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Vegdirektoratet
Arenakonferansen 2010

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Christina EriksenRådgiver i SVV – Vegdirektoratet –  jobbet siden 2006. Før: Rett fra skolebenken – Hovedfag i ped med fordypning i rådgivning fra NTNU i Tr heim.Arb oppg: Seksjon for trafikkopplæring. Jobber med å spre kunnskap om føreropplæringen – det er det vi gjør gjennom ulike kanaler. Den viktigste oppgaven min.Helt fra starten sterkt engasjert i SVV sitt arbeid med mengdetrening – etter hvert stadig mer involvert i arb med hele føreroppl.Bakgrunnen for at jeg har blitt invitert for å snakke om ….



Hva vil jeg snakke om?

SVV ansvar og rolle 
–Føringer og rammer
Mål med arbeidet
Tiltak
–Informasjonsmøter 
–Øvelseskjøring på Facebook
–Prosjekt: TGK i ungdomsskolen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
1)Starte med å snakke om vårt ansvar og rolle. Det er mange som har et feilaktig inntrykk av hvor mye vi egentlig kan bestemme på egenhånd. Vil derfor fortelle kort om føringer/rammer vi har for arbeidet vårt – som vi må forholde oss til. Vil bl.a. snakke om maktfordelingsprinsippet, og styrende dokumenter.2) Deretter vil jeg snakke om mål for arbeidet – som er forankret i de tidligere nevnte styrende dokumenter.3) Tiltak vi har i verksatt for å forsøke å oppnå disse målene. Informasjonsmøtene for foresattePå Facebook med siden ØvelseskjøringProsjekt sammen med Trygg Trafikk: omhandler TGK i ungdomsskolen.



Maktfordelingsprinsippet

Stortinget gir 
lovene

Regjeringen 
styrer ved hjelp 
av forvaltnings -
organer.

Domstolene 
dømmer

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skal sikre at maktutøvelsen er delt på 3 uavhengige myndigheterLovgivende myndighet – Stortinget – valgt av folket (169) – vedtar, endrer og opphever lover. Altså: det blir ikke vedtatt en ny lov uten at den har vært behandlet i Stortinget.Utøvende myndighet – Regjeringen - som iverksetter, håndhever lover. Parlamentarismen som ble innført i 1884: Regjeringen er ansvarlig ovenfor Stortinget.Dømmende myndighet – Domstolene. 

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Stortinget,_Norway.jpg&imgrefurl=http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Stortinget,_Norway.jpg&h=904&w=1590&sz=224&tbnid=lx_Hw3ZVVKNzKM:&tbnh=85&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DStortinget&zoom=1&hl=no&usg=__8np9CNeufhmNipJLPrQns5CQ0HE=&sa=X&ei=i1p2TKCyD5KLOLy50eYG&ved=0CEAQ9QEwBQ�
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Stortinget,_Norway.jpg&imgrefurl=http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Stortinget,_Norway.jpg&h=904&w=1590&sz=224&tbnid=lx_Hw3ZVVKNzKM:&tbnh=85&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DStortinget&zoom=1&hl=no&usg=__8np9CNeufhmNipJLPrQns5CQ0HE=&sa=X&ei=i1p2TKCyD5KLOLy50eYG&ved=0CEAQ9QEwBQ�


Forvaltningsorganene

Sentralforvaltningen (Regjering, 
departement, direktorater, tilsyn 
m.m )
Regionale og lokale 
forvaltningsorganer er dels statlige 
og dels kommunale (fylkene og 
lokale trygdekontor)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jeg sa at Regjeringen styrer, men Regjeringen har ikke kapasitet til å styre alene. Trenger hjelp. Denne hjelpen får Regjeringen av forvaltningsorganene. Statens vegvesen er et forvaltningsorgan. Det samme er Samferdselsdepartementet. SVV er underlagt SD. Det er en fagetat under SD.



