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Mål i Nasjonal transportplan 2022-2033

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050



● 1970 – Det tragiske året

● Føreropplæringa satt i system
● Regulering av bransjen
● Trafikklærerutdanning

● Den store visjonen
● Endringer i læreplanene
● Norsk føreropplæring 2005 – blir sett opp til internasjonalt

● Videreutvikles i takt med utfordringene/endringene

– Digitalisering av opplæringa

– Gradvis automatisering av kjøretøy

Føreropplæringa



……., men god kvalitet i 
trafikkopplæringa er helt avhengig 

av høy kompetanse hos 
trafikklærerne
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● Lokal godkjenning

● Statens trafikklærerskole -> Høgskolen i Nord-Trøndelag -> Nord universitet og Oslo Met

● Spesialutdanninger

● …men ingen videre pålagt utdanning 

Trafikklærerkompetanse



§ 27.Opplæringsinstitusjoner for førerkortrettet opplæring m.m.

2.ledd:
Departementet kan i forskrift:

b. stille krav til den som skal gi opplæring mot vederlag og faglig ansvarlig, herunder vilkår for 
godkjenningen, krav til alder, utdanning, førerkort, edruelighet og helse, tilleggskrav for 
undervisning i visse klasser, emner eller visse oppgaver, krav til regodkjenning og 
etterutdanning samt fastsette overgangsordninger,

Endringer i Vegtrafikklovens § 27 (april 2020)



● Arbeid i samarbeid med bransjeorganisasjonene

● Utarbeide et rammeverk som forskriftsfestes

– Frekvens

– Omfang 

– Tillegg for førerkortklassene?

– Struktur for gjennomføring

● Innhold må bli «levende»

● Godkjenningsordning

Vegen videre



Mål
Videre digitalisering og 
effektivisering gjør det mulig å 
gradvis redusere bemanningen 
mot ca 1350 ÅV i løpet av 2024

Forutsetninger:

• Det er identifisert et teoretisk 
potensiale på 55,8 ÅV som følge 
av digitaliserings- og 
effektiviseringstiltak.

• 23,8 av disse ÅV er planlagt 
reinvestert og må eventuelt 
besluttes å ta ut som 
bemanningsnedtrekk.  

• Bemanningsreduksjon forutsetter 
at ikke endringer i politiske 
rammebetingelser eller tilførsel av 
nye oppgaver krever flere ÅV.

• Bemanningsnedtrekk gjøres ved 
naturlig avgang. 

• Kompetansedreining: Styrke 
digital kompetanse. 
Produkteierskap, prosjektledelse, 
utvikling i grensesnittet fag/IT.  

• Frivillig av-/påregistrering
-21,8 årsverk

• Digital førerettsforvaltning, 
helsemelding
-10 årsverk

• Program for Utekontroll
-14 årsverk 
(planlagt reinvestert)

• eTilsyn
-10 årsverk 
(planlagt reinvestert)

• Bemanningsstyring:  I 2022 tar 
TK sikte på å re-tilsette kun 50 
% av avgangene. 

• Effektiv organisasjon og 
ressursutnyttelse
-5 årsverk

Tiltak

• Usikkerhet rundt oppstartstidspunkt på grunn av avhengigheter til 
epj/helsesiden gir risiko for forsinket bemanningsreduksjon.

• Nedbemanning gjennom naturlig avgang kombinert med 
tilstedeværelse på 72 steder gjør at man ikke kan tidfeste når 
bemanningsnedtrekket vil være gjennomført.  

Forutsetninger og risikoTiltak

Bakgrunn

Strategisk bemanningsplan TK

• Forutsetter at turnover skjer på fagområder og steder der det er 
mulig å effektivisere. 

• På grunn av etterspørsel etter førerprøver, forventet turnover og 
utdanningsløpet til sensorer må vi rekruttere fulle kull på de to 
neste kursløpene. Dette begrenser handlingsrommet på andre 
områder 

• Nedgang fra 1630 til 1400 ÅV i perioden 2017-2021
drevet av digitalisering

• Nye oppgaver tilført i perioden 2017-2021 tilsvarende ca 22 ÅV
• I TK-reform var forventet gevinstuttak 255 mill. kr innen 

31.12.24. Ved full gjennomføring (230 – 290 årsverk) 
• Ingen reform av tjenestestruktur besluttet gjennomført, kun 

videre arbeid med digitalisering av tjenester. Dette tilsa 
forventet gevinstuttak på 155 mill. kr (jfr brev fra SD)

• Faktisk realisert gevinstuttak i perioden 2017-2021 er 199 mill. 
kr (230 årsverk)

Utviklingen i etterspørselsstyrte tjenester som ikke 
krever oppmøte på trafikkstasjon viser et videre  
potensiale for effektivisering

Politiske forventninger og nye oppgaver påvirker 
kontroll- og tilsynsvirksomheten 
• Økt kontrollaktivitet, kjøre og hviletid lette kjøretøy, 

mikromobilitet, drosje. 
• Økt volum og nye oppgaver knyttet til verksted, 

markedstilsyn og busspassasjerers rettigheter.
• Økt fokus på arbeidslivskriminalitet.

Det er tatt ut en betydelig effektiviseringsgevinst på TK 
i perioden 2017 - 2021

• Risiko for at det ikke kan tas ut ÅV-effekt innen tidsrammen for 
strategisk bemanningsplan. 

• Ved å la være å reinvestere effektiviserte ÅV vil volum/kvalitet på 
tilsyn trafikant ikke kunne styrkes, markedstilsynet må etableres 
med eksisterende ressurser og tilsynet med godkjent og ulovlig 
verkstedsdrift vil bli redusert. 

1350 
ÅV i 
2025

-50 ÅV 
Reduk
sjon

• Forutsetter leveranse av digital løsning iht. tidsplan 
• Nedbemanning gjennom naturlig avgang kombinert med 

tilstedeværelse på 72 steder gjør at man ikke kan tidfeste når 
bemanningsnedtrekket vil være gjennomført.  

• Risiko for at det ikke kan tas ut ÅV-effekt innen tidsrammen for 
strategisk bemanningsplan. Gevinster utgjør små andeler av ÅV for 
hver medarbeidere, men fordelt på stort antall medarbeidere.

• Gevinst knyttet til oppfølging av kontrollsedler har vært beregnet 
til 12 ÅV. Dette er usikkerhet knyttet til estimatet.

• Ved å la være å reinvestere effektiviserte ÅV vil volum/kvalitet på 
utekontroll ikke kunne styrkes.

• Kontinuerlig forbedring samt tilpasning av organisasjon og 
kompetansebehov

1400 
ÅV i 
dag

Når blir det 
gjeldende?
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Tryggere, enklere og grønnere reisehverdag


