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Midlertidig unntak knyttet til Trafikant i mørket
I forbindelse med utbrudd av koronavirus og de tiltak som ble besluttet av myndighetene og Statens
vegvesen, ble det i april 2020 gitt noen unntak knyttet til trafikkopplæring og øvingskjøring i form av
midlertidig forskrift; forskrift 24. april 2020 nr. 861 om midlertidig unntak for gjennomføring av
trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus). Dette var
ekstraordinære tiltak, og flere av disse tiltakene er allerede opphevet.
Ett av de tiltakene som gjenstår i forskriften pr. i dag, er tiltaket hvor personer som må ha fullført
trafikalt grunnkurs for å kunne øvingskjøre, likevel kunne få utstedt bevis og øvingskjøre kun med
grunnkursets del 1 til og med 4 gjennomført. Forutsetningen for unntaket var at dette gjaldt kun for
de som hadde tatt ut beviset innen 1. juli 2020 og det gir rett til å øvingskjøre kun til og med
31. oktober 2020.
Bakgrunn for endring
På bakgrunn av oppblussing av Covid-19 og at trafikkskolene må gjennomføre opplæringen på en
trygg måte som ivaretar smittevern, gir dette begrensninger i antall deltagere. Dette reduserer
trafikkskolenes kapasitet, noe som fører til at ikke alle elever som skal ha opplæring i læreplanens del
1.7 Trafikant i mørket før 31. oktober 2020, vil få et tilbud. Det kan føre til at elever får et uønsket
opphold i føreropplæringen, mens de venter på å få gjennomført Trafikant i mørket. Vi ser derfor et
behov for å gjøre endringer knyttet til fristen for gjennomføring av læreplanens del 1.7 Trafikant i
mørket (jf. trafikkopplæringsforskriften § 8-3 annet ledd nr. 7), knyttet til øvingskjøring, jf.
trafikkopplæringsforskriften § 2-1.
Det gikk frem av tidligere vedtakelsesnotat at forskriften ville bli opphevet når det ikke lenger var
behov for unntakene. Opprinnelig ble det ikke satt noen opphevelsesdato i forskriften, men ved siste
endringsforskrift ble den satt til 1. november 2020. Det har vært vanskelig å forutse hvordan
pandemien ville utvikle seg og i hvor lang tid det vil være behov for unntak. Vi har derfor valgt å
forlenge forskriftens levetid litt til, med ny opphevelsesdato isteden; 1. januar 2021.
Endringer i midlertidig forskrift
1. Inntil videre blir det gitt lov til å gjennomføre «forventninger, mål, oppsummering og
refleksjon med elever og lærere» uten at alle lærerne, som deltar i undervisningen i resten av
trafikalt grunnkurs del 7 Trafikant i mørket, er til stede, jf. trafikkopplæringsforskriften § 8-1
femte ledd.
2. Fristen for å gjennomføre trafikalt grunnkurs del 7 Trafikant i mørket blir utsatt til
31. desember, jf. trafikkopplæringsforskriften § 2-1 andre ledd. Dette vil gi trafikkskolene noe
bedre tid til å gjennomføre slik opplæring.
3. Forskriften oppheves 1. januar 2021.

Endringsforskriften er vedtatt og vil tre i kraft etter kunngjøring på lovdata.no. Endringene blir tatt
inn i gjeldende forskrift, som er tilgjengelig er: https://lovdata.no/forskrift/2020-04-24-861
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I forskrift 24. april 2020 nr. 861 om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og
øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med koronavirus) gjøres følgende endringer:
§ 3 skal lyde:
§ 3 Tilpassinger ved gjennomføring av Trafikant i mørket (i trafikalt grunnkurs)
Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i
gjeldende smittevernregler, kan resterende tid, som disponeres til forventninger, mål, oppsummering
og refleksjon med medelever og lærere i klasserom etter trafikkopplæringsforskriften § 8-1 femte
ledd, inntil videre gjennomføres uten at alle lærerne er til stede.

§ 4 nytt tredje til femte ledd skal lyde:
Personer som skal øvingskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs del 1 til og med del 6, jf.
trafikkopplæringsforskriften § 8-3 annet ledd nr. 1 til og med nr. 6, ved godkjent trafikkskole eller
offentlig skole før øvingskjøringen kan starte. Slikt trafikalt grunnkurs gir rett til å øvingskjøre til og
med 31. desember 2020.
Personer som har fullført trafikalt grunnkurs del 1 til og med 4 og tatt ut dette i samsvar med
første ledd, kan øvingskjøre også etter 31. oktober 2020 uten del 7 Trafikant i mørket så lenge
trafikalt grunnkurs del 5 og 6 også er gjennomført. Slikt trafikalt grunnkurs gir rett til å øvingskjøre til
og med 31. desember 2020.
Bevis for fullført trafikalt grunnkurs del 1 til og med 6 med utvidet godkjenning til
31. desember 2020, blir oppdatert på Din side og kan fremvises ved kontroll, jf.
trafikkopplæringsforskriften § 8-4.

§ 6 skal lyde:
§ 6 Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og oppheves 1. januar 2021.
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