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Innledning 
I forståelse med Samferdselsdepartementet sendte Vegdirektoratet den 10. oktober 2006 ut på 
høring et forslag til forskrift om nærmere gjennomføring av direktivet 2003/59/EF (heretter 
også benevnt som ”yrkessjåførdirektivet” eller ”direktivet).  Vi viser i denne forbindelse til de 
høringsnotat (del A og del B) som ledsaget høringsbrevet. Høringsfristen ble satt til 10. 
desember 2006. Den noe korte høringsfristen ble grunngitt i høringsbrevet.  
 
Vegdirektoratet mottok 44 høringssvar. Sju av disse hadde ingen kommentarer til forslaget. 
For en fullstendig opplisting av høringsinstansene, se dette dokumentets vedlegg I.  
 
Høringsinstansene må i det alt overveiende karakteriseres som positive til Vegdirektoratets 
forslag til forskrift.   
 
I dette dokumentet har vi gitt til kjenne, drøftet og tatt stilling til innspillene fra 
høringsinstansene. Av eget tiltak har vi også vurdert mulige endringer. Dokumentet gir også 
uttrykk for de vurderingene og hensynene som ligger bak utformingen av forskriften.   
 
Vi har vurdert det slik at de endringene fra høringen som vi går inn for i dette dokumentet kan 
gjøres uten å foreta ny høring.  
 
Dokumentet er slik oppbygd at det først tar for seg flere særlige problemstillinger/tema i 
forskriften. Framstillinga tar deretter for seg de enkelte paragrafene i forskriften. Innholdet i 
dokumentet må sees i sammenheng med høringsnotatene som ble sendt ut på høring 8. 
oktober 2006, del A og B.    
 
Formelt sett er dette dokumentet et støtte- og orienteringsdokument til bruk for 
Samferdselsdepartementet i arbeidet med fastsettelsen av forskriften. Vegdirektoratet har 
likevel utformet dokumentet med det for øyet at det – med eventuelle endringer – kan 
offentliggjøres i forbindelse med fastsettelse av forskriften.  

Valg av modell for grunnleggende sjåførutdanning 
 
Samtlige av de høringsinstansene som har uttalt seg om spørsmålet stiller seg bak 
Vegdirektoratets forslag om å gjennomføre direktivets bestemmelser om en grunnleggende 
sjåførutdanning gjennom den såkalte timemodellen. Denne utdanningsmodellen stiller krav 
om 280 timer obligatorisk opplæring, etterfulgt av en mindre teoretisk prøve. For 
gjennomføringen av den grunnleggende sjåførutdanningen, gir direktivet medlemsstatene 
valget mellom den nevnte timemodellen og en såkalt prøvemodell som ikke stiller krav om 
obligatorisk opplæring, men som krever at kandidatene må bestå relativt omfattende praktiske 
og teoretiske prøver. Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet vil ved fastsettelsen av 
forskriften gjennomføre direktivets krav om grunnleggende sjåførutdanning ved hjelp av 
timemodellen. Det vises til Vegdirektoratets veiledning/høringsnotatet del A for en nærmere 
begrunnelse for modellvalget.  
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Norge tilbyr en komprimert grunnutdanning 
 
Direktivet åpner for at medlemsstatene også tilbyr en forkortet modell for tilegnelsen av de 
grunnleggende kvalifikasjoner som ordningen krever for nye sjåfører. Også den 
komprimerte/forkortede modellen kan karakteriseres som en timemodell. Ved gjennomføring 
av denne varianten foreskriver direktivet at elevene skal gjennomføre 140 timer obligatorisk 
opplæring, etterfulgt av en prøve tilsvarende den som må bestås etter gjennomføring av 280-
timersmodellen for grunnutdanningen (se over).  For sjåfører under 23 år vil tilegnelse av 
yrkessjåførbevis på grunnlag av komprimert grunnutdanning gi noe begrensede førerettigheter 
i yrkessammenheng.  
 
I forslaget til forskrift foreslo Vegdirektoratet at Norge skal tilby en slik forkortet 
utdanningsmodell. Dette forslaget støttes av høringsinstansene. 
Vegdirektoratet/Samferdselsdepartementet vil ved fastsettelsen av forskriften åpne for at en 
slik komprimert variant for grunnutdanningen tilbys i Norge.  
 
I forslaget til forskrift foreslo imidlertid Vegdirektoratet at den komprimerte varianten som 
tilbys i Norge skulle ha en varighet på 150 timer. Bakgrunnen for dette forslaget var at 
Vegdirektoratet fant å gjøre det samme antall timer (20 timer) individuell kjøretrening 
gjeldende også for den komprimerte variantdelen. Dette til tross for at direktivet bare krever 
gjennomføring av 10 timer individuell kjøretrening ved 140 timers komprimert variant. 
Forslaget om 150 timer komprimert opplæring med 20 timer individuell kjøretrening ble gitt 
en todelt begrunnelse. Delvis ble det grunngitt med at den individuelle kjøretreningen, med 
den vekt det legges på trafikksikkerhet og miljøvennlig kjøring, sees på som en særlig viktig 
del av opplæringen. Forslaget ble også delvis grunngitt i administrative hensyn, jf. for 
eksempel den opplæringen som vil være felles for føreropplæringen og 
yrkessjåføropplæringen etter denne forskriften. Muligheten for å kreve 20 timer individuell 
kjøretrening ved komprimert variant, og i stedet redusere det resterende antall praktisk-
teoretiske timer ble ikke direkte drøftet i høringen.  
 
Ingen av de som uttalte seg i høringen hadde direkte innvendinger til forslaget om å tilby en 
150 timers komprimert variant, derav 20 timer individuell kjøretrening. Yrkestrafikkforbundet 
kan likevel tolkes i retning av at de bare ønsker full opplæring på 280 timer. Dette fremgår 
imidlertid ikke klart av høringsuttalelsen.   
 
Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tar imidlertid opp spørsmålet i forbindelse 
med sin behandling av spørsmålet om gjennomføring av direktivet i Norge. I sin innstilling til 
Odelstinget, i forbindelse med behandlingen av Regjeringens forslag til ny § 29 i 
vegtrafikkloven, legger komiteen til grunn at komprimert grunnopplæring ”skal være på 140 
timer og ikke mer i henhold til EU-direktivet”. At Norge skal tilby en opplæring med et 
kostnadsnivå som ikke virker negativt på rekruttering til sjåføryrket understrekes også av 
komiteens øvrige medlemmer.  
 
I Stortingets debatt om saken (Ot.prp. og St.prp.) ble det også bemerket at Norge bør tilby en 
140-timers variant. I denne forbindelse satte Fremskrittspartiet følgende forslag:  
 
”Stortinget ber Regjeringen sørge for at forskriftene for direktiv 2003/59/EF (yrkessjåførdirektivet) 
baseres på grunnopplæring på 280 timer og komprimert grunnopplæring på 140 timer.”  
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Dette forslaget ble i henhold til Stortingets forretningsorden oversendt Stortinget for 
behandling.  
 
I lys av Stortingets behandling av saken, og av at Vegdirektoratet har vurdert spørsmålet på 
nytt, så har Vegdirektoratet kommet frem til at den komprimerte varianten skal gjennomføres 
i henhold til direktivets minstekrav. Forskriften fastsettes dermed slik at komprimert 
opplæring gis en varighet på 140 timer, derav 10 timer til individuell kjøretrening. 10 timer 
individuell kjøretrening er identisk med direktivets minstekrav.  
 
Vegdirektoratet har i denne vurderingen holdt de miljø- og trafikksikkerhetsmessige 
konsekvenser opp i mot hensynet til brukerkostnader (på elev- og arbeidsgiversiden) og målet 
om økt rekruttering av nye sjåfører til bransjen. I vurderingen har også Vegdirektoratet lagt 
vekt på Stortingskomiteens klare forutsetning om at de bør tilbys en 140 timers komprimert 
variant, og at komiteen ser dette i sammenheng med rekruttering til næringen.  
 
Selv om det ut i fra miljø- og trafikksikkerhetshensyn ville være ideelt om også de som tok 
grunnleggende utdanningen gjennom komprimert variant gjennomgikk 20 timer individuell 
kjøretrening, så er det likevel Vegdirektoratets oppfatning at særlig de 
trafikksikkerhetsmessige hensyn allerede i dag er tilstrekkelig ivaretatt gjennom vår 
eksisterende føreropplæring for tungbilførere. Sammenlignet med eksisterende krav til 
føreropplæring, vil likevel også den komprimerte variantdelen etablere en noe styrking av 
opplæringen innenfor landevegskjøring, trafikksikkerhet og drivstoffbesparende kjøring.   
 
Etter en samlet vurdering finner derfor Vegdirektoratet å legge avgjørende vekt på hensynene 
til å minimere de brukerkostnader (elever og/eller arbeidsgivere) som knytter seg til selve 
opplæringen. Dette momentet ses også i sammenheng med spørsmålet om rekruttering til 
yrket. Gjennomføring av grunnutdanningen vil være en nødvendig inngangsport til yrket. Å 
velge en for elevene så rimelig komprimert grunnutdanningsmodell som mulig, antas derfor å 
kunne ha en rekrutteringsfremmende effekt.   
 
I den sammenhengen minner Vegdirektoratet om det normalt er ”kjøretimer” med enkeltelev 
og lærer som er de dyreste. Å legge seg på direktivets minstekrav på 10 timer individuell 
kjøretrening, mot 20 timer som ble foreslått i forskriftsutkastet, antas derfor å ha en særlig 
kostnadsbesparende effekt for brukerne.    
 
Vegdirektoratet vil også minne om at man også (både ved full og komprimert 
grunnopplæring) oppnår ytterligere tids- og kostnadsbesparelser ved at deler av den 
obligatoriske føreropplæringen i tunge klasser også vil utgjøre en del av 
yrkessjåføropplæringen etter denne forskriften. 
 
At forskriften krever et gitt antall timer obligatorisk opplæring for full eller komprimert 
opplæring – og for individuell kjøretrening – er selvsagt ikke til hinder for at det 
gjennomføres kurs med større timeantall, for eksempel i videregående skole.  

Forholdet til trafikkopplæringen innen tunge førerkortklasser 
 
Kravet om å gjennomføre obligatorisk opplæring og å bestå en teoretisk prøve for å få rett til å 
være yrkessjåfør for tunge kjøretøy kommer i tillegg til kravet om førerkort i den aktuelle 
klasse.  
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Den obligatoriske delen av føreropplæringen på tunge kjøretøy er likevel så vidt omfattende at 
den på flere punkter allerede tilfredsstiller yrkessjåførdirektivets krav til opplæring. De deler 
av føreropplæringen som allerede er i samsvar med yrkessjåførdirektivet vil også bli gjort 
gjeldende som en del av yrkessjåføropplæringen. Elevene vil med det få ”godskrevet” deler 
av føreropplæringen i yrkessjåføropplæringen, og de vil dermed ikke måtte gjennomføre hele 
280 eller 140 timer opplæring utover førerkortopplæringen.  
 
For en nærmere redegjørelse for forholdet til føreropplæringen og de deler av 
føreropplæringen som også gjøres gjeldende som en del av yrkessjåføropplæringen vises til 
kapittelet ”Grunn og etteropplæringens rammer og innhold” under.  
 