Statens vegvesen - et statlig 
forvaltningsorgan

Skal til enhver tid utføre sine 
oppgaver i samsvar med
–lover 
–regler 
–forskrifter 
–politiske vedtak 
–bevilgninger  
–bestillinger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Som et statlig forvaltningsorgan skal SVV tjene den til enhver tid sittende regjering! Har ansvar for å nå de mål og forvalte de ressurser som Stortinget og Regjering fastsetter og stiller til disp. 



Statens vegvesen 
– Rolle og ansvar

1.Fagorgan: Faglig rådgiver for 
Samferdselsdepartementet

2.Myndighetsorgan: Utarbeide 
forskifter og regelverk, håndheve 
lover og forskifter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mer spesifikt om rolle og ansvarForbereder saker for departementet som skal legges fram for kongen eller stortinget eller avgjøres av departementet. er gjennom lover og forskrifter ilagt det offentlige ansvar for styring og utvikling av opplæring for førere av kjøretøy. 



Sentrale dokumenter (2)

Nasjonal Tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg
–Bygger på NTP, og er i samsvar 

med SVV handlingsprogram
–79 av 152 = Trafikanttiltak 

–Omhandler
•Utfordringer og tiltak

Brukernavn
Presentasjonsnotater
NTP setter mål og resultatkrav. Gjennomføringsplan for de strategier som ligger i NTP. Hva skal vi gjøre for å nå målene i NTP?Utarbeidet av: Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Trygg Trafikk.Sier noe om: Hvilke utfordringer vi står ovenfor i TS arbeidet? Må løses for å å nå målet. Hvilke tiltak vil bli gjennomført i planperioden for å sikre at vi har stø kurs mot Regjeringens mål om at vi skal redusere antall drepte  og hardt skadde i vegtrafikken med en tredjedel innen 2020. (950 i 2014)



Fokus i nåværende periode

Få føreropplæringen til å virke etter 
intensjonen
–Omfang
–Realisme 
–Samarbeid

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tiltakene er valgt fordi man mener at de skal bidra til å…. Fokus/målKandidaten tar kontakt med en trafikkskole tidlig. Legge opp et samarbeid – Trafikklæreren gir opplæring i riktige kjøremåter, og gir tips om hvordan ledsager og elev best bør legge opp den private øvingskjøringen. Kvalitet på øvingskjøringen. Er ferdig med trinn 3 et år før FP. Og bruker det siste året til å mengdetrene. Realistisk øvingskjøring virke ulykkesforebyggende. 



Informasjonsarbeid (1)

Hovedbudskap 
–Privat øvingskjøring og opplæring 

ved trafikkskole kan utfylle 
hverandre

–Omfattende privat øvingskjøring 
(mengdetrening) –
ulykkesforebyggende 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hva er Statens vegvesen sitt ansvar og rolle? Skal motivere og informere. 



Informasjonsarbeid (2)

Målgrupper
–foresatte/foreldre 
–trafikklærere
–ungdom
–media



Tiltak 1
Informasjonsmøte for foresatte 

(1)
Innhold

Ungdom og bilkjøring
Lærerike og trivelige bilturer
Regler
Opplæringsmodellen 
Samarbeid med trafikkskole
Smart bruk av tid og penger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Foresatt 15/16 åringerInvitasjon: Frivillig tilbud. – politisk beslutning. Obligatorisk for eleven.Brev i posten, annonser i lokalavisen, distribusjon på ungdomsskolene. Info om føreropplæringsmodellen, bakgrunnen for denne – forskning, internasjonal forskning, - betydningen av mengdetrening og trekantsamarbeid, ta kontakt med en trafikkskole tidlig.Rolleavklaring: Ta kontakt med en trafikkskole. Trafikklæreren gir opplæring i riktige kjøremåter, og gir tips om hvordan ledsager og elev best bør legge opp den private øvingskjøringen. Kvalitet på øvingskjøringen og en mest mulig effektiv opplæring. Bli med på kjøretimer. Trafikklærere: inviter dem med. God mulighet til å skreddersy en opplæring. 



Informasjonsmøte for foresatte
(2)

Nytt system for 
påmelding/administrering 2011

Mål
–Bedre tilgjengelighet 
–Flere på møtene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
. 



