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Midlertidig tillatelse for bruk av inntil 12 timer nettbaserte 

samlinger for undervisning i etterutdanning av yrkessjåfører 

Bakgrunn 
På grunn av pågående pandemi, gis det midlertidig tillatelse til å ta i bruk nettbaserte samlinger for 

undervisning i etterutdanning av yrkessjåfører.  

Innenfor yrkessjåførdirektivets rammer, gis det midlertidig anledning til å gi undervisning, inntil 

12 timer à 60 minutter. 

 

Rettslige rammer 

Yrkessjåførdirektivet 
Endringsdirektiv til yrkessjåførdirektivet, direktiv (EU) 2018/645, (dansk utgave) 

Artikkel 7 Etterutdanning: 

«Denne uddannelse tilrettelægges af et godkendt uddannelsescenter i overensstemmelse 

med bilag I, afdeling 5. Uddannelse består af klasseundervisning, praktisk uddannelse og hvis 

muligt uddannelse ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologiske (IKT) værktøjer 

eller avancerede simulatorer.» (vår utheving) 

Bilag I Minimumskrav til kvalifikasjoner og utdannelse: 

«Afdeling 4: Obligatorisk efteruddannelse, jf. artikel 3, stk. 1, litra b)» 

«Hvis der anvendes e-læring, skal det godkendte uddannelsescenter sikre, at kvaliteten af 

uddannelsen opretholdes, herunder ved at vælge de emner, hvor der mest effektivt kan 

anvendes IKT-værktøjer. Medlemsstaterne stiller navnlig krav om pålidelig 

brugeridentifikation og passende kontrolforanstaltninger. Undervisningen med e-læring må 

højst vare i 12 timer.» (vår utheving) 

 

Yrkessjåførforskriften  
Yrkessjåførforskriften § 22 Godkjenning for fjernundervisning og simulator: 

«Statens vegvesen kan etter søknad gi godkjenning for å tilby deler av 

grunnutdanningen gjennom nettbasert undervisning. I tillegg til opplysningene i § 18 andre 

ledd skal tekniske, faglige og pedagogiske forutsetninger for å tilby fjernundervisning framgå 

av søknaden.» (vår utheving) 

For å kunne gi nettbasert undervisning i etterutdanningen, må det gjøres unntak fra 

yrkessjåførforskriften. Et slikt unntak må samtidig ikke stride mot yrkessjåførdirektivet med 

tilhørende endringsdirektiv.  

Etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c er en forskrift «et vedtak som gjelder rettigheter 

eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer».  
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Etter yrkessjåførforskriften § 55 første ledd foreligger hjemmel for å gjøre slikt unntak, og det er 

derfor mest hensiktsmessig å gi et slikt midlertidig unntak i egen forskrift.  

 

Retningslinjer nettbaserte samlinger for undervisning 

Yrkessjåførforskriften § 19 Administrative krav til lærestedet har noen punkter som er viktig i 

tilknytning til nettbasert undervisning, og disse skal rapporteres som egen melding til 

tilsynsseksjonen:  

«Lærestedet skal 

c) ha godkjent undervisningsansvarlig 

 

d) ved endringer i undervisningsplan og timeplan sendes oppdaterte planer til Statens 

vegvesen senest 1 uke etter at endringen er gjennomført 

 

f) før undervisningen starter informere eleven skriftlig om forhold av betydning for 

utdanningen, herunder lærestedets navn, rutiner for bestilling og avbestilling av 

undervisningstimer samt varighet, frammøteplikt, innhold og pris for utdanningen 

 

h) 3 uker på forhånd skriftlig melde til Statens vegvesen om endring i forhold som har 

betydning for godkjenningen, herunder opphør av lærestedet, skifte av eier eller 

undervisningsansvarlig. Når et lærested melder flytting, avgjør Statens vegvesen om 

lærestedet må ha ny godkjenning.» 

