Gebyrer på teoriprøven
Orientering til klubberne på Formandsmøde
21 november 2021

Baggrund – Fase 1
• DSvU startede forhandling med TBST om afholdelse af SPL teoriprøver i
november 2019
• Oplægget var at DSvU skulle bidrage med spørgsmål og vedligeholdelse af
spørgsmålsdatabase og derfor have en form for rabat
• Et møde planlagt sidste i marts blev aflyst grundet C-19, og først afholdt i
juni måned.
• På mødet i juni accepterede TBST SPL teoriprøven afholdt i maj måned
kunne godkendes, selvom den var afholdt senere end 8 april
• Fremtidige prøver skulle afholdes af TBST og at prisen var 645kr pr. fag
Stemningen på mødet var temmelig intens

Politisk kontakt – Fase 2
• DSvU tog kontakt til Hans Chr. Schmidt (V), tidligere Transportminister og
Næstformand i Folketingets Transportudvalg (TRU)
• Hans Chr. foreslog at søge foretræde for TRU på næste møde4
• DSvU og DIF fik foretræde for TRU på mødet d. 15 september
• På mødet var der bred forståelse for vores problem. Spørgsmål fra TRUs
medlemmer indikerede en god opbakning fra begge blokke
• TRU stillede en række spørgsmål om sagen til Transportministeren
• TBST udarbejde herefter et ”ikke-svar” fuld af ord, og med direkte forkerte
oplysninger, som Ministeren underskrev og sendte til TRU (og DSvU)
• DSvU reagerede på svaret gennem en fornyet henvendelse til TRU, hvor de
manglende og forkerte svar blev imødegået, og har siden rykket TRUs
Formand Jeppe Bruus (S) for svar
• DSvU har ikke modtaget noget svar

Politisk opfølgning – Fase 3
• Gennem kontakter i klubberne har vi nu kontakt med Radikale,
Konservative og Venstre
• Niels Flemming Hansen (K) vil rejse spørgsmålet overfor Ministeren (først
uformelt, men om nødvendigt i Folketingssalen, og vil gerne kæde det med
andre ting, som kan være interessante for DSvU (skolesamarbejde,
veteraner)
• Andreas Stenberg, trafikordfører for Det Radikale Venstre vil løfte sagen
• DIFs direktør vil anmode om et møde med TBSTs direktør
• PE afholder møde med DIFs næstformand i den kommende uge
• Mange MFere savner synlighed i disse C-19 tider. Vi vil bede klubberne
kontakte lokale MFere. Materialet kan fås ved henvendelse til DSvUs
formand

