Status for forskriftsendringer

Bente Nygren
Vegdirektoratet

Aktuelle forskrifter
• Utrykningsforskrift er på høring. Frist 29.04.09.
Se høring på vegvesen.no
• Trafikkopplæringsforskriften: Endringer har vært
på høring. Gode innspill -> behov for nærmere
vurderinger
Noe vedtatt med ikrafttreden 01.01.09 (er angitt),
det meste av det resterende vil høyst sannsynlig
vedtas med ikrafttreden 01.07.09. Enkelte emner
mer usikre (angitt med ”?”)
Gjennomgår kun de viktigste endringene her

§ 1-2 definisjoner
• c) opplæring i regi av godkjent trafikkskole anses
alltid som opplæring mot vederlag, jf virkeområde
• l) undervisningsplan: plan som viser hvordan den
enkelte opplæringsinstitusjonen oppfyller
forskriftens krav med de ressurser den har til
rådighet. Planen skal gi opplysninger om
opplæringsinstitusjonens undervisningspersonell,
kjøretøy, undervisningsmateriell, arbeidsmåter og
øvingsområder

Offentlig skoleverk
• § 1-2 k) off skoleverk: må være en del av skolens
ordinære opplæringstilbud + underlagt tilsyn fra off
skoleverk (dvs skoleverkets tilsynsorganer)
• § 5-13: mer informasjon: organisasjonsnr, adresse ,
undervisningsansvarlig (rektor)
dokumentere at undervisningspersonell tilfredsstiller
kravene
registreres i TSK
melde endringer
• Ikke fått innspill fra skoleverket i høringen -> må
diskutere med dem -> ?

§ 2-1 Krav til elev ved øvingskjøring
•

Klasse S: under 15 år i 10 klasse off skole

•

Tgk 16.03 – 31.10 -> rett til øvingskjøre uten mørkekjøring
frem til og med 31.01. påfølgende år. Ervervede rettigheter
består. Tilsvarende dato etter ervervet førerkort. Vedtatt

•

Unntak fra krav om tgk før øvingskjøring
– Har eller har hatt norsk førerkort - alle klasser utenom
M145
– Aldergrense 25 år
– Har eller har hatt førerett som anerkjennes i Norge, også
om vedkommende er for ung
må medbringe dokumentasjon + oftest krav om mørkekjøring
og førstehjelp før førerkort

MC

• § 2-2: .. ikke ”har lov” til å følge med (før:
sitteplass kun for føreren”)
• § 2-2: Opplæringsinstitusjonen må stille med
refleksvest
• § 2-4: Lærer/ledsager må selv kjøre MC
• § 2-4: Krav om refleksvest ved øvingskjøring

MC § 30-1
• Nyttelast på minst hhv 125 kg (A1) og 140 kg (A)
til førerprøven.
Blir ikke vedtatt nå. Pr i dag vanskelig sette
definitiv grense for nyttelast. Blir da få aktuelle
motorsykler til opplæring og prøve.
Læreplaner og gjennomføring av MC prøve
utredes i løpet av denne sesongen -> finne best
egnede førerprøve mht sikkerhet og evaluering.
Så velge førerprøve og ev endre forskrift/læreplan
• Vedtar 90 km/t for A1 (i stedet for 100 km/t)

Tunge klasser
• § 5-4 bane: fagansvarlig kan kreve se opplæringskort,
avvisningsrett (?)
• § 16-1 grunnkurs tunge: inntil 16 elever
• Mht fritak kurs: har eller har hatt førerett som egen
klasse på førerkortet
• § 28-1 sikkerhetskurs på bane:
– 6 t praktisk øving - ?
– 7-12 elever 2 lærere, færre enn 7 -> 1 lærer, flere
enn 12 -> 3 lærere - ?
– Møte med tungbilbanene i april

Tunge klasser (2)
• § 28-2 presisere eleven kjøre forskjellige kjøretøy
ulikt utstyrt/lastet
• Førerprøven: fastsetter tidsbruk + krav om
kontroll før kjøring, sikkerhetskontroll, kjøring i
trafikk og rygging, til- frakobling av henger (der
de forskjellige delene passer)

Diverse
• § 5-5: Elevfortegnelse; fjerne ”kun” vise, men må
være lett finne info
• § 5-6: Opplæringskort i hver enkelt klasse
• § 7-6: Innmelding senest 2 uker etter gj.ført +
senest 3 virkedager før praktisk prøve
• § 8-1: Kan ta med to elever i tillegg på tgk hvis
de har hatt forfall tidligere (der ellers kan ha 16)
• § 29-2: Obligatorisk opplæring skal dokumenteres
ved innmelding i TSK (?)

Klasse B
• § 11-4: Forbikjøring inn på trinn 3 - presisering
• § 11-6: Presiseringer mht sikkerhetskurs på bane
– I sin helhet på banen
– En trafikklærer til hver bil. Øvrig 16 elever
• § 11-8: Presiseringer mht sikkerhetskurs på veg
– Alle lærerne til stede under hele kurset
– Hver del av kurset gjennomføres samlet

M 147 kap 13
• Trinn 2 med kurs i grunnleggende
kjøretøybehandling 4 t, inkl veiledningssamtale
• Trinn 3 med kurs i kjøring i trafikk 6 t, inkl
veiledningssamtale
• Trinn 4 m sikkerhetskurs på veg 4 t – kan tas
inntil 6 mnd etter førerprøven
• Kan bruke lærevogn klasse B m automat i trinn 2
og 3
• Førerprøven = teoretisk prøve

Faglig leder § 6-14
• Veilede og kontrollere alle lærere i alle trinn og
kurs
Årlig plan med omfang, innhold, kontroll
Gjennomført veiledning og kontroll dokumenteres
skriftlig
• Faglig ansvarlig for klasser faglig leder ikke har
undervisningskomp i
Må ha faglig leder komp + minst 3 års
undervisningspraksis
Neppe vedtatt som foreslått. Mindre krav; faglig
medansvarlig? Bare for A1/A?

Tilsyn
• Diverse endringer, mest av systematiserende og
presiserende art
• Lik oppbygging i alle tre grupper, dvs trafikkskole,
faglig leder og trafikklærer
• Presisering av at:
– skal være vedtak
– ta hensyn til om er noe å bebreide, men ikke
en forutsetning for vedtak
– unndra seg tilsyn/ikke gi opplysninger =
alvorlig brudd (med mindre svært lite å laste)

Førerprøven
• Karantene ved fusk 6 mnd til 2 år – forutsetter
sannsynligvis lovendring. Sak hos Samferdselsdep
-> ?
• Regionvegkontoret skal godkjenne tolken –
godkjenning kan tilbakekalles når:
– Ikke tilstrekkelig tolkefaglige kvalifikasjoner
– Bidratt til fusk
• §29-5 Kandidaten kan bare bruke hjelpemidler
godkjent av regionvegkontoret. Vedtatt