I yrkessjåførforskriften § 12 stilles det følgende krav om regelmessig etterutdanning: 

Etterutdanning gjennomføres som minst 35 timer undervisning fra 5 moduler over fem dager á 7 

timer innenfor en periode på 6 måneder. Inntil to av 7-timersdagene kan deles i 3,5 timer over to 

påfølgende dager.  

Krav om tilstedeværelse endres ikke ved bruk av nettbaserte samlinger, og regnes inntil 12 timer à 60 

minutter deltakelse over nett/digitalt.  

 

Nettbasert undervisning er krevende, både for lærer og elev. Yrkessjåførforskriften regulerer dette, 

og vi tilpasser dette for etterutdanning.  

 

Yrkessjåførforskriften § 43 andre ledd bokstav m sier at sjåførene skal få introduksjon til nettbasert 

undervisning, og for etterutdanning fastsettes den til minst 1 time på lærestedet før nettbasert 

undervisning tar til.  

 

Yrkessjåførforskriften § 46 andre ledd bokstav a og § 48 andre ledd bokstav a sier at sjåføren skal 

delta på oppsummering fra nettbasert undervisning og reflektere over sine erfaringer fra gjennomført 

nettbasert undervisning og drøfte disse med medelever og lærere. Den fastsettes til minst 1 time, og 

skal foregå på lærestedet. 

 

Disse timene kan være 7 timers dager som forlengelse med 1 time, totalt 8 timer for introduksjon og 

tilsvarende for oppsummering og refleksjon. Dette skal bare omfatter de sjåførene som skal delta på 
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nettbaserte samlinger. Timene kompenseres ved at den nettbaserte undervisningen foregår over 3 

timer på to påfølgende dager to ganger.  

 

Det tillates å bruke 3 timer daglig som nettbasert undervisning eksklusiv pause pr. dag, eksempelvis 

dag 2 og påfølgende dag 3. Dette gjentas deretter eksempelvis påfølgende uke, og i henhold til 

godkjent undervisningsplan. 

 

Eksempel; 
 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7 

Time 1 Kurs Nettbasert Nettbasert Kurs Nettbasert Nettbasert Oppsummering 
/refleksjon 

Time 2 Kurs Nettbasert Nettbasert Kurs Nettbasert Nettbasert Kurs 

Time 3 Kurs Nettbasert Nettbasert Kurs Nettbasert Nettbasert Kurs 

Time 4 Kurs     Kurs     Kurs 

Time 5 Kurs     Kurs     Kurs 

Time 6 Kurs     Kurs     Kurs 

Time 7 Kurs     Kurs     Kurs 

Time 8 Introduksjon 
til nettbasert 
undervisning 

          Kurs 

 Time pr. 
dag 

8 3 3 7 3 3 8 

 

Antall deltagere reguleres til inntil 8 personer for den nettbaserte delen.  

For etterutdanning av yrkessjåfører gis det inntil videre følgende tilpassinger for bruk av nettbaserte 

samlinger for undervisning med 

• inntil 12 timer fra § 51 andre ledd, som etterutdanning persontransport  

• inntil 12 timer fra § 52 andre ledd, som etterutdanning godstransport 

 

Det er viktig å presisere at yrkessjåførenes deltakelse på obligatorisk etterutdanning, også nettbasert, 

er å regne som «annet arbeid» og vil komme til fratrekk i forbindelse med pålagt døgnhvile og 

ukehvil og må planlegges nøye.  

 

A. Generelt for etterutdanning av yrkessjåfører 
Etterutdanning skal skje i tråd med yrkessjåførforskriften § 50 første og andre ledd. 

§ 40 Undervisning og læreplaner første ledd:  

«Undervisningen skal legges til rette for at eleven kan nå målene for utdanningen 

som er fastsatt i denne forskriften.» 
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§ 50 Etterutdanningen første ledd: 

«Etter gjennomført etterutdanning skal yrkessjåføren oppfylle hovedmålene etter 

bestemmelsene i § 41.» 

Lærestedene står i stor grad fritt til å velge måter å gjennomføre undervisning på, så lenge dette er 

pedagogisk forsvarlig. Vi viser også til læreplanen Håndbok V859 del III som omhandler 

etterutdanning. 

 

B. All etterutdanning av yrkessjåfører er obligatorisk 
§ 14 Frammøte andre ledd: 

«I etterutdanningen skal eleven ha deltatt i alle undervisningstimer. Ved fravær må 

undervisning tilsvarende den tapte undervisningen gjennomføres for å få godkjent 

etterutdanningen.» 

 

§ 15 Fjernundervisning og bruk av simulator i undervisningen tredje ledd: 

«For de deler av utdanningen som gjennomføres ved nettbasert undervisning gjelder 

ikke reglene i § 14» 

Denne bestemmelsen gjelder bare for grunnutdanning. 

 

C. Generelle tilpassinger i obligatorisk opplæring 
Det ligger til grunn i etterutdanningen at sjåførene har fysisk frammøte. Vi finner likevel å kunne 

åpne for visse tilpassinger slik situasjonen er nå, der frammøte registreres via nettdeltakelse.  

Tilpassingene går først og fremst ut på å legge til rette for å kunne gjennomføre undervisning i tema 

der det er lite praktisk undervisning. Dette omfatter bare tema hentet fra § 51 andre ledd og § 52 

andre ledd. Sammensatt og utvidelse av etterutdanning etter § 53 omfattes ikke av den midlertidige 

ordningen. 

For å legge til rette for at alle deltakere skal få «taletid», og få tid til å være aktive på andre måter, 

settes en grense på maksimalt 8 sjåfører/elever som kan være til stede over nett samtidig. 

Vilkårene for å kunne gjennomføre all slik tilpasset undervisning er at  

1. sjåfør og lærer/instruktør kan knyttes sammen med kamera og skjermer, i tillegg til mikrofon, 

slik at de kan se hverandre på samme tid som de har dialog. Det blir ikke satt krav om at 

sjåførene skal kunne se hverandre. 

2. gruppene som får undervisning er mindre enn vanlig for å legge til rette for tilstrekkelig god 

dialog, og kompensere for mulige komplikasjoner, for eksempel i samband med å slå på og av 

mikrofoner m.m. og at sjåførene ikke ser hverandre. 

3. tilsynet kan kople seg til elektronisk og følge undervisningen, om de vurderer behov for det, 

uten å møte fram fysisk. Lærestedene må informere tilsynet om gjennomføring av tilpasset 

undervisning, og om hvordan tilsynet eventuelt kan kople seg til.  
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Disse tilpassingene gjelder for inntil 12 undervisningstimer à 60 minutter fra alle moduler unntatt: 

• § 51 Etterutdanning for persontransport første ledd bokstav a, b, c, d, e, og f. 

• § 52 Etterutdanning for godstransport første ledd bokstav a, b, c, d og e. 

• § 53 Sammensatt og utvidelse av etterutdanningen  

 

D. Undervisningsansvarliges plikter 
Det er alltid undervisningsansvarlig som har ansvaret for at undervisningen lærestedet gir er 

forsvarlig, både pedagogisk og på annen måte. 

Et lærested kan ikke drive opplæring, dersom undervisningsansvarlig er permittert. 

Om undervisningsansvarlig er i karantene i samband med korona-smitte, er ikke det til hinder for at 

lærestedet kan drive opplæring.  

 

E.  Administrative krav 
Yrkessjåførforskriften § 19 Administrative krav til lærestedet første ledd bokstav c, d, f og h som egne 

punkt for den nettbaserte undervisningen og rapporteres som egen sending. 

Før oppstart med nettbaserte samlinger for undervisning meldes til Tilsyn i Statens vegvesen: 

• Hvilke emner som er egnet og aktuelle for undervisningen 

• Hvilke brukeridentifikasjoner som benyttes 

• Hvilke sikkerhetsforanstaltninger som benyttes 

• Gi informasjon og tilgang for uanmeldt tilsyn for alle emner 
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