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Til Stortinget

Bakgrunn
Forslagsstillerne mener trafikksikkerhet må ha

høyeste prioritet i all transportplanlegging og i all
samferdselspolitisk tenkning. Tiltak som gir mer res-
surser til trafikksikkerhetsarbeid, er positivt. En ord-
ning med personlige bilskilt kan gi viktige inntekter
til trafikksikkerhetsarbeidet, samtidig som det gir
valgfrihet og et godt tilbud til forbrukerne. Forslags-
stillerne mener det bør innføres en ordning med per-
sonlige bilskilt i Norge, etter svensk modell. 

Svensk modell

I de nordiske landene, med unntak av Norge, har
bileiere mulighet til å utforme sitt eget personlige bil-
skilt. I Sverige har de hatt ordningen i 25 år. I dag rul-
ler det om lag 14 000 svenske biler med personlige
registreringsskilt. Et par skilt koster 6 000 kroner, og
det meste av pengene går til Skyltfonden. 4 800 kro-
ner går til fondet og resten til produksjon og adminis-
trasjon. Pengene som Skyltfonden får inn, går uav-
kortet til trafikksikkerhetsarbeid. Dette er en modell
som, etter forslagsstillernes mening, bør vurderes
også i Norge. 

I Sverige reguleres hva som kan stå på skiltene av
Transportstyrelsen. Uegnede eller støtende skilt av-
vises.  Det er Transportstyrelsen som håndterer utste-
delse av skilt og førerkort, og det personlige registre-
ringsskiltet er formelt sett en lisens som svenske bil-
eiere kjøper. Denne lisensen er igjen knyttet til et or-
dinært registreringsskilt.

Bedre trafikksikkerhet

Forslagsstillerne mener det bør legges til rette for
at en slik ordning kan innføres også i Norge. Det be-
tyr blant annet at motorvognregisteret må tilretteleg-
ges for en ordning med utstedelse av personlige kjen-
nemerker. Gjennom en betalingsordning kan en slik
frivillig ordning generere inntekter til trafikksikker-
hetsarbeidet, og mange forbrukere vil få innfridd sitt
ønske om egne personlige bilskilt. Forslagsstillerne
mener dette er en vinn-vinn-løsning, og vil derfor
fremme forslag om dette. 

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende

f o r s l a g :

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en
ordning som gjør det mulig med personlige registre-
ringsskilt på norske kjøretøy. Overskuddet fra salg av
personlige bilskilt øremerkes trafikksikkerhetstiltak. 

6. oktober 2014
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