Regelverkets virkeområde og unntak 
 
Geografisk virkeområde – kun på veg åpen for alminnelig trafikk 
Forskriftsutkastet hadde ikke særskilte regler om regelverkets virkeområde. Siden forskriftens 
hjemmelslov er vegtrafikkloven, kommer dermed den alminnelige bestemmelsen om dens 
virkeområdet, gitt i lovens § 1, til anvendelse. Høringsnotatets del B slo fast at man for det 
geografiske virkeområdet henviste til lovens § 1. Utover å forutsette at det ikke ville være 
strid med direktivet å gjøre direktivets kvalifikasjonskrav gjeldende innenfor hele 
vegtrafikklovens virkeområde, så ble ikke dette spørsmålet ytterligere kommentert i 
høringsnotatet.  
 
Med unntak av en høringsinstans, ble heller ikke dette spørsmålet kommentert i høringen. 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) foreslår i sitt høringssvar at forskriften skal begrense 
ordningens virkeområde til å gjelde for kjøring på offentlig veg. MEFs forslag til 
bestemmelse om geografisk virkeområdet er i samsvar med direktivet. Direktivet fastslår at 
dets kvalifikasjonskrav gjelder sjåfører som utfører vegtransport på veger som er åbne for 
offentlig adgang/roads open to the public1. Den norske oversettelsen av direktivet benytter 
formuleringen ”veier åpne for almmenheten”.  
 
Norge plikter dermed ikke å gjøre regelverket gjeldende i samsvar med vegtrafikkloven § 1. I 
lys av MEFs innspill har Vegdirektoratet vurdert å la regelverkets anvendelsesområde 
sammenfalle med direktivets avgrensning, slik at regelverket ikke gis videre anvendelse i 
Norge enn nødvendig.  
 
Vegdirektoratet ser ikke behov for å gi kvalifikasjonskravene videre geografisk 
anvendelsesområde i Norge enn det direktivet krever.  
 
Ordningen skal sikre at sjåførene har yrkeskvalifikasjoner for å kunne utføre person- og 
godstransport på veg. Opplæringens innhold er i mye mindre grad passende for de som 
transportere gods- eller passasjerer på et område hvor allmennheten ikke ferdes. 
Vegdirektoratet finner det med det ikke betenkelig å la være å gjøre kvalifikasjonskravene 
gjeldende for en videre krets av kjøring enn nedfelt i direktivet.  
 

                                                 
1 Begreper benyttet i henholdsvis dansk og engelsk språkversjoner av direktivet 
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For eksempel har det lite for seg å stille krav om slik transportrettet yrkeskompetanse på 
lukkede områder, der utfordringene med henhold til løsing av transportoppdraget er av en 
annen karakter.  
 
I den norske oversettelsen av kjøre- og hviltidsforordningen er den betegnelsen som her er 
gjenstand for drøfting (veger åbne for offentlig adgang/roads open to the public) oversatt til 
offentlig vei. Det fremgår likevel av Vegdirektoratets tolkning og praktisering av kjøre- og 
hviletidsregelverket, at det etter forordningen ikke kan være avgjørende hvorvidt en veg 
finansieres og/eller holdes ved like av det offentlige eller private2. Kjøre- og hviletidsreglene 
gjelder også på private veger som er åpne for allmenn ferdsel.  
 
Begrensningen i vegloven § 1 om at offentlig veg blir holdt ved like av det offentlige kan 
dermed ikke gjøres gjeldende verken for kjøre- og hviletidsreglene eller avgrensingen av 
virkeområdet til denne forskriften og yrkessjåførdirektivet. Det er dermed ikke av betydning 
om en veg åpen for allmenn ferdsel er finansiert og/eller vedlikeholdt helt eller delvis av det 
offentlige eller private rettssubjekter.  
 
At den nye forordningen om kjøre- og hviletid i noe grad utvider det geografiske 
virkeområdet til regelverket har ikke relevans for forståelsen av yrkessjåførforskriften3.  
 
Avgrensningen av regelverket til å gjelde offentlig og privat veg åpen for alminnelig trafikk 
ferdsel medfører dermed at transportvirksomhet utført på lukket område/veg ikke rammes av 
de kvalifikasjonskrav som følger av yrkessjåførforskriften. For å utføre transportoppdrag på 
flyplassområder, lukkede industriområder, avstengte veger, typisk skogsveger og lignende, 
kreves det dermed ikke yrkessjåførbevis etter denne forskriften. Det minnes likevel om at 
dersom noe av kjøringen i et transportoppdrag foregår på veg åpen for alminnelig ferdsel, så 
kommer kravene etter denne forskriften til anvendelse.  
 
Det skal presiseres at avgrensingen slik den er foretatt i forskriftsutkastets § 1-1, i alle tilfeller 
må tolkes i lys av direktivet, og at nasjonale rettskilder ikke vil være avgjørende for 
fastleggelsen av direktivets meningsinnhold, jf. læren om EU/EØS-rettens tolkningsautonomi.  
 
Geografisk virkeområde – Svalbard 
EØS-avtalen gjelder ikke på Svalbard. Norge plikter dermed ikke å innføre denne ordningen 
der. Vegtrafikklovens system er likevel slik at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven gjelder på Svalbard, med mindre annet er fastsatt. For å unnta dette regelverket for 
anvendelse på Svalbard kreves det dermed endring av den såkalte svalbardforskriften.  
 
Ved høringen av dette forskriftsutkastet ble spørsmålet om Norge skulle innføre 
kvalifikasjonskravene som følger av direktivet på Svalbard ikke eksplisitt drøftet i 
høringsnotatet. Problemstillingen ble likevel kommentert av enkelte høringsinstanser.   
 
I sitt høringssvar til forskriftsutkastet ber Sysselmannen på Svalbard om at det må foretas en 
”egen vurdering” av behovet for å innføre forskriften på Svalbard, og at Longyearbyen 
lokalstyre i den forbindelse må gis anledning til å uttale seg. Sysselmannen påpeker videre at 
de særlige trafikale forhold på Svalbard og det at utdanningen trolig ikke vil kunne tilbys 
lokalt, må tas i betraktning i vurderingen av om regelverket skal gjelde på Svalbard. Også 
                                                 
2  Håndbok 228 om kjøre- og hviltid s. 30 flg., Vegdirektoratet 2001. 
3 Se forordning 561/2006 art. 2 jf. art. 4 a).  
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Statens vegvesen Region Nord ber i sitt høringssvar om oppmerksomhet omkring spørsmålet 
om ordningens skal gjelde Svalbard.  
   
Spørsmålet om dette regelverkets anvendelse på Svalbard ble imidlertid drøftet i forbindelse 
med høringen av forslag til ny § 29 i vegtrafikkloven. Denne lovparagrafen etablerer rettslig 
grunnlag for gjennomføringen av direktivet i norsk rett. For sammenhengens skyld nevnes 
også de synspunkter som kom frem i den høringsrunden.   
 
Sysselmannen gjorde også i denne høringen Vegdirektoratet oppmerksom på synspunktet 
vedrørende de mindre trafikale utfordringer og den eventuelle mangel på lokalt 
utdanningstilbud.  Longyearbyen lokalstyre, som da var høringsinstans, hadde derimot ingen 
innvendinger til at direktivets kvalifikasjonskrav gjøres gjeldende på Svalbard.  
Arbeidstakerorganisasjonen Norsk Arbeidsmandsforbund så det ikke som nødvendig å frita 
Svalbard for regelverket.   
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) og Transportbedriftenes Landsforening mente at 
ordningen også burde gjelde Svalbard. Sistnevnte begrunnet dette i at økt turistvekst har 
medført økt transportbehov og at sikkerhet da bør vektlegges.  
Norsk Arbeidsmandsforbund anser det ikke nødvendig å fravike utgangspunktet om at EØS-
avtalen ikke gjelder på Svalbard. 
 
Spørsmålet anses tilstrekkelig hørt gjennom den tidligere høringen av den nye § 29 i 
vegtrafikkloven.  
 
Saklig virkeområde – unntak for visse typer kjøring 
Direktivets artikkel 2 unntar visse typer kjøring fra regelverket. Unntakene gitt i 
forskriftsutkastets § 1-4 samsvarer med de unntak direktivet stiller opp i artikkel 2. 
Vegdirektoratet uttalte i høringsnotatet at de fant det hensiktmessig å videreføre de unntak 
direktivet gir også i norsk rett.  
 
Unntakskatalogen slår fast at regelverket, blant annet, unntar fører av kjøretøy som benyttes 
av Forsvaret, Politi, brannvesen, verksteder som prøvekjører kjøretøy, og fører som benytter 
tyngre kjøretøy til å frakte materiell til bruk i sitt hovedvirke4 
 
I all hovedsak mottok ikke Vegdirektoratet innvendinger fra høringsinstansenes til forslaget 
om å videreføre direktivets unntak i forskriften.  
 
Følgende innspill vedrørende unntakene skal likevel i kommenteres:  
 
MEF gjorde Vegdirektoratet oppmerksom på at en inkurie har sneket seg inn i 
forskriftsutkastet § 1-4 f). I forskriftsforslaget fastslås det at kjøretøy hvis høyeste tillatte fart 
er 30 km/t faller utenfor direktivets virkeområde. Farten 30 km/t er en ren feil. Direktivet 
opererer med en terskel på 45 km/t, og Vegdirektoratet ser ingen grunn til å utvide 
regelverkets virkeområde utover det.  
 
Forskriften vil dermed bli fastsatt, i samsvar med direktivet og MEFs innspill, slik at kjøretøy 
hvis høyeste tillatte fart er inntil 45 km/t faller utenfor regelverket.  
                                                 
4 Forutsetningen for å anvende dette unntaket er at det å føre kjøretøyet ikke er vedkommende persons 

hovedaktivitet.  
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Norges Cirkus- og tivoliforbund ønsker en presisering av at den transporten av utstyr og 
materiell som foretas av denne gruppen faller inn under fritaket for egentransport av utstyr til 
bruk i sjåførens hovedaktivitet.   
 
Unntaksbestemmelsen i § 1-4 bokstav e tar ikke stilling til særskilte bransjer, men er objektivt 
rettet mot den som transporterer materiell og utstyr til bruk i sjåførens hovedvirke. Dersom 
sirkus- eller tivoliansattes transport av utstyr er av en slik karakter, vil unntaket følgelig 
komme til anvendelse. Det kan for eksempel antas at en person som har til hovedaktivitet å 
være røkter for dyr på et sirkus, men som likevel frakter dyrene når sirkuset forflytter seg – og 
dette bare utgjør en mindre del av hans stilling, så vil hans kjøreaktivitet falle inn under kravet 
om yrkessjåførkompetanse. Begrepene materiell og utstyr ikke kan tolkes for snevert. Også 
dyr kan følgelig etter omstendighetene falle inn under disse begrepene.  
 
Vegdirektorat vil likevel ikke foreta en særskilt presisering av denne interessegruppens 
stilling i forskriften.  
 
NLF var i sitt høringssvar kritiske til rekkevidden av unntaket, slik det går fram av 
forskriftens og kommentarene til den. Slik Vegdirektoratet tolker NLFs høringssvar anser de 
det som svært uheldig dersom det er mulig - under dekning av unntaket – å frakte større 
mengder byggematerialer, eller utføre transport av maskiner, dersom sjåføren også tar del i 
byggearbeidet eller også fungerer som maskinfører.  
 
Vegdirektoratet vil også se det som svært uheldig dersom dette unntaket blir forsøkt benyttet 
for å omgå regelverkets krav om yrkessjåførbevis for den som driver godstransport med 
tyngre kjøretøy. I den forbindelse vil Vegdirektoratet særlig understreke to vilkår begge må 
være oppfylte før dette unntaket kommer til anvendelse.  
 