Eksempel 2
Øvelseskjøring på Facebook (1)

Hensikt
– Markedsføre/ informere 
– Svare på spørsmål
– Skape debatt og dialog

Målgruppe
– Ungdom 
– Foresatte

Brukernavn
Presentasjonsnotater
SVV har bestemt at 2010 – testår for å utforske mulighetene og utfordringer ved bruk av sosiale medier. Strategisk jobb i 2011. Hvorfor FACEBOOK? Mest pop sosiale nettverkstjeneste. 500 reg brukere på verdensbasis og 2 mill i Norge. Ungdommen er der allerede. Gruppen fra 40 og oppover er økende. Har barn i den aktuelle alderen.Budskapet vårt – trekantsamarbeid og mengdetrening.Markedsføre, svare på spørsmål om føreropplæringsmodellen vår. Få tilbakemeldinger.Skal være et supplement til nettsider – dialog og informasjon. Trafikklærere.



Øvelseskjøring på Facebook (2)

Interesse
–Ca. 1080 ”tilhengere” etter ca. 6 

uker
–Flest i målgruppene

Aktivitet
–Flest spørsmål om regelverk

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Målgruppene: 35-44, 45-54 og 13-17.Aktivitet:En del trafikklærere bidrar med gode innspill. 



Øvelseskjøring på Facebook (3)

Utfordring
–Aktivisering av ”tilhengerne”
–Vi trenger hjelp av dere !

www.facebook.com/ovelseskjoring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Passive tilhengere, skape engasjementOppfordring: bidra med innspill og perspektiver, svar på spørsmål.

http://www.facebook.com/ovelseskjoring�


Eksempel 3
Prosjekt: TGK i ungdomsskolen (1)

Samarbeid 
–Trygg Trafikk og Statens vegvesen

Mål 
–Forankret i NTP (s. 283)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
R ønsker i planperioden et tettere samarbeid mellom Samferdsels og Utdanning myndigheter for en ytterligere styrking av trafikkopplæringen. Tilrettelegge for samarbeid mellom den offentlige skole og trafikkskoler.Tilrettelegge for at flere offentlige skoler kan tilby TGK i tilknytning til trafikkskoler. 



Prosjekt: TGK i ungdomsskolen (2)

Målgrupper 
–Skoler
–Trafikkskoler
–Foreldre 
–skolemyndigheter

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Skoler som har eller ønsker å starte med TGKTrafikkskoler som samarbeider eller ønsker å samarbeide med …



Prosjekt: TGK i ungdomsskolen (3)

Fase 1: Mer kunnskap (2010)
NIFUSTEP
–kvalitativ kartlegging av 

organisering og gjennomføring
–Intervju ved 6 skoler (3+3)

Fase 2: Gode eksempler
–etablere ambassadørskoler

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fase 1: Avklare de formelle sidene ved å holde TGK i tilknytning til trafikkskoler og vise til gyldige modeller. Finne ut hvilke mål i TGK som samsvarer med mål i Kunnskapsløftet 3 skoler – TGK som en del av det ordinære timetallet3 skoler- TGK i tillegg til det ordinære timetalletRektor, lærer, elevgrupperFase 2: Medvirke til at TGK i skolen blir gjennomført i tråd med intensjonen i føreropplæringen Vise til gode samarbeidsformer mellom trafikkskoler og offentlig skoleSpre informasjon om gode modeller til skolemyndigheter, foreldre, trafikkskoler, skoler, og elever.



Sentrale dokumenter- Lenker

Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019
– http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/nasjonal_tr

ansportplan.html?id=12198

Handlingsprogrammet 2010-2013
– http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Aktuel

t/NTP/Handlingsprogram+2010-2013

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 
(2010-2013)
– http://www.vegvesen.no/_attachment/130037/binary/3

02637

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/nasjonal_transportplan.html?id=12198�
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/nasjonal_transportplan.html?id=12198�
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Aktuelt/NTP/Handlingsprogram+2010-2013�
http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Aktuelt/NTP/Handlingsprogram+2010-2013�
http://www.vegvesen.no/_attachment/130037/binary/302637�
http://www.vegvesen.no/_attachment/130037/binary/302637�
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