
Sjekkliste for søknad om kjøreseddel 

-Påse at du leverer en fullstendig søknad for å unngå lengre saksbehandlingstid! 

1. Alderskrav:  

- Nedre aldersgrense 20 år (Er du del av prøveprosjekt for rekruttering av bussjåfører må dokumentasjon på dette 
samt inngått lærlingekontrakt vedlegges søknaden.) 

- Øvre aldersgrense 75 år (Har du fylt 75 år kan du søke om dispensasjon fra Politidirektoratet for noen få uker der 
det er påkrevd for å opprettholde forsvarlig transporttilbud.) 

2. Søknadsskjema fra politiet.no, fullstendig utfylt, signert og datert av deg: 

LAST NED SØKNADSSKJEMA FOR KJØRESEDDEL 

3. Egenerklæring om helse fra vegvesen.no, fullstendig utfylt, signert og datert av deg: 

LAST NED EGENERKLÆRING OM HELSE 

4. Helseattest førerrett  

- utfylt, datert, signert og stemplet av lege 

- kan ikke være eldre enn 3 måneder når søknaden leveres 

- påse at det er krysset av for riktig førerkortgruppe i legens konklusjon på siste side -er helsekravene oppfylt for 
førerkortgruppe 3 inkludert kjøreseddel for drosje og/eller buss? 

- gis helseattesten med forbehold om at det leveres Helseattest førerrett – syn, må også dette vedlegges søknaden, 
med samme krav til utfylling som over av optiker/øyelege  

LAST NED HELSEATTEST FØRERETT 

Er du ikke norsk statsborger og/eller har du ikke norsk førerkort? 

5. Kopi av ditt utenlandske førerkort, framside og bakside, legges ved søknaden  – førerkortet må være anerkjent i 
Norge 

6. Krav om 4 års botid i Norge før kjøreseddel kan utstedes. Har du bodd i Norge i mindre enn 4 år, kan du likevel 
søke om kjøreseddel om du a) er EØS-borger og vedlegger godkjent politiattest fra hjemlandet ditt, eller b) du kan 
dokumentere at du har bodd i et EØS-land og vedlegger godkjent politiattest derfra. (Politiattestene må være på 
skandinavisk/engelsk språk) 

7. Hvis du ikke er registrert med fast bostedsadresse i Norge, må du legge ved signert arbeidskontrakt med start –
og sluttdato for arbeid i Norge for å kunne få en kjøreseddel for perioden du skal arbeide. 

Vi minner også om at politiet foretar en vandelssjekk av alle søkere før kjøreseddel kan utstedes. 

Førerkortkontoret er tilgjengelig på telefon 78 42 80 00 mandager og torsdager klokken 10-14. 

Forvaltningsseksjonen i Finnmark politidistrikt 
Kirkenes , 20 februar 2020 

https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/forerkort-og-kjoreseddel/Soknad-om-kjoreseddel.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/61124
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/forerkortveilederen/dokumenter-forerkortveileder/Helseattest%20f%C3%B8rerett.pdf/_/attachment/inline/661710e2-a13e-4591-8a29-3c6dc2fe9fd2:051bc49cd8af2d7aba25f9c2c13d6ea601328d36/Helseattest%20f%C3%B8rerett.pdf