Materiellet eller utstyret som transporteres må være ment til bruk i sjåførens arbeid/ 
ervervsaktivitet. I tillegg kan ikke det å føre kjøretøyet være sjåførens hovedaktivitet i hans 
arbeid. Av dette fremgår at det ikke er tilstrekkelig at vedkommende fører bare ”tar del i” 
arbeidet på byggeplassen eller også ”fungerer” som maskinfører. Det kreves at det er 
oppgavene på byggeplassen eller som maskinfører som må være vedkommendes 
hovedaktivitet.  
 
Vegdirektoratet innser imidlertid at det, særlig før det etableres relevant forvaltningspraksis, 
vil kunne knytte seg noen avgrensningsproblemer til denne unntaksregelen5.  
 
Vegdirektoratet finner likevel å opprettholde unntaket slik det ble utformet i forskriftsutkastet. 
Etter Vegdirektoratets oppfatning er det ikke tilstrekkelig grunn for å innsnevre rekkevidden 
av unntaket, jf. høringsuttalelsen fra NLF. Dette begrunnes i det følgende:  
 
Det synes ikke å være omstridt at Norge skal benytte seg av den adgangen direktivet gir til å 
frita yrkesgrupper som bare utfører transport av materiell med tyngre kjøretøy som en bi-
aktivitet, til bruk for utøvelsen av sin primæraktivitet. Det ville virke svært lite velfundert om 
for eksempel snekkere, rørleggere eller glassmestere som transporterer verktøy, deler, og 
materialer med seg ut for å løse et oppdrag, skulle måtte gjennomgå en yrkesopplæring som 
tungbilsjåfør. Opplæringens innhold ville også passe svært dårlig med disse gruppenes 

                                                 
5 Se kommentarer til forskriften del B for en nærmere redegjørelse for vår forståelse av unntakets rekkevidde.  
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arbeidsaktivitet. Utover NLFs uttalelse, er det ikke heller kommet innvendinger i høringen til 
at rekkevidde av unntaket bør innsnevres. Det skal i denne sammenhengen også nevnes at 
under Transport- og kommunikasjonskomiteens behandling av forslaget til ny § 29 i 
vegtrafikkloven, uttalte medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og 
Venstre at de legger til grunn at denne fritaksordningen gjennomføres ved utformingen og 
praktiseringen av forskrift.  
 
Når det gjelder selve utformingen av denne forskriftsbestemmelsen ønsker heller ikke 
Vegdirektoratet å endre eller presisere rekkevidden av den. Tilleggsvilkår eller presiseringer 
av unntaket vil lett kunne føre til nye tolkningsproblemer, for eksempel som følge av at 
regelen blir mer kasuistisk og rigid utformet. Særlig på bakgrunn av at det ikke foreligger 
praksis og erfaring med anvendelsen av unntaket finner Vegdirektoratet det vanskelig å tilrå 
en annerledes utforming av regelen.  
 
Saklig virkeområde – gjelder reglene for drosjenæringen? 
Verken direktivet eller det norske gjennomføringsregelverket finner anvendelse på 
drosjesjåfører som sådan. Drosjenæringen vil likevel bli rammet av regelverket da kravet om 
yrkesopplæring etter direktivet gjelder for de som mot vederlag skal utøve persontransport 
med kjøretøys som krever førerkort klasse D1, altså minibuss.  
Norges Taxiforbund ga i høringen uttrykk for følgende synspunkter (som også ble overbrakt i 
forbundets brev til Vegdirektoratet av 3. mai 2006): 

 
 
Buskerud fylkeskommune uttaler at de har grunn til å tro at ordningen vil gjøre det 
vanskeligere å rekruttere sjåfører til drosjenæringen. Det blir påpekt at ”maxi-taxi” (klasse 
D1) drosjeeiere allerede i dag har problemer med å rekruttere sjåfører med nødvendige 
kvalifikasjoner. Fylkeskommunen ser dette i sammenheng med tilbudet til 
funksjonshemmede, da mange av ”maxi-taxiene” gis pålegg om å installere utstyr for å 
transportere rullestolbrukere.   
 
I forbindelse med stortingskomiteens behandling av saken stilte komiteen følgende spørsmål 
til samferdselsministeren:  
 
”Førere av maxitaxi vil falle innenfor direktivet da slike kjøretøy er klassifisert som buss. Direktivet er 
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i hovedsak rettet mot langtransport med lastebil og buss på veg. Transport med maxitaxi skiller seg i 
hovedsak vesentlig fra dette.  
Hvordan vil departementet gjennom forskrift sikre at førere av maxitaxi kan få unntak fra de 
kommende bestemmelsene?”  

Spørsmålet ble besvart slik av Statsråden i brev til komiteen: 
”Direktivets anvendelsesområde følger av artikkel 1, sammenholdt med artikkel 2. Den som mot 
vederlag fører kjøretøy som krever førerkortklasse D1 (minibuss) faller inn under ordningen. 
Direktivet skiller ikke mellom persontransport utført som et ledd i drosjenæring og persontransport 
med buss, det være seg rute- eller turtrafikk.  
Direktivet må oppfattes som klart på dette punktet, og det er dermed ikke adgang til å unnta førere av 
maxi-taxi fra ordningen.  
Departementet innser at drosjenæringens persontransport med maxi-taxi i noe grad skiller seg fra 
rutetransport av passasjerer med buss og fra godstransport med lastebil. Det skal likevel bemerkes at 
den kommende utdanningens innhold også antas å være svært relevant for sjåfører av disse tyngre 
drosjebilene. Videreutdanning innen økonomisk og miljøvennlig kjøring, kundebehandling (herunder 
om behandling av passasjerer med spesielle behov) og kunnskap om betydningen av kosthold og 
mosjon er eksempel på emner som departementet mener også vil være treffende for den delen 
drosjetransporten som omfattes av utdanningsordningen”.  
  
Det vises til Samferdselsdepartementets tidligere vurdering. Det vil ikke bli foretatt endringer 
fra forskriftsutkastet når det gjelder forholdet til drosjenæringen. Drosjesjåfører som utfører 
transportoppdrag med minibuss, klasse D1 vil måtte erverve yrkessjåførbevis, jf.  
§§ 1-1 og 1-3 i forskriften.   

Grunn- og etterutdanningens rammer og innhold 
 
Forskriftens kapittel 3 og 4 gir hovedsakelig regler om rammeverket for gjennomføringen av 
grunn- og etterutdanningen. Når det gjelder opplæringens innhold henvises det i hovedsak til 
direktivets vedlegg 1. Forskriftens vedlegg 1 består nå av et relevant utdrag fra direktivets 
vedlegg I. I løpet av 2007 vil det imidlertid bli sendt ut på høring et forslag til læreplan/nytt 
vedlegg 1 til forskriften. Dette læreplanvedlegget, som vil bli fastsatt som en del av 
forskriften, vil gi fullstendige føringer for grunn- og etterutdanningens innhold, samt 
inndeling i emner og timetall. Det har ikke fremkommet innvendinger fra høringsinstansene 
vedrørende oppbyggingen av forskriften eller vedrørende gangen i arbeidet med 
gjennomføringen av direktivet.   
 
Kapitel 3 og 4 gir også i noe grad regler om opplæringens innhold.  
 
For forholdet mellom full og komprimert opplæring, samt antallet timer individuell 
kjøretrening i den komprimerte opplæringen vises til drøftelsen over, under avsnittet ”Norge 
tilbyr en komprimert grunnutdanning”.  
 
”Godskriving” av timer fra føreropplæringen  
I kapittel 3, som omhandler grunnopplæringen, slås det også fast at cirka 20 timer fra 
føreropplæringen i ulike tungbilklasser, også gjøres gjeldende som en del av 
yrkessjåføropplæringen. Høringsinstansene har ikke hatt innvendinger til at store deler av 
den obligatoriske delen av føreropplæringen ”godskrives” og med også gjøres til en del av 
yrkessjåføropplæringen. Vegdirektoratet minner i den sammenheng om at det allerede ved 
utarbeidelsen av vår gjeldende føreropplæring i tungbilklassene ble sett hen til 
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yrkessjåførdirektivets krav. Dette grepet dreier seg således ikke på noen måte om en senking 
av ambisjonsnivået på opplæringens vegne, men er ganske enkelt en konstatering av at Norge 
allerede tilfredsstiller direktivets krav innen disse aktuelle emnene. Godskrivingen av timer 
fra føreropplæringen fører til kostnadsbesparelser for elevene.  
 
Prinsippet om at timer fra føreropplæringen i de tunge klasser som tilfredsstiller direktivets 
krav også gjøres til en del av yrkessjåføropplæringen vil bli fullt ut videreført ved fastsettelsen 
av forskriften. Det gjøres likevel noen endringer i timetallene mot det som ble presentert i 
forskriftsutkastet. Dette har i stor grad sammenheng med at den komprimerte opplæringen nå 
fastsettes til 140 timer, derav 10 timer individuell kjøretrening.  
 
 
Etterutdanningen 
Det har i svært liten grad vært reist innvendinger til rammene for gjennomføring av 
etterutdanningen.  
 
Likevel er det noe delte meninger mellom høringsinstansene knyttet til lengden av det 
tidsrommet hvert etterutdanningskurs på 35 timer må gjennomføres i. I forskriftsutkastet 
foreslo Vegdirektoratet at hvert etterutdanningskurs må fullføres innen 6 måneder etter at den 
første av de 35 kurstimene er gjennomført. For den begrunnelse som ble gitt for regelen vises 
det til høringsnotatet Del B, side 24.  
 
Fagforbundet uttaler at det er fornøyd med denne 6 måneders regelen. De videregående 
skolene later også til å være fornøyd med bestemmelsen. Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL) mener at dersom etterutdanningen skal være rasjonell for 
transportbedriften, så bør den kunne gjennomføres i løpet av 12 måneder. 
Yrkestrafikkforbundet (YTF) mener derimot at 6 måneder er for lang tid. Uten å gi nærmere 
begrunnelse foreslår de at tidsfristen settes til 3 måneder. Team Trafikkskole synes også å gå i 
mot forslaget om 6 måneders frist, da de fremholder at det av pedagogiske grunner vil være 
gunstig med ”årlig påfyll”, kursing, en gang i året. Team Trafikkskole presiserer likevel at de 
anser at en 6 måneders periode gir arbeidsgiver og arbeidstaker tilstrekkelig fleksibilitet.  
 
Etter en samlet vurdering av høringsinstansenes innspill og andre relevante momenter, finner 
Vegdirektoratet å stå fast på den fristen som ble foreslått i høringen. Forskriften fastsettes 
dermed slik at hvert 35 timers etterutdanningskurs må gjennomføres innen 6 måneder etter at 
første kurstime er gjennomført.  
 
Det vises i denne forbindelse til følgende utdrag fra svar på spørsmål stilt av Stortingets 
Transport- og kommunikasjonskomité til Samferdselsministeren. Følgende spørsmål ble stilt:   
 
Vil departementet gjennom forskrifter åpne for at etterutdanning som er omtalt i saken, kan 
gjennomføres i løpet av en periode på 12 måneder?  

Samferdselsministeren besvarte spørsmålet slik:  

 
       I en tolkningsuttalelse av 19. desember 2006 til direktivets bestemmelse om dette, uttaler 
Europakommisjonens « legal service » følgende om forståelsen av den ovennevnte bestemmelsen i 
direktivet:  

        « A full thirty-five hours of training should [... ...] be completed within a reasonable period 
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after the expiry of each 5 year deadline.  

