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Spørgsmål nr. S 1524 fra medlem af Folketinget Kristian Pihl 
Lorentzen (V): 

”Finder ministeren det acceptabelt, at der i en række af landets 
politikredse igen er opstået en alvorlig mangel på praktiske kø-
reprøver med deraf følgende meget lange ventetider for kø-
reskolerne og deres elever, og i benægtende fald, hvad agter mi-
nisteren så at gøre for at afhjælpe problemet, og hvornår kan der 
igen forventes normale ventetider på aflæggelse af praktisk kø-
reprøve?”

Svar:

Den ekstraordinære situation med coronavirussygdom (covid-19) har også 
haft konsekvenser for politiets afvikling af køre- og teoriprøver. For at 
bremse smittespredningen har Rigspolitiet været nødsaget til at indstille 
langt størstedelen af politiets afvikling af køre- og teoriprøver i perioden fra 
den 13. marts 2020 til den 29. april 2020.

Inden prøverne blev indstillet havde alle politikredse, som afvikler praktiske 
køreprøver, på nær Københavns Politi, en ventetid på mindre end 14 dage 
og levede dermed op til servicemålet. Efter genoptagelsen lever størstedelen 
af politikredsene igen op til servicemålet. Dette gælder dog desværre ikke 
for Københavns Politi, Nordsjællands Politi, Midt- og Vestsjællands Politi 
og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Køreskoleeleverne skal naturligvis ikke vente for længe på at kunne komme 
til den praktiske køreprøve. Jeg har derfor en klar forventning om, at de 
sidste politikredse sørger for hurtigst muligt at leve op til servicemålet om 
maksimalt 14 dages berammelsestid. I den forbindelse har jeg også en for-
ventning om, at Rigspolitiet går i dialog med de kredse, der måtte opleve 
vanskeligheder med at leve op til servicemålet med henblik på at understøtte 
disse.


