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Forslag til ny tjenesteleveransemodell og -struktur på trafikant- og
kjøretøyområdet

Det vises til Supplerende tildelingsbrev - Arbeid med ny tjenesteleveransemodell og struktur på trafikant- og kjøretøyområdet av 21. juni d.å. Dessverre var det enkelte feil i
oversendelsen av 6. november d.å. Herved oversendes kvalitetssikret forslag til ny
tjenesteleveransemodell og – struktur på trafikant- og kjøretøyområdet.
Endringene som er gjort:
•

Antall førerprøver i Norheimsund er rettet til 197. Antall prøver i Voss er redusert
tilsvarende. Antall prøver på stedet viser en betydelig økning etter 2017. Det har
medført at det foreslås å opprettholde tjenestestedet med samme tilbud som
tidligere.

•

Antall førerprøver i Egersund er rettet til 1536. Antall prøver i Stavanger er redusert
tilsvarende. Det er ikke foreslått endringer i tjenestetilbud for førerprøver i Egersund.
Endringen får derfor ingen betydning for forslag til tjenestestruktur.

•

Leknes – dokumentene skal nå være konsistente slik at det står at vi foreslår å tilby
teoriprøver på Leknes. Andre tjenester flyttes til Svolvær.

•

Ellers er det gjort mindre korreksjoner i produksjonsvolum på enkelte steder, som
Tynset, Mysen, Kongsvinger, Lillehammer og Vadsø (m.fl.). Disse endringene er små
og har ingen betydning for forslag til tjenestestruktur.

•

Sammendrag side 4: Rettet opp tekst om antall tjenestesteder totalt og for hver
enkelt tjeneste. Rettet opp antall steder det foreslås å legge ned. Lagt inn tekst om at
det foreslås å opprette 3 sambrukstasjoner.

•

Side 8 kap. 2.2.2: Rettet opp antall steder fordelt på kategori. Nå er antallet i samsvar
med stedsbeskrivelsene.
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•

Side 34 kap. 8.3.2: Tallene skal nå stemme med forslaget. Liste med navn på
tjenestesteder skal nå være korrekt.

•

Side 39 kap. 9.1: endret nest siste avsnitt.

•

Side 44 - kap. 10.1.2: Endret siste setning for å unngå misforståelser.

•

Presentasjonen med kart er oppdatert slik at antall tjenestesteder og endringer i
antall tjenestesteder skal stemme med tabellen i regnearket.

Vegdirektoratet
Med hilsen

Ingrid Dahl Hovland
vegdirektør

Bodil Rønning Dreyer
direktør

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering.