 
       Thus, training can be divided into sessions of 7 hours each, but sessions cannot be spread out 
on a long period of time as training is meant to provide drivers with a consistent updated 
knowledge every five years. »  

       I forskriftsutkastets § 4-1 annet ledd foreslår Vegdirektoratet at hvert etterutdanningskurs på 35 
timer må fullføres innen 6 måneder etter at den første av kurstimene er gjennomført.  
       I det tilhørende høringsnotatet (del B s. 24) gis følgende begrunnelse for forslaget:  

 

       « I annet ledd kreves det at hvert etterutdanningskurs må fullføres innen 6 måneder etter dets 
begynnelse. Det har vært drøftet om man skulle innrømme sjåførene adgang til å gjennomføre 
kurset når som helst i løpet av 5 års perioden, for eksempel ved å ta en etterutdanningsdag per år. 
Vegdirektoratet mener det å kreve at kurset tas over et noe begrenset tidsrom er mest i samsvar 
med direktivets system og formålet med etterutdanningen. Kravet sikrer en viss kontinuitet i 
gjennomføringen av kurset. Vegdirektoratet er av den oppfatning at forutsetningen for 
læringsutbytte også betres som følge av et slik krav. Vegdirektoratet mener videre at en periode 
på 6 måneder gir tilstrekkelig fleksibilitet både for arbeidstager og arbeidsgiver til gjennomføring 
av kurset. »  

       Departementet vil avvente høringsuttalelsene før det tas endelig stilling til frist for gjennomført 
etterutdanning.  
I den ovennevnte tolkningsuttalelsen fra Europakommisjonen slås det også fast at 
medlemsstatene ikke har anledning til å dele etterutdanningen inn i årlige kurs à 7 timer (som 
til sammen utgjør 35 timer i løpet av 5 år). Dette bidrar også til å understreke at direktivet 
ikke gir medlemsstatene full frihet til å fordele og plassere de 35 etterutdanningstimene fritt 
innen en 5 års periode. Sammenholdt med at Europakommisjonens mener at etterutdanningen 
ikke kan bli ”spread out on a long period of time” (se over), så tolker Vegdirektoratet 
direktivet slik at det foreligger et krav om en viss kontinuitet i gjennomføringen av 
etterutdanningskurset. Selv om det vanskelig kan oppstilles en eksakt tidsfrist/ramme for 
lengden av etterutdanningskurset, så er det Vegdirektoratets oppfatning at en 6 måneders frist 
utgjør et balansert kompromiss mellom de kryssende hensyn.  
 
På den ene siden ivaretas siktemålet om å tilby et kompakt etterutdanningskurs som 
gjennomføres med tilstrekkelig kontinuitet. På den andre siden sikres alle relevante parter 
tilstrekkelig fleksibilitet og handlingsrom til gjennomføringen ved at det har 6 måneder på seg 
til å gjennomføre kurset.    

Krav til læresteder og undervisningspersonell  
 
I forslaget til forskrift ble det foreslått en godkjenningsordning for læresteder der alle 
virksomheter som ønsker å tilby slik opplæring må søke om godkjenning fra Statens 
vegvesen. Dette kravet om godkjenning kan utledes direkte fra direktivets ordlyd. 
Forskriftsutkastet krever ikke at lærestedet ikke må være eller drive en særskilt type 
virksomhet. Dette betyr at også andre enn rene opplæringsvirksomheter kan godkjennes, og at 
eksempelvis bedrifter/virksomheter som selv driver med transport kan godkjennes som 
lærested.   
 
Vegdirektoratet foreslo også å etablere en ordning med undervisningsansvarlig ved hvert 
lærested. Denne rollen vil være beslektet med rollen som faglig leder ved trafikkskole, og vil 
ha et overordnet faglig og administrativt ansvar for driften. Den undervisningsansvarlige må 

 12



godkjennes av Statens vegvesen. Rollen som undervisningsansvarlig er et rent nasjonalt 
konsept som ikke har sitt grunnlag i våre plikter etter direktivet.  
 
Videre inneholder forskriftsutkastet krav til de som skal undervise innen opplæringen. 
Forskriftsutkastet stiller krav til lærerens utdanning og praksis, men krever ikke at den enkelte 
skal godkjennes særskilt. Det er lærestedet og den undervisningsansvarlige som pålegges 
ansvar for å sikre at lærerne tilfredsstiller forskriftens krav. Direktivet krever at lærestedene 
skal ha undervisningspersoner med faglig og pedagogisk bakgrunn, men krever ikke en 
særskilt godkjenningsordning for den enkelte lærer.  
 
Forskriftsutkastets rammer for reguleringen av læresteder og undervisningspersonell har ikke 
møtt store innvendinger i høringen. Følgende problemstillinger skal likevel drøftes her.  
 
Krav til læresteder 
Ingen av høringsinstansene har fremført eksplisitte innvendinger i mot at det etableres en 
godkjenningsordning for læresteder og at det åpnes for at alle virksomheter som tilfredsstiller 
forskriftens krav kan oppnå godkjenning. Det nevnes i den forbindelse at det heller ikke har 
vært reist motforestillinger til at forskriften foreslår at også andre enn trafikkskoler med 
tungbilkompetanse kan oppnå slik godkjenning.  
 
I sitt høringssvar har Team Trafikkskole AS uttalt seg om forskriftsforslagets åpning for 
bedriftsintern opplæring. De synes å mene at det ved å tillate bedriftsintern opplæring oppstår 
en ”bukken passer havresekken”-situasjon. Det viser til direktivets innhold og understrekes at 
kun opplæringssentre som på direktivets vilkår ”på nytt” har blitt godkjente av Statens 
ansvarlige myndigheter kan tilby opplæring. Team Trafikkskole viser også til en angivelig sak 
der tyske myndigheter skal ha gitt det tyske postverket avslag på søknad om godkjenning til å 
gjennomføre bedriftsintern etterutdanning.  
 
Vegdirektoratet vil understreke at direktivets krav om at lærestedene særskilt skal godkjennes 
for å tilby grunn- og etteropplæring gjennomføres full ut i Norge. Det kan vanskelig 
innfortolkes i direktivet – verken ut i fra dets ordlyd eller formålsbetraktninger – at lærestedet 
må ha en uavhengig stilling til elevens arbeidsgiver. Dette må gjelde både i forhold til grunn- 
og etterutdanning. Vegdirektoratet bemerker at spørsmålet om uavhengighet ikke må blandes 
sammen med spørsmålet om godkjenning av læresteder og den kvalitetssikringen av 
læresteder godkjenningsordningen innbærer.  
 
Vegdirektoratet er heller ikke umiddelbart enig i at det ved bedriftsintern opplæring vil oppstå 
en ”bukken og havresekken” - situasjon. Selv om en arbeidsgiver selvsagt i alminnelighet vil 
søke å holde kostnader nede, vil det like selvsagt være i arbeidsgivers interesse å sikre at 
elevene får størst mulig faglig utbytte av opplæringen. Dette vil være med på å holde 
fagkompetansen i bedriften opp. Det er for eksempel grunn til å tro at forbedring av sjåførenes 
evne til drivstoffbesparende kjøring er et læringsmål som alle i bedriften har interesse av å 
forfølge. Bedriftsintern opplæring kan også i seg selv være et middel for arbeidsgivere til å 
holde kostnader nede, ved at man ikke i samme grad må kjøpe eksterne opplæringstjenester. 
Det er Vegdirektoratets målsetning at bedriftene skal gis denne adgangen.  
 
Det understrekes at også bedrifter selvsagt må tilfredsstille forskriftens krav for å oppnå 
godkjenning som lærested for grunn- og/eller etterutdanningen.   
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Forskriften fastsettes på dette punkt i samsvar med forskriftsforslaget, og vil med det åpne for 
bedriftsintern opplæring.  
 
Trafikkforum foreslår at trafikkskoler som fyller alle krav som stilles til læresteder og som 
knytter til seg eksterne personer innen de emnene de selv ikke kan undervise i, skal 
godkjennes automatisk. 
 
Vegdirektoratet innser at det kan fremstå som noe tungrodd og byråkratisk at tungbilskoler 
som vil kunne oppfylle forskriftens krav til godkjenning, likevel formelt må søke om 
godkjenning. Vegdirektoratet finner imidlertid ikke å kunne ta til følge Trafikkforums forslag.  
 
Direktivet stiller eksplisitt krav om at de læresteder som skal tilby slik opplæring skal være 
godkjente av medlemsstatens kompetente myndigheter. Etter direktivets ordlyd kan 
godkjenning bare gis etter skriftlig søknad. Disse momentene trekker klart i retning av at det 
for private rettssubjekter som trafikkskoler må kreves at disse virksomhetene godkjennes 
særskilt for å drive yrkessjåføropplæring.  
 
I tillegg så må det også påpekes at vilkårene for å oppnå godkjenning som trafikkskole med 
tungbilkompetanse og for å oppnå godkjenning som lærested etter denne forskriften ikke vil 
være identiske. Det rettslige grunnlaget for å godkjenne henholdsvis trafikkskoler og 
læresteder som skal tilby yrkessjåføropplæring vil være å finne i to forskjellige forskrifter.  
 
Vurderingstemaet etter de to regelsettene er også ulikt. Dette gjelder både det formelle – 
uformingen av de respektive godkjenningsvilkårene, og det reelle - innholdet i henholdsvis 
føreropplæringen for tyngre klasser og yrkesopplæringen etter denne forskriften.  
 
På denne bakgrunn finner Vegdirektoratet å holde fast ved forskriftsutkastet på dette punkt. 
Trafikkskoler vil ikke oppnå ”automatisk” godkjenning. Dette til tross for at man kan anta at 
tungbilskoler relativt lett vil kunne tilfredsstille kravene for å oppnå godkjenning som 
lærested etter denne forskriften. Vegdirektoratet håper og tror at trafikkskolene vil spille en 
viktig rolle i utviklingen av yrkessjåføropplæringen.  
 
Opplæringskontorene i transportfag ber om en avklaring av hvorvidt et lærested kan få 
godkjenning for å undervise i deler av læreplanen.  
 
Vegdirektoratet viser til ordlyden i forskriftsutkastets § 5-1, tredje ledd, samt tilhørende 
kommentarer i høringsnotatets del B side 26 flg. Det fastslås der at det kan gis godkjenning 
for å tilby opplæring innen særlig angitte deler av opplæringen. Kommentarene understreker 
videre at formålet med bestemmelsen er å tilstrebe fleksibilitet, muliggjøre for 
virksomhetsintern opplæring, legge til rette for konkurranse i opplæringsmarkedet og med det 
skaffe et bredest mulig opplæringstilbud.  
 
Vegdirektoratet bekrefter dermed at det kan tilstås godkjenning for deler av læreplanen og at 
lærestedet dermed ikke må kunne godkjennes for å tilby opplæring innen alle deler av 
læreplanen for å bli godkjent.   
 
