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Høringssvar til lov om ændring af færdselsloven (Indførelse af ledsaget rutinekørsel som led i ny køreuddannelse)
F&P har modtaget Transportministeriets udkast til forslag til lov i høring. Vi
skal indledningsvist beklage det sene høringssvar.
Med udkastet skabes der muligheden for, at transportministeren kan fastsætte nærmere regler for ledsaget rutinekørsel, herunder regler om krav til
køreeleven og ledsageren. Ændringerne vil ikke påvirke den eksisterende
ordning med, at man som 17-årig kan erhverve kørekørt på betingelse af kørsel med ledsager frem til det 18. fyldte år.
Vi har noteret os, at reglerne til ledsageøvelseskørsel fastsættes af ministeren
og at der forventes stillet krav til både køreelev og ledsager. Det bakker forsikringsbranchen op om, da det er vigtigt for os, at der arbejdes med krav til
ledsaget rutinekørsel, som understøtter gode og kompetente bilister, når den
samlede køreuddannelse er færdiggjort.
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På den baggrund opfordrer vi også til, at branchen involveres i disse nærmere
detaljerede krav i god tid, da det er en forudsætning for dækning på en kaskoforsikring, at føreren er i besiddelse af et kørekort og kørefærdighed. Derfor kan nye regler have forsikringsmæssige konsekvenser. F.eks. henvises der
i forsikringsbetingelserne typisk til ”øvelseskørsel”, og når det alle steder i
færdselsloven ændres til ”praktisk køreundervisning”, så betyder det at forsikringsselskabernes forsikringsbetingelser formentlig skal ændres.
Vi arbejder naturligvis gerne arbejde sammen med ministeriet om en god
implementering og eksekvering, men skal bede om at branchen får den fornødne tid til at tilpasse sine forsikringsprodukter.
Forslaget om ledsagerkursus med gyldighedsperiode og registrering i kørekortsregisteret virker umiddelbart som en noget tung proces. Det vil måske
få mange til at fravælge muligheden, hvorved den ønskede hensigten med
Brancheorganisation
for forsikringsselskaber
og pensionskasser

ændringen ikke opnås. Det vil også være tungt at undersøge dette i forhold
til en eventuel skade under øvelseskørsel/ledsagekørsel.
I forhold til ændring af færdselsloven kan der være en fejl i henvisningen til i
§ 64, stk. 1, 3 pkt. som måske rettelig skulle være § 64, stk. 1, 2 pkt.
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