Viktig informasjon vedrørende prøveperiode som

trafikklærer og prøveperiode som faglig leder

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet (direktiv 2005/36/EF) har til hensikt å gi personer med

yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat, mulighet til å kunne ta med yrket sitt til Norge for å

praktisere det her. I Norge er godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for trafikklærer og faglig
leder nærmere regulert i lov 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
(yrkeskvalifikasjonsloven) og forskrift 22. desember 2017 nr. 2384 om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner, jf. forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og
førerprøve m.m. (trafikkopplæringsforskriften).

Dersom det er vesentlige forskjeller på yrkeskvalifikasjonene, har vi mulighet til å utligne
forskjellene gjennom utligningstiltak i form av enten en prøveperiode eller en

egnethetsprøve.

Ut ifra de erfaringene vi har gjort så langt, ser vi at det er behov for ytterligere presiseringer
av de kravene som stilles i vedtakene om prøveperiode og om dokumentasjon av

yrkeskvalifikasjoner. Vår praksis vil bli strammet inn i tråd med disse presiseringene. I tillegg
vil vi stille enkelte nye krav som også er i samsvar med direktivets intensjoner.

Dokumentasjon på utdanning/yrkeskvalifikasjoner

Godkjent dokumentasjon på yrkeskvalifikasjoner skal være utstedt av vedkommende
myndighet. Det må således leveres bekreftet kopi av dokumentasjonen på at

yrkeskvalifikasjonene er godkjent/tatt ut i det landet de ble ervervet. Man vil måtte forevise
original dokumentasjon på et senere tidspunkt, men dette fremgår av vedtaket.

For søkere fra Sverige betyr dette at dokumentasjon fra Transportstyrelsen må fremlegges, i
tillegg til vitnemål fra utdanningsinstitusjonen. Slik dokumentasjon må enten være

dokumentasjon på godkjenning som trafikklærer/faglig leder, eller dokumentasjon som
viser at utdanningen ville gitt rett til godkjenning i Sverige. Dette er en innstramming i

forhold til tidligere praksis, da vitnemål fra utdanningsinstitusjon i Sverige ble godtatt alene
som tilstrekkelig dokumentasjon på yrkeskvalifikasjoner.

For søkere fra Danmark vil det ikke være nødvendig med ekstra dokumentasjon fra

myndighetene ut over bekreftelse fra politiet (prøvekommisjonen) som viser bestått

avsluttende eksamen. Det må i tillegg leveres bekreftelse fra utdanningsinstitusjon som viser

når utdanningen ble gjennomført, hvilke fag søkeren har gjennomgått, omfanget på fagene
og den totale varigheten av utdanningen til søkeren, da dette ikke fremgår av

dokumentasjonen fra politiet.
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Fortsettelse på tidligere påbegynt prøveperiode

En prøveperiode er tidsbegrenset. Vi har sett en økning av søkere som ikke fullfører

prøveperioden innen fristen og ønsker å forlenge denne. Dette har vi tidligere akseptert ut
fra formuleringene i vedtakene. Har man ikke klart å bestå prøveperioden på de vilkårene

som er satt i vedtaket, så har man ikke klart å tilegne seg de kunnskapene som kreves for å
få godkjenning innen fastsatt frist. Det betyr at søkeren da ikke får godkjenning på
bakgrunn av de yrkeskvalifikasjonene som ligger til grunn for søknaden.
I praksis betyr dette at
•

søkeren må gjennomføre prøveperioden i henhold til de vilkårene som er satt i

prøveperioden. Det foreligger en viss mulighet for forlengelse i vedtaket. Denne må
det søkes om dersom det er behov.
•

hvis prøveperioden utløper uten at den er fullført, har søkeren ikke bestått

prøveperioden.
•

det unntaksvis vil kunne fattes vedtak om ny prøveperiode/ytterligere forlengelse av
prøveperioden, dersom søkeren har en særlig grunn til å avbryte prøveperioden på

bakgrunn av at vedkommende ikke har mulighet til å fullføre den innen fristen som

er satt. Dette må det da søkes om før prøveperioden utløper. Slike grunner kan være
o

o
o

fødselspermisjon e.l.

sykdom

arbeidsforholdet opphører

I tilfeller som sykdom, kan det søkes i ettertid dersom det ikke var mulig å søke før
prøveperioden utløp. Det må leveres dokumentasjon for særlige grunner.

Arbeidskravene

Når et arbeidskrav leveres inn til Statens vegvesen for godkjenning, så skal dette være

sluttproduktet av arbeidskravet. Innlevert arbeidskrav skal dokumentere at søkeren har

opparbeidet seg de kunnskaper som kreves når dette leveres. Veileder (faglig leder) skal

signere på dokumentasjonen, jf. vedtak om prøveperiode. Veileder bekrefter da at søkeren,

slik veilederen vurderer det, har opparbeidet seg den kunnskapen som kreves i tilknytning til

det aktuelle arbeidskravet.
I praksis betyr dette at
•

arbeidskravet skal tilfredsstille de vilkårene som er satt når dokumentasjonen leveres
inn. Hvis ikke blir arbeidskravet underkjent.
o

Søkeren får inntil 3 forsøk på å levere inn arbeidskravet for å få det godkjent.

Dette er i tråd med antall forsøk man normalt har på å ta eksamen ved andre
utdanningsinstitusjoner.

•

hvis søkeren benytter flere forsøk på flere arbeidskrav, risikerer søkeren først og

fremst ikke å bestå prøveperioden innen fristen. Prøveperioden blir da underkjent og
søkeren kan ikke få godkjenning på bakgrunn av dokumenterte yrkeskvalifikasjoner.

Dette fordi at søkeren da har vist at vedkommende ikke klarer å tilegne seg de
kvalifikasjoner som kreves innen fastsatt frist.
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Disse endringene betyr at dersom man får underkjent prøveperioden (ikke bestått), så får

søkeren ikke godkjenning i Norge på bakgrunn av de yrkeskvalifikasjonene som er

dokumentert. Dersom man da søker om godkjenning på nytt med de samme
kvalifikasjonene, vil søknaden bli avslått.

Avsluttende kommentar

Endringene er, som nevnt over, en presisering av vilkårene som er stilt i vedtakene.

Informasjonen vil fremkomme tydelig i nyere vedtak, men presiseringene om arbeidskrav og

forlengelser gjelder i hovedsak alle. For de med eldre vedtak vil dette bli noe skjønnsmessig
vurdert ut ifra helhetsbildet.

Vi gjør oppmerksom på at prøveperioden stadig blir vurdert, og at det innebærer at de
vilkårene som er satt i dag kan bli endret i fremtiden.

Første gang publisert av Statens vegvesen 12. september 2013
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