Elektronisk innmelding av gjennomført opplæring   
Vegdirektoratet har i forskriftsutkastet foreslått å pålegge lærestedene å foreta elektronisk 
innmelding til TSK-registeret av den opplæringen elevene gjennomfører. Utover at 
Trafikkforum forutsetter at brukervennligheten på innrapporteringssystemet må være 
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tilfredsstillende, så er det ingen av høringsinstansene som har hatt innvendinger til dette 
forslaget. Dette spørsmålet ble også lagt fram for berørte parter i forbindelse med høringen av 
forslaget til ny § 29 i vegtrafikkloven og er også forutsatt i ot.prp. nr 8. 2006/2007 
(Regjeringens forslag til ny § 29 i vegtrafikkloven). Det fremkom heller ikke innvendinger til 
et pålegg om elektronisk innmelding i forbindelse med Stortingsbehandlingen av den 
ovennevnte odelstingsproposisjonen.  
 
Forskriften vil dermed pålegge lærestedene å foreta elektronisk innmelding av opplæringen. 
Vegdirektoratet vil likevel presisere at de fullt ut erkjenner viktigheten av at de datasystemer 
som utgjør verktøyet for elektronisk innmelding må fungere tilfredsstillende.  
 
Datatilsynet har uttalt seg om gjeldende regler for Statens vegvesens og lærestedenes 
registrering og behandling av personopplysninger, samt om slettefrister for registrering av 
personopplysninger hos lærestedene og i TSK-registeret. Disse spørsmålene vil bli behandlet 
særskilt i forbindelse med kommentarene til § 5-6 under.  
 
Krav til undervisningspersonell 
Høringsinstansene har ikke hatt innvendinger til Vegdirektoratets forslag til reguleringsform. 
Forskriftsutkastets modell med å forskriftsfeste krav til undervisningspersonellets bakgrunn - 
men uten å kreve godkjenning av den enkelte lærer - videreføres dermed ved 
forskriftsfastsettelsen av forskriften6.  
 
Det har derimot kommet mange innspill vedrørende forskriftens regulering av selve 
(kompetanse)kravene til undervisningspersonellet. For sammenhengen i fremstillingens skyld, 
velger Vegdirektoratet å behandle høringsinstansenes innspill på dette punkt fortløpende. 
 
Trafikklærere 
Trafikkforum er sterkt kritiske til at forskriftsutkastet uttrykker at trafikklærere med 
tungbilkompetanse bare inntil videre skal anses å tilfredsstille forskriftens krav. 
Organisasjonen uttaler at flere trafikklærere med lang og bred erfaring finner det 
provoserende at forskriften gir uttrykk for at trafikklærere bare oppfyller vilkårene inntil 
videre. Vegdirektoratet beklager at formuleringen har blitt oppfattet slik og understreker at det 
aldri har vært hensikten.  
 
Formålet med begrepsbruken var å sende et klart signal til bransjen at det om at det kan bli 
aktuelt å også underlegge trafikklærere med eldre utdanning kravet om høgskoleutdanning, 
samt et krav om å tilegne seg aktuelle emner som eldre utdanning ikke omfattet.   
 
 Formuleringen ”inntil videre” hadde strengt tatt ikke en juridisk funksjon, men var 
utelukkende tilsiktet å ha en pedagogisk funksjon, ved at formuleringen understreket at 
bestemmelsen bare var ment å gjelde midlertidig, ”inntil videre”. For å endre forskriften må 
man jo uansett gå fram i samsvar forvaltningslovens regler om saksbehandlingen i 
forskriftssaker. Vegdirektorat tar dermed innspillene fra høringsinstansene til følge på dette 
punkt, og fjerner passusen ”inntil videre” fra forskriftsteksten. Det presiseres likevel at denne 
endringen ikke i seg selv medfører realitetsendring.  
 
                                                 
6 Merk likevel at den undervisningsansvarlige, jf. kapittel 6 i forskriften, vil ha ansvar for at 
undervisningspersonellet tilfredsstiller forskriftens krav. Gjennom tilsynet med lærestedet og lærestedet plikt til å 
orientere Statens vegvesen om undervisningspersonellets kvalifikasjoner ivaretas også hensynet til å 
kvalitetssikre lærerkreftene.  
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Når det er sagt ønsker likevel Vegdirektoratet å moderere seg noe i forhold til de 
kommentarene som ledsaget § 7-1 i del B av forskriftsutkastet. I høringsnotatet ble det ikke i 
denne sammenheng tatt tilstrekkelig høyde for den omfattende realkompetanse som mange 
tungbillærere sitter inne med. Det ble heller ikke i tilstrekkelig grad lagt vekt på den 
reguleringsfunksjon som ligger i begrensingen til å bare undervise i emner som har relevant 
faglig sammenheng med vedkommendes fagbakgrunn. Denne begrensningen innebærer at 
læreren bare vil undervise i emner som denne har utdannings- og/eller praksisbakgrunn innen. 
Dette sammenholdt med betydningen av realkompetanse gjør at Vegdirektoratet etter en 
nærmere vurdering ikke finner det betenkelig at dagens trafikklærere med tungbilkompetanse 
(uten 150 studiepoeng høgskoleutdanning) underviser i yrkessjåføropplæringen i fremtiden. 
Vegdirektoratet har i denne forbindelse også lagt noe vekt på den mangelen på trafikklærere 
med tungbilkompetanse som allerede pr i dag foreligger.  
 
Unntaket som medfører at godkjente tungbillærere får undervise i de emner som er en del av 
den enkeltes fagkrets kan dermed ikke sees på som et midlertidig eller tidsbegrenset unntak. 
Dagens trafikklærere kan dermed innrette seg etter den rettstilstanden som denne forskriften 
etablerer. 
 
Vegdirektoratet vil i denne forbindelse utvide paragrafens siste punktum med følgende passus 
” med den enkeltes fagbakgrunn”. Det skyldes en inkurie at denne formuleringen ikke har 
kommet med i forskriftsutkastet. Endringen har ikke realitetsbetydning, men bare 
understreker det ovennevnte, nemlig at trafikklærerne – i likhet med andre lærere – bare kan 
undervise i de emner som har relevant faglig sammenheng med sin utdanningsbakgrunn,  
 
Det presiserer likevel at denne, som alle andre forskriftsbestemmelser, kan endres. 
Forvaltningslovens saksbehandlingsregler med krav om bred høring vil da selvsagt komme til 
anvendelse.   
 
Trafikkforum mener at det må lages en oversikt på hva en trafikklærer automatisk er godkjent 
til å undervise og at det i tillegg må utarbeides spesifikke krav og kursinnhold for de enkelte 
temaer som de ønsker å skaffe seg undervisningskompetanse i. 
 
Vegdirektoratet er enige i at det vil være hensiktsmessig å utarbeide en slik oversikt over hva 
en trafikklærer anses å kunne undervise innen. Det vil være naturlig at slike retningslinjer for 
eksempel utarbeides i forbindelse med fastsettelse av forskriftens læreplanvedlegg. 
Vurderingen må da nødvendigvis knyttes opp i mot innholdet i de ulike trafikklærer og 
tungbillærerutdanningene som har eksistert gjennom årene.  
 
Vegdirektoratet vil også gå inn for at det utarbeides og tilbys ulike kurs og 
etterutdanningstilbud som gjør det mulig og overkommelig for eksisterende tungbillærere å 
utvide sin kompetanse til å omfatte flest mulig deler av yrkessjåføropplæringen.  
 
Krav om 150 studiepoeng faglig og pedagogisk utdanning 
I forskriftsutkastet foreslår Vegdirektoratet at undervisningspersonell i utgangspunktet må ha 
faglig og pedagogisk utdanning tilsvarende minst 150 studiepoeng høyere utdanning.  
 
Som bakgrunn for behandlingen av et slikt spørsmål vises det til direktivets vedlegg I, del 5, 
der det kreves at lærestedet skal kunne dokumentere at de som underviser skal være i 
besittelse av både fagkunnskaper og pedagogisk viten. Til dette direktivkravet skal det sies at 
det må oppfattes som en forpliktelse til å etablere regler som krever kvalifisert og 
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dokumenterbar faglig og pedagogisk kompetanse på et visst nivå. Vegdirektoratet vil likevel 
presisere at direktivbestemmelsen ikke kan leses som et krav om at undervisningspersonellet 
må ha høyere utdanning. Direktivets krav må anses tilfredsstilt med kompetanse på et lavere 
nivå. 
 
Vegdirektoratet mener likevel at Norge bør oppstille høyere krav til undervisningspersonellet 
enn hva direktivet krever, men alle er ikke enige i forskriftsforslaget med krav om 150 
studiepoeng.   
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) ber Vegdirektoratet vurdere om ikke 120 eller 180 
studiepoeng ville være mer passende, da studier normalt går over hele år (120 sp er lik 2 års 
utdanning, 180 sp er lik 3 års utdanning). HiNT påpeker at 150 studiepoeng på mange måter 
forutsetter en tilleggskompetanse.  
 
Vegdirektoratet har vurdert innspillet fra HiNT og samtidig sett det i sammenheng med en 
mulig framtidig tungbillærerutdanning på 120 studiepoeng. I denne forbindelse har 
Vegdirektoratet i alminnelighet vurdert hva som er et passende kompetansekrav. Er kravet om 
150 studiepoeng for strengt? 
 
For å oppnå kompetanse som trafikklærer for tunge kjøretøy må man i dag ha en utdanning 
tilsvarende 150 studiepoeng.  
 
I den forbindelse vil Vegdirektoratet vise til signal gitt av Samferdselsdepartementet til 
Stortinget i St.meld nr. 46 (1999-2000), Nasjonal Transportplan. I kapittel 10 heter det blant 
annet at7: 
 
”Samferdselsdepartementet vil i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
arbeide for å foreta en gradvis oppbygging av trafikklærerutdanningen til høgskolenivå. På sikt vil det 
bli stilt høyere kompetansekrav både for godkjenning av kjørelærere og ved ansettelse som 
førerprøvesensorer. Departementet vil videre vurdere innføring av krav til faglig og pedagogisk 
oppdatering for kjørelærere og sensorer/tilsynspersonell.” 
 
Fra 2003 har trafikklærerutdanningen vært en toårig høgskoleutdanning ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag (HiNT). For å undervise som trafikklærer for tunge kjøretøy kreves et halvt 
års tilleggsutdanning – som høgskoleutdanning ved HiNT. For å oppnå godkjenning som 
trafikklærer for tunge kjøretøy i dag må man dermed ta en 150 studiepoengs 
høgskoleutdanning (to og et halvt år).  
 
Vegdirektoratet finner det lite naturlig å sette det alminnelige kravet til lærere ved 
yrkessjåføropplæringen lavere. Dette grunngis på følgende måte.  
 
Det er og har vært en generell utvikling mot et stadig større innslag av personer med høyere 
utdanning i samfunnet. Yrkessjåføropplæringen har videre til formål å øke status og 
rekruttering til sjåføryrket. Det er Vegdirektoratets antagelse at lærerkrefter på et 
kvalitetsmessig høyt nivå kan være med å gi yrkessjåføropplæringen status og anerkjennelse, 
og således bidra til rekruttering av både elever/sjåfører og nye lærerkrefter.  

                                                 
7 Dette innspillet fra Samferdselsdepartementet ble ikke omtalt av Samferdselskomiteen da Stortinget behandlet 
denne transportplanen. 
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Dette er også en yrkesopplæring for personer som skal utøve et ansvarsfullt og krevende yrke 
med et betydelig ansvar for sin egen, andres og samfunnets sikkerhet. Yrkessjåføropplæringen 
har også til formål å bedre trafikksikkerheten og sjåførenes kunnskaper og ferdigheter utover 
det de tilegner seg ved å ta et tungbilførerkort i dag. Å ha lavere krav til lærere som skal 
undervise på denne yrkesopplæringen enn til de som skal undervise i førerkortopplæringen 
kan da fremstå som lite logisk.   
 
Vegdirektoratet er selvsagt kjent med den vanskelige situasjonen i markedet i dag vedrørende 
rekruttering av/mangel på trafikklærere med tungbilkompetanse. Vi innser at et lavere 
kompetansekrav kunne åpnet opp for flere grupper med lavere formell kompetanse som 
undervisningspersonell på ordningen – og at dette i seg selv kan få betydning for 
rekrutteringssituasjonen til dette læreryrket.  
 
Vegdirektoratet har likevel ikke funnet å legge avgjørende vekt på dette hensynet. Vi mener at 
det ikke er gitt at et slikt kompetansekrav gir mindre rekruttering av undervisningspersonell 
enn hva et lavere krav ville gjort. Det vises i den sammenheng til hva som er sagt over om at 
et slikt utdanningskrav vil kunne gi dette læreryrket status og anerkjennelse og det således kan 
virke positivt. For eksempel kan det tenkes at andre grupper enn de som tradisjonelt har 
funnet veien til transportbransjen eller trafikklærervirksomheten vil se muligheter innenfor 
denne undervisningsvirksomheten.  
 
Vegdirektoratet vil også trekke frem at andre mulige rekrutteringsfremmende tiltak kan ha vel 
så stor betydning for rekrutteringen av lærerkrefter. 
 
Eventuelle endringer i opplæringstilbudet for trafikklærerutdanningen vil også kunne ha 
betydning i rekrutteringssammenheng. Et tilbud om en ”ren” tungbillærerutdanning vil for 
eksempel kunne rekruttere flere tungbilsjåfører og lignende, som i dag finner det mindre 
motiverende å først måtte ta en grunnleggende trafikklærerutdanning for personbil. 
Forbedrede ordninger for studiefinansiering og bedre muligheter for deltids/desentralisert 
kurstilbud ved tungbillærerutdanningen vil også kunne virke rekrutteringsfremmende. Det er 
et paradoks at tungbillærerutdanningen – hvis uteksaminerte kandidater skal utdanne 
yrkesutøvere – ikke er offentlig finansiert på linje med andre høgskolestudium som er ”gratis” 
for elevene. Studentene som tar tilleggsutdanning som tungbillærere må selv finansiere denne 
utdanningen gjennom å betale skolepenger.  
 
Vegdirektoratet vil også understreke at kravet om 150 studiepoeng faglig og pedagogisk 
bakgrunn bare er et utgangspunkt. Den aktuelle paragrafen i forskriften åpner også for at 
andre grupper kan undervise ved ordningen. Trafikklærere med tungbilkompetanse kan 
undervise i de deler av opplæringen som dekkes av deres fagbakgrunn (se over). Videre så vil 
paragrafens siste ledd åpne for at personer med 60 studiepoeng (ett år) høgskoleutdanning kan 
undervise ved ordningen under forutsetning av å være under en ansvarlig lærers oppsyn. En 
hver lærer vil selvsagt også ha mulighet til å trekke inn personer som har særlig kompetanse 
innen ett felt som støtte i sin undervisning. Forskriften gir også mulighet til å i særlige tilfeller 
innvilge dispensasjoner.  
 
Etter en samlet vurdering finner dermed Vegdirektoratet å kreve 150 studiepoeng faglig og 
pedagogisk utdanning.  
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Det presiseres likevel at dersom det i fremtiden tilbys en tungbillærerutdanning på 120 
studiepoeng, så vil Vegdirektoratet vurdere om fagsammensetningen og utformingen av en 
slik utdanning anses dekkende for å undervise i yrkessjåføropplæringen.  
 
Krav om at minst 30 av 150 studiepoeng er innen pedagogiske fag  
Forskriftsutkastet krevde 150 studiepoeng faglig og pedagogiske utdanning. Slik det var 
formulert var det klart at undervisningspersonellet måtte ha noe høyere pedagogisk utdanning, 
men det var ikke gitt uttrykk for hvor omfattende denne måtte være.  
 
Selv om dette ikke har vært kommentert av høringsinstansene, er det etter nærmere 
overveielse Vegdirektoratets oppfatning at forskriftsutkastet var for uklart på dette punkt. Det 
er uheldig at forskriften ikke foretar en avklaring av hva kravet til pedagogisk bakgrunn 
innebærer.  Vegdirektoratet har derfor bestemt seg for å forskriftsfeste hvor mye pedagogisk 
utdanning som kreves for å undervise innen denne opplæringen.  
 
Formålet med kravet om pedagogisk utdanning er å sikre at lærerne er i besittelse av et visst 
nivå av pedagogiske kunnskaper og ferdigheter. Dette for å sikre tilfredsstillende kvalitet på 
den obligatoriske opplæringen. Vegdirektoratet ser likevel ikke grunn til å sette dette kravet 
for høyt. Det vil kunne utelukke mange dyktige fagpersoner som ikke primært har en 
pedagogisk utdanning.  
 
Etter Vegdirektoratets oppfatning utgjør et krav om minst 30 studiepoeng/10 vekttall høyere 
utdanning et fornuftig kompromiss mellom tilstrekkelig pedagogisk nivå, og ønske om å åpne 
for flest mulig dyktig fagpersoner.  
 
I forskriftens § 7-1 fastsettes derfor et krav om at undervisningspersonellet må ha minst 30 
studiepoeng (ut av 150 studiepoeng) høyere pedagogisk utdanning.   
 
Adgang for andre til å undervise under oppsyn fra ansvarlig lærer 
Vegdirektoratet ønsker å åpne for at personer uten pedagogisk bakgrunn, men med minst 60 
studiepoeng høgere utdanning i et spesifikt relevant emne skal få undervise. Forutsetningen er 
at det føres oppsyn med undervisningen fra en lærer som oppfyller grunnvilkåret i første ledd. 
På denne måten åpner man for å gjøre seg nytte av ikke-pedagoger på et relativt høyt faglig 
nivå, samtidig som man ved en annen lærers oppsyn og kontroll sikrer akseptabel pedagogisk 
kvalitet. Med bruken av begrepet ”oppsyn” ser ikke Vegdirektoratet for seg at den ansvarlige 
læreren nødvendigvis må være tilstedeværende i alle deler av denne undervisningen, men at 
han likevel må ha innvirkning og kontroll med den pedagogiske gjennomføringen av 
undervisningen. For eksempel gjennom medvirkning til utarbeidelse av kursplan, noe 
deltagelse og kontroll med selve undervisningen.  
 
Det skal også presiseres at lærer som oppfyller grunnvilkåret i første ledd eller er 
tungbillærere, jf. annet ledd, selvsagt vil kunne benytte seg av andre fagpersoner til faglig 
styrking og utdyping av undervisning som de selv gjennomfører.    
 
Krav til undervisningspersonell som skal undervise ved individuell kjøretrening 
Høringsinstansene var i det alt overveiende positive til forslaget om at personer med betydelig 
realkompetanse – som ikke er trafikklærere - skal få undervise personer med førerett i den 
individuelle kjøretreningen. Høringsutkastet fastslo likevel at personer som ved 
gjennomføring av den individuelle kjøretreningen ikke har førerett i den aktuelle klassen må 
benytte en trafikklærer med tungbilkompetanse.  
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Trafikkforum mente likevel at det bare bør være trafikklærere som skal kunne drive slik 
undervisning.  De betviler at en erfaren sjåfør har en tilstrekkelig pedagogisk plattform og at 
disse personene ikke vil kunne ha et forhold til nivået på en førerprøve.  
 
Ole Vig videregående skole var også noe betenkt over at forskriftsutkastet åpner for at ikke-
trafikklærere med realkompetanse kan drive individuell kjøretrening. Det uttales at det da kan 
bli vanskelig å kontrollere kvaliteten på undervisningen og at man kan få en ”bukken og 
havresekken -situasjon” ved bedriftsintern opplæring. 
 
Høgskolen i Nord-Trøndelag sier at det bør vurderes å gi erfarne sjåfører skolering i hvordan 
opplæringen kan gjennomføres.  
 
Vegdirektoratet er enig i at det kan stilles spørsmål ved om ikke-trafikklærere/ikke-pedagoger 
har tilstrekkelige trafikkpedagogiske kvaliteter til å med god kvalitet undervise i slike 
viderekommende kjøring. Det må i denne sammenheng understrekes at den individuelle 
kjøretreningen skal være på et videregående nivå med vekt på økonomisk og miljøvennlig 
kjøring. Tilstrekkelig dyktige lærere er en forutsetning for at elevene har god måloppnåelse.  
 
Det skal også sies at det ville virke mindre konsekvent dersom Vegdirektoratet krever 150 
studiepoeng høgere utdanning for å undervise på resterende deler av utdanningen, samtidig 
som det ikke stilles krav om formell utdanning for å undervise på en så viktig del av 
opplæringen.  
 
Vegdirektoratet ser også betydelige rettstekniske problemer knyttet til en ordning – som 
foreslått i høringen – der personer som skal undervise med grunnlag i realkompetanse må 
dokumentere minst fem års erfaring som yrkessjåfør. Hvilke krav skal stilles til 
dokumentasjonen osv.   
 
Etter en samlet vurdering har derfor Vegdirektoratet besluttet å begrense adgangen til å 
undervise ved den individuelle kjøretreningen. Forskriften endres dermed fra høringen, vil slå 
fast at bare trafikklærere med tungbilkompetanse kan undervise ved den individuelle 
kjøretreningen.   
 
De alminnelige krav til faglig og pedagogisk utdanning tilsvarende minst 150 studiepoeng 
gjelder ikke i forholdt til den individuell kjøretreningen. Dette inntas i forskriften.  
 
Det presiseres at § 7-2 bare gjelder individuelle kjøretrening. Kravene etter § 7-2 vil ikke 
gjelde etterutdanningen. På etterutdanningen åpnes det for at personer med realkompetanse 
kan undervise ved praktisk kjøring.  
 
Krav til undervisningspersonell på etterutdanningen  
Høringsinstansene er i hovedsak positive til at forskriften åpner for at personer som ikke 
tilfredsstiller de grunnleggende kravene til undervisningspersonellet etter §§ 7-1 og 7-2, 
likevel skal få undervise på etterutdanningen på bakgrunn av realkompetanse.  
 
Trafikkforum foreslår at det gjennomføres mindre kurs innen pedagogikk for erfarne sjåfører 
som skal undervise på etterutdanningen.    
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Team Trafikkskole poengterer at bedriftsintern opplæring kan være uheldig ved at bedriften 
selv arrangerer etterutdanning for sine arbeidstakere, og at lærerne dermed ikke er uavhengige 
bedriften.  
 
Vegdirektoratet har etter en samlet vurdering funnet å holde fast ved forslaget om å åpne for 
at personer som ikke tilfredsstiller grunnkravet etter §§ 7-1 og 7-2 kan undervise på 
etterutdanningen.  
 
Vegdirektoratets syn har blant annet sammenheng med etterutdanningens formål. En viktig 
målsetning med etterutdanningen er å oppdatere og holde ved like arbeidstakerens 
yrkeskunnskaper og -ferdigheter. Vegdirektoratet antar at bedriften selv og personer med 
kvalifisert realkompetanse vil ha gode forutsetninger for å oppå denne målsetningen. 
 
 Vegdirektoratet tror at man kan få både faglig og økonomisk gevinst av å benytte personer 
med realkompetanse til denne opplæringen. Disse lærerkreftene vil ha en tettere tilknytning til 
arbeidslivet og de konkrete arbeidsoppgaver den enkelte arbeidstaker er i befatning med. 
Dette vil kunne være et gunstig utgangspunkt for å nå de mål som søkes oppnådd ved 
etterutdanningen.  
 
Mangelen på trafikklærere med tungbilkompetanse taler for å velge en slik løsning. Økt 
konkurranse og økte valgmuligheter kan redusere elevenes og/eller arbeidsgivernes 
kostnadsbyrde.  
 
Vegdirektoratet vil vise til ny bokstav f i § 6-2 der den undervisningsansvarlige pålegges å 
løpende kontrollere at de som underviser ved etterutdanningen med grunnlag bestemmelsene 
etter denne paragrafens annet og tredje ledd (fag og realkompetanse uten formell pedagogisk 
bakgrunn) utviser tilstrekkelige evner, kunnskaper og ferdigheter til formidling av lærestoffet. 
Vegdirektoratet antar at man ved reglen i § 6-2 f, sammenholdt med kravene etter § 7-3 annet 
og tredje ledd, tilfredsstiller direktivets krav til undervisningspersonellet, jf. vedlegg I, del 5.  
 
Krav til faglig oppdatering av lærere 
Trafikkforum mener at det må stilles krav om regelmessig etterutdanning for lærere i 
yrkessjåføropplæringen, herunder de som underviser på bakgrunn av realkompetanse. 
Vegdirektoratet er enige med Trafikkforum i dette, og viser til innholdet i § 7-4. Der gis 
Vegdirektoratet hjemmel til å kreve at lærerne skal gjennomføre særskilte kurs.  

Tilsyn og kontroll 
 

Forskriftsutkastets kapittel 8 inneholder regler om tilsyn og kontroll med opplæringen, Det 
følger direkte av direktivet som pålegger medlemsstatene å etablere hjemmelsgrunnlag for å 
føre tilsyn med opplæringen. Direktivet er så konkret at det krever at medlemsstatene skal 
kunne sende ut personer til å overvære undervisningen ved lærestedene.  
 
I forskriftsutkastet foreslo Vegdirektoratet å pålegge lærestedene å være tilgjengelig for tilsyn, 
herunder tilsynsmyndighetens adgang til å uanmeldt overvære undervisningen ved lærestedet. 
Tilsynsmyndigheten gis også hjemmel til å avbryte og underkjenne opplæring som anses å 
være forskriftsstridig. Forskriftsutkastet foreslo også forskriftsfesting av flere konkrete 
”samarbeidsplikter” for lærestedet.  
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Så nær som for den opplæringen som tilbys i videregående skole, vil Statens vegvesen føre 
tilsyn med alle typer opplæringsinstitusjoner, herunder bedrifter som har fått godkjenning til å 
tilby yrkessjåføropplæring vil dermed bli underlagt et slik tilsyn.  
 
Høringsinstansene har ikke hatt innvendinger til de regler om tilsyn som ble foreslått i 
høringen.  
 
Trafikkforum har likevel ytret at tilsynet må utføres av en instans uavhengig av 
opplæringsinstitusjonene og prøvestedene.  
 
Til det vil Vegdirektoratet bemerke følgende. Tilsynet er foreslått gjennomført av Statens 
vegvesen, som er en instans uavhengig av opplæringsstedene.  
 
Når det gjelder prøveinstansenes uavhengighet, så kan det ikke være i strid med direktivet at 
vedkommende kompetente myndigheter selv arrangerer og sensurerer prøvene. Direktivet 
åpner for – men etablere ingen plikt til – å delegere oppgaven med å arrangere prøve til 
eksterne aktører. Forskriften velger å legge ansvaret for gjennomføring av prøvene til Statens 
vegvesen.  
 
I forhold til reguleringen av tilsynet, minnes det om den styrkingen av tilsynsarbeidet som 
skjer i Statens vegvesen fra våren 2007, ved opprettelsen av regionale tilsynsenheter. Disse vil 
også føre tilsyn med opplæringen etter yrkessjåførdirektivet.  

Yrkessjåføropplæring i skoleverket 
 
Vegdirektoratet foreslo i høringen at videregående skole kan tilby opplæring etter 
yrkessjåførdirektivet. Dette videreføres ved fastsettelsen av forskriften.  
 
I forhold til forskriftsutkastets utforming, gjøres det likevel noen endringer av formell 
karakter. Vegdirektoratet har hatt en løpende dialog med utdanningsmyndighetene om 
gjennomføringen av ordningen i skoleverket og om de endringer som har blitt gjort i 
forskriften etter høringen.  
 
Formelt sett foretar ikke Vegmyndighetene en kompetansetildelning til 
utdanningsmyndighetene. Verken direktivet eller intern norsk rett er til hinder for at 
utdanningsmyndighetene tar på seg å tilby i samsvar med direktivet og denne forskriften. På 
grunn av de spesielle hensyn som gjør seg gjeldende ved at det offentlige skoleverk tar på seg 
å tilby slik opplæring gjøres visse tilpasninger i forskriften. Forskriften unntar eksplisitt det 
offentlige skoleverkt fra mange av de krav som stilles til læresteder og 
undervisningspersonell. Det oppstilles likevel noen grunnleggende krav som alle aktører som 
tar del i ordningen – også skoleverkets aktører – må oppfylle.  
 
Den nye § 29 i vegtrafikkloven gir departementet hjemmel til å stille krav til læresteder og 
undervisningspersonellet som gir slik opplæring. Uten annet særlig rettsgrunnlag må alle som 
tilbyr slik opplæring – også det offentlige skoleverk - etterfølge de offentligrettslige krav som 
med hjemmel i loven stilles til ordningen dersom elevene lovlig skal kunne oppnå 
yrkessjåførkompetanse.  
 
I det følgende er det gjort rede for hvordan forskriften regulerer gjennomføringen av denne 
opplæringen i skoleverket.  
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Godkjenning av læresteder 
I forskriftsutkastets § 5-7, første ledd ble det foreslått at videregående skoler måtte søke 
Statens vegvesen om godkjenning for å tilby opplæring etter direktivet. Dette vilkåret 
opprettholdes ikke. Det er også i samsvar med de signaler Vegdirektoratet har mottatt fra 
Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. En slik godkjenningsording ville være 
lite naturlig i forhold til opplæringslovens system. Utdanningsmyndighetene må selv kunne 
peke ut de skoler som skal tilby opplæring i samsvar med yrkessjåførdirektivet.  
 
At ordlyden i direktivets vedlegg I, del 5.1 uttrykker at godkjenning bare kan gis læresteder 
etter skriftlig søknad, og at søknaden skal ledsages av den i direktivet konkret angitte 
dokumentasjon kan i denne sammenheng ikke tas på ordet. Det må kunne innfortolkes en 
adgang for medlemsstatenes forvaltning og offentlige opplæringsvirksomheter til å selv 
organisere et opplæringstilbud i offentlig regi.  
 
Ordningen skal selvsagt ikke innebære en lemping av de krav lærestedet skal oppfylle. Det 
forutsettes at utdanningsmyndighetene, ved utpekelsen av skoler som skal tilby slik 
opplæring, forsikrer seg om at det enkelte lærested tilfredsstiller de kvalitetskrav 
yrkessjåførdirektivet stiller som vilkår for godkjenning. Direktivets forutsetning om en 
forhåndskvalitetssikring av det enkelte lærested antas også å være tilfredsstillende oppfylt ved 
at utdanningsmyndighetene selv utpeker de skoler som tilbyr opplæringen. Statens 
myndigheter har også hjemmel til å gjennomføre tilsyn i virksomheter som skal tilby slik 
opplæring og til å gi pålegg om å rette opp regelstridige forhold, jf. opplæringslova § 14-1, 
tredje ledd.  
 
Av forskriftsutkastets annet ledd, fremgår det at reglene om tilsyn ikke gjelder for 
skoleverket. Det fremgår også av kommentarene gitt i høringsnotatets del B, at tilsynet med 
opplæring i skoleveket gjennomføres av fylkesmannsembetene. Dette videreføres ved 
fastsettelsen av forskriften. Se mer om dette under.  
 
Forskriftsutkastets annet ledd fjernes fra forskriften da den anses overflødig.   
 
Krav til lærere i videregående skole 
Det fremgår av § 5-7, annet ledd, at forskriftens krav til undervisningspersonell ikke gjelder 
for videregående skoler. Disse vil måtte forholde seg til opplæringslovgivningens regler. Det 
er ikke tvilsomt at også de relevante kravene etter opplæringslovgivningen vil tilfredsstille 
direktivets krav til undervisningspersonellets kvalifikasjoner.  
  
I § 5-7 tredje ledd tas det likevel inn et krav om at også videregående skoler må tilfredsstille 
forskriftens krav om å benytte godkjente tungbillærere i den individuelle kjøretreningen. Et 
beslektet krav er å finne i trafikkopplæringsforskriftens § 6-4, første ledd. Denne 
bestemmelsen stiller krav til undervisningspersonell i det offentlige skoleverk som driver 
trafikkopplæring. Det kreves godkjenning som trafikklærer for den aktuelle førerkortklassen 
for å drive trafikkopplæring med elevene8.  
 
Begrunnelsen for dette kravet er todelt. For det første anses det at vedkommende lærer er 
trafikklærer med tungbilkompetanse å være et viktig virkemiddel for å sikre eleven et godt 
utbytte av denne viktige delen av opplæringen innen videregående kjøretrening (se også over, 
                                                 
8 Begrepet øvingskjøring defineres i trafikkopplæringsforskriftens § 1-2 litra b, og omfatter den praktiske delen 
av trafikkopplæringen, herunder obligatoriske kjøretimer.  
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kapittelet ”Krav til læresteder og undervisningspersonell”). For det andre har også vilkåret 
sammenheng med at deler av den individuelle kjøretreningen også vil utgjøre en del av den 
obligatoriske delen av føreropplæringen. Kravet om å benytte tungbillærer gjelder for den 
kjøringen, jf. trafikkopplæringsforskriften § 6-4, første ledd.  
 
Kontroll og tilsyn med opplæring i skoleverket 
Direktivet krever at vedkommende kompetente myndighet skal kunne sende ut bemyndigede 
personer for å være til stede ved undervisningen for å føre tilsyn med godkjente læresteder. 
For opplæring i videregående skole anses medlemsstatenes plikt til å sikre nødvendig 
hjemmelsgrunnlag for tilsyn tilstrekkelig ivaretatt gjennom opplæringslovens regler. 
 
Opplæringslovens bestemmelser om kontroll og tilsyn sikrer tilsynsmyndigheten tilgang til 
skoleanlegg og dokumentasjon. I dette må innfortolkes en adgang for tilsynsmyndigheten til å 
overvære undervisningen. Loven gir også tilsynsmyndigheten adgang til å gi pålegg om å 
rette regelstridige forhold. Opplæringsloven slår fast at tilsynsmyndigheten skal gi 
opplæringsvirksomhetene råd og rettledning. Forarbeidene til opplæringsloven viser at 
tilsynsmyndigheten primært skal søke å veilede opplæringsvirksomheten før adgangen til å gi 
pålegg eventuelt kommer til anvendelse.  
 
Opplæringsloven tillegger etter sin ordlyd departementet tilsynsmyndighet. 
Kunnskapsdepartementet har igjen delegert tilsynsoppgavene til vedkommende 
fylkesmannsembeter. Som statens representant i det enkelte fylke har fylkesmannsembetene 
en uavhengig stilling i forhold til Fylkeskommunene som skoleeiere. Dette legger forholdene 
til rette for et reelt og uhildet tilsyn med yrkessjåføropplæringen i det offentlige skoleverk.  
Det skal videre bemerkes at opplæringsloven også gjelder videregående opplæring i 
lærebedrift. Dersom deler av opplæringen gjennomføres i lærebedrift, vil tilsynet 
gjennomføres av yrkesopplæringsnemndene, jf. opplæringsloven § 12-4, første ledd jf 
forskrift til opplæringsloven § 11-5. Yrkesopplæringsnemndene vil ikke kunne gi 
lærebedriftene bindende pålegg om å rette opp forhold ved bedriftsopplæringen, men vil 
kunne trekke tilbake godkjenningen dersom en lærebedrift gir mangelfull opplæring eller gjør 
seg skyldig i vesentlige brudd på sine plikter, jf. forskrift til opplæringsloven § 11-4. 
Opplæringsloven med tilhørende forskrift gir yrkesopplæringsnemndene den nødvendige 
adgang og kompetanse til å føre tilsyn, jf. direktivets vedlegg I, del 5.2.2. Opplæringslova § 4-
7 gir også bestemmelser om internt tilsyn med opplæringen innad i bedriften, for eksempel 
ved hjelp av tillitsvalgte. Opplæringslovens system for tilsyn med fagopplæringen anser 
Vegdirektoratet som tilfredsstillende i forhold til de krav til tilsyn som følger av 
yrkessjåførdirektivet.   
 
At norsk statsforvaltning velger en intern organisering der tilsynet med 
yrkessjåføropplæringen legges til ulike offentlige instanser – som igjen fører tilsyn med ulike 
typer virksomheter - kan ikke være i strid med direktivet.   
 
I forskriften slås det derfor av informasjonshensyn fast at tilsynet med yrkessjåføropplæringen 
i skoleverket foretas etter opplæringsloven.  
 
Innmelding av gjennomført opplæring 
Med en ordning der det er Statens vegvesen som arrangerer prøven for alle kandidater, også 
de som gjennomgår 280 timer opplæring i skoleverket, er man avhengig av en ordning for 
innmelding av elevenes gjennomførte opplæring.  
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Før en elev kan fremstille seg til prøve hos Statens vegvesen, må dermed skolen melde inn at 
eleven har gjennomført all relevant opplæring. Innmeldingen vil skje ved hjelp av elektronisk 
kommunikasjonsmiddel.  
 
Da vegmyndighetene ikke med hjemmel i denne forskriften kan gi bindende pålegg til 
videregående skoler, må utdanningsmyndighetene selv påta seg ansvaret for slik innmeldning. 
Ut i fra informasjonshensyn finner Vegdirektoratet det likevel hensiktsmessig å la § 5-7 tredje 
ledd informere om skoleverkets innmelding av elevenes opplæring.  
 
Høringsinstansene, herunder utdanningsmyndighetene, har ikke hatt innvendinger til en slik 
ordning.  
 
Prøvested for elever i videregående skole 
Faglig råd for service og samferdsel ønsker også at bestått fagprøve i yrkessjåførfaget skal 
tilfredsstille bransjens krav til kompetanse. Dette gjelder også formelle kompetansekrav i 
form av sertifikat og yrkessjåførkompetanse. Faglig råd for service og samferdsel forutsetter 
at bestått fagprøve vil tilfredsstille yrkessjåførdirektivets krav. 
 
Vegdirektoratet finner ikke å kunne ta til følge rådets forutsetning om at bestått fagprøve i 
yrkessjåførfaget skal tilfredsstille det formelle kravet til yrkessjåførkompetanse. Selv om 
direktivet ikke er til hinder for at skoleverket ble gitt myndighet til å avholde prøven 
yrkessjåførdirektivet krever, er det likevel Vegdirektoratets oppfatning at det i størst grad 
sikrer kvalitet og effektiv ressursbruk at utarbeidelse og gjennomføring av prøver legges til et 
forvaltningsorgan. Vegdirektoratet antar også at en slik modell etablerer de beste 
forutsetninger for erfaringshøsting og kvalitetssikring av prøvene. Særlig kan det ha 
betydning i ordningens etableringsfase.  
 
Vegdirektoratet vil også presisere at dette spørsmålet har vært særskilt drøftet i møte med 
Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. De har sagt seg enige i vårt syn.  
 
Vegdirektoratet vil selvsagt likevel ikke utelukke at bortsetting av prøvene til andre organ vil 
bli vurdert i fremtiden. Det bør også føres en løpende dialog med skoleverket om erfaringene 
med prøveform og prøveinstans, samt andre sider av opplæringsordningen.  

Aldersgrense for å føre buss 
 
I høringsnotatets del A, s 33 uttalte Vegdirektoratet følgende:  
 
”Aldersgrenser for bussførere 
Direktivets artikkel 5 gir medlemsstatene adgang til å sette ned aldersgrensen for kjøring med 
buss på nasjonalt område. Det presiseres at dette er en valgfrihet direktivet gir 
medlemsstatene, og ikke en plikt. Mer konkret innbærer dette en adgang til å sette ned 
aldersgrensen for å føre minibuss og buss til 18 år, forutsatt at sjåføren har ervervet bevis for 
yrkessjåførkompetanse, og at kjøringen skjer innenfor en radius på 50 km. For kjøring utover 
denne radius kan aldersgrensen nedsettes til 20 år. For kjøring uten passasjerer kan 
aldersgrensen nedsettes til 18 år. 
 
Vegdirektoratet har som følge av dette mottatt en rekke henvendelser fra 
utdanningsmyndigheter og bussnæringen der vi bes om å vurdere en slik nedsettelse av 
alderkravet. En slik nedsettelse vil etter deres mening bidra til bedre rekrutteringen til 
bussnæringen. Dagens alderskrav til førerkort for buss (21 år) passer for eksempel ikke inn i 
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forhold til eksisterende løp fram mot videregåendes skoles løp fram mot fagbrevet. 
Vegdirektoratet har ikke funnet å ville foreslå en senking av alderen for bussførerkort på 
nåværende tidspunkt. Tiden vi har til rådighet for gjennomføringen av direktivet har vært 
relativt knapp, og denne problemstillingen er kompleks. 
 
Vegdirektoratet mener at problemstillingen reiser så vanskelige spørsmål i forhold til 
trafikksikkerhet, sjåførens rolle som myndighetsperson og rekrutteringen til bussnæringen at 
den krever en bredere og mer grundig behandling enn det har vært anledning til i forbindelse 
med dette forskriftsarbeidet. Det presiseres at en slik endring også vil kreve endring av 
førerkortforskriften. 
 
Det skal likevel bemerkes at dette ikke på noen måte representerer en stillingtagen til 
problemstillingen på sikt”. 
 
Allerede før høringsfristens utløp iverksatte Vegdirektoratet videre arbeid med dette 
spørsmålet.  
 
Transportøkonomisk institutt (TØI) ble engasjert for å foreta innledende arbeid med 
problemstillingen. Gjennom den internasjonale førerprøveorganisasjonen CIECA sendte 
Vegdirektoratet ut forespørsel til de andre EØS-statene om hvordan de respektive stater 
forholder seg til direktivets adgang til å senke aldersgrensen for yrkesbussførere. Den 13. 
september 2006 ble det avholdt møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet med 
representanter for relevante organisasjoner, samt arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i 
transportbransjen. Aldersgrensespørsmålet var et av de spørsmål som stod på dagsorden.  
 
Spørsmålet om senking av aldersgrensen for bussførere var det som i størst grad engasjerte 
høringsinstansene. Fagforbundet, Opplæringskontorene i transportfag, Norsk 
Transportarbeiderforbund, Landsorganisasjonen, Regionsamarbeidet Buskerud, Telemark og 
Vestfold, Autoriserte Trafikkskolers landsforbund, Transportbedriftenes landsforening, 
Yrkestrafikkforbundet, Norges Taxiforbund, Utdanningsdirektoratet gikk alle inn for at Norge 
bør benytte seg av adgangen til å senke aldersgrensen for bussførere. Samtlige av disse mente 
likevel at en senking bare skal skje på vilkår av at vedkommende person deltar i et 
fagopplæringsløp (deltar i en lærlingordning).  
 
Disse høringsinstansene begrunner i hovedsak sitt standpunkt med behovet for økt 
rekruttering til bussbransjen, for eksempel ved at flere lærlinger velger buss. Disse instansene 
synes også å mene at en senking ikke vil gå ut over trafikksikkerheten, og at det til og med 
kan være gunstig for holdninger og ferdigheter at elevene starter sin tungbilopplæring tidlig. 
 
Trafikkforum, Ole Vig videregående skole, Politidirektoratet og Statens vegvesen Region 
Nord og Statens vegvesen Region Sør er skeptiske til eller går i mot en slik senking av 
aldersgrensen. Hovedbegrunnelsen synes å være at modenhet er viktig for å være en sikker 
sjåfør og at mindre modne bussjåfører kan slå ut uheldig trafikksikkerhetsmessig. Det 
fremsettes også støtte til Vegdirektoratet i at det er behov for en bredere og grundigere 
utredning av et slikt komplekst og alvorlig spørsmål.  
 
Det synes å være stor enigheten mellom partene om at dersom aldersgrensen settes ned, skal 
det bare skje for de som er i et fagopplæringsløp (med videregående skole og læretid i 
bedrift). Som følge av det sendte Vegdirektoratet den 1. februar 2007 et brev til mange 
relevante parter der det ble bedt om å konkretisere på hvilke nærmere vilkår de eventuelt så 
for seg at aldersgrensen kunne senkes. Det ble i denne sammenhengen også bedt om å 
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skissere hvilke tiltak og/eller reguleringer som kan iverksettes i forbindelse med en slik 
ordning, for å i størst mulig grad ivareta trafikksikkerhetshensyn.  
 
Vegdirektoratet mottok skriftlige innspill fra 20 aktører. De fleste av disse har også uttalt seg i 
forbindelse med høringen. Av disse aktørene understreket Politidirektoratet sin motstand til 
senking av aldersgrensen. Resten gav uttrykk for sitt syn på hvilke vilkår og reguleringer som 
bør omslutte en eventuell ordning med senket aldersgrense.    
 
Det skal også nevnes at i forbindelse med Transport- og kommunikasjonskomiteens 
behandling av forslaget til ny § 29 i vegtrafikkloven, fremmet et mindretall i komiteen forslag 
om at Stortinget skulle be Regjeringen legge frem en ”egen sak om innpassing av obligatorisk 
yrkessjåføropplæring i videregående skole og en vurdering av senket aldersgrense for kjøring 
av buss.”  I samsvar med Stortingets forretningsorden ble dette forslaget oversendt Stortinget 
til behandling, jf. Odelstingets behandling av saken 26. mars 2007.  
 
Oppsummeringsvis kan det sies følgende om arbeidet med saken så langt og om den 
forskning på området vi er kjent med: 
 
I en annen forskningsrapport utgitt av SINTEF9 i april 2006, på oppdrag fra 
Transportbedriftenes Landsforening, fremkommer det imidlertid en betydelig sammenheng 
mellom lav alder, liten sjåførerfaring og ulykker. Undersøkelsen viser blant annet at 
ulykkesutsattheten halveres etter to års erfaring – samtidig som at det også kommer frem at 
blant de mest uerfarne er