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Svein K Søiland

Bergen , den 26.11.2003

Ad.: Dispensasjon førerkort klasse D Statens Vegvesen ref  2003/75661-004

Aristoteles: I degenererte demokratier hersker ikke lenger lovene, men folkeforsamlingens
beslutninger.

Et NEI er greit til en hvilken som helst sak etter Norsk lov. Kan departement gi kommentar til at enkelt
personer ikke selv  klarer forhold til lover regler som «vingler» i systemet - jeg mener vises fra følgende::

Etter flere forsøk pr telefon til Bergen Trafikkstasjon med spørsmål: “Kan Svein K Søiland 66 år kjøre
bussen jeg har kjøpt” kom jeg i kontakt med “rette vedkommende” som svarte at det ikke var adgang til å
nytt førerkort klasse D - men at gjeldende førerkort kunne utvides til klasse D mot at jeg avla en
teoriprøve og kjøreprøve. Jeg kunne ikke bruke egen buss fordi denne måtte være godkjent og utstyrt
med dobble pedaler. Han opplyste det ville koste meg noen tusenlapper, men oppmuntret at jeg helt
sikkert ville klarte prøvene ved å kontakte en trafikkskole.

Jeg begynte på kurs ved Bergen Tungbilskole. Etter noen uker meldte skolen min gruppe til Bergen
Trafikkstasjon for ymse prøver. Jeg fikk da fra skolen fikk beskjed at jeg ikke “var godkjent”. Jeg måtte
selv kontakte Trafikkstasjonen, der den tidligere vedkommende jeg hadde snakket med ikke var
tilgjengelig. 29. oktober forklarte jeg i resepsjonen min sak, og ble der informert om adgang å søke
dispensasjon. Hva som var skjedd tidligere ble forklart at jeg selv var ansvarlig til forståelsen av loven.
30. oktober mottok Bergen Trafikkstasjon søknad med og kopi av fersk legeattest som 10.11.03 ble
videresendt region Vest som hadde myndighet å avgjøre saken. Ved senere telefon til saksbehandler,
svarte vedkommende med problem å ta ansvar med dispensasjon fordi det var passasjerer i en buss og
hva med min alder? Jeg svarte at å kjøre buss var mitt ansvar med plikt å ikke gjøre kjøring om jeg var
usikker til å ta ansvar. Teknisk kunnskap og helse var det jo god kontroll for i systemet forøvrig.

Vedkommende saksbehandler sa hun ikke ville ta avgjørelsen men “sende saken til høyere etat” og at jeg
ville få brev om det. Brevet datert 16.11.03 ankom 25.11 med kommentar til høyere etat: “Vi kan ikke se
at det finnes noen særlig forhold som tilsier at det bør gjøres unntak i denne saken”

Ja - hvordan kan jeg få en etat til å SE og HJELPE til dispensasjon for personer som enda og lenge
fremover i år medvirker sosialt positivt for “Kos og Hygge”

Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO
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Vedlegg

Søknad: Dispensasjon fra kjøretøyforskriftene førerkort klasse D.

Enkeltmannsforetaket Auto Inform har kjøpt veteranbuss (SN-50531 Mercedes 1973 LS319 30 seter) for
ymse sosiale formål og veteraner fra bilbransjen i Bergen. IF Forsikrings Polisenummer 1019748
forsikrer ansvar for passasjerer til årlig kjørelengde 15000 km.

For oppdatering av førerkort å kjøre bussen, var en telefonsamtale til Biltilsynet Bergen v/Trettenes
orientert at jeg med alder 66 år ikke kunne ta førstegangs førerkort for D. På spørsmål hva som var
oppført på mitt førerkort i dag oppga jeg:

Side 2:
A1 1955-10-22 2037-10-15
B 1955-10-22 2037-10-15
C1 1955-10-22 2006-12-06
BE 1955-10-22 2037-10-15

C1E 1998-01-01 2006-12-06

Førerkorts side 1:
1. Søiland
2. Svein Ketel
3. 1937-10-15 N
4a. 2001-12-06
4b
4c STATENS VEGVESEN
4d 151037 42916
5. 39 01 050355 3
9. A1 BE C1E

Der ble da opplyst at siden jeg allerede hadde førerkort kunne dette utvides med klasse D ved å ta en
teoriprøve for buss og praktisk kjøreprøve med buss utstyrt med ekstra pedaler.

Hyggelige ord avsluttet med at en slik teoriprøve ville jeg helt sikkert klare, men at jeg ikke kunne bruke
min egen buss til oppkjøring.

Oppmuntret fant jeg fra gule sider frem til Bergen Tungbilskole og teorikurs ledet av Bjørkhaug. Da
papirer ble levert Biltilsynet av undervisnngsleder Bjørkhaug sa han seg lei for og beklaget at Trettenes
ikke husket min forståelse til tidligere kontakt med Biltilsynet, men jeg kunne søke om dispensasjon fra
departementet. Etter igjen kontakt på Biltilsynet idag fremkommer denne søknad med fotostat av
legeattest og papirer til orientering om                             Auto Inform virksomhet. Selv mener jeg D
sertifikat gir bedre muligheter og øknomi med aktivitetet  “å gå ut” til aktuelle personer for sosialt, kurs
og temakvelder med  buss aktuelle steder.

M.h.t min alder nevnes at jeg til alder 66 år aldri har sykehusopphold eller siden 1954 vært fraværende
jobb med sykedager fra arbeidslivet.

Med vennlig hilsen

Svein K Søiland

Bergen Trafikkstasjon
Postboks 3645
5845 FYLLINGSDALEN

Bergen , den 30.10.2003






