedlegg om faglig dialogmøte 3. mai 2016.
Opplegget som kan brukes til innføringskursene ble presentert på møtet 3. mai og vil
bli sendt fylkesmennene i oppdatert versjon.
Innføringskurs etter dette opplegget er søkt forhåndsgodkjent med tellende
kurstimer av Dnlf.

Vi beklager at vi nok en gang kommer med endret dato for iverksetting, men ser at dette vil gi
den nødvendige tid til god implementering.
Vennlig hilsen
Svein Lie e.f.
divisjonsdirektør
Jon Hilmar Iversen
prosjekdirektør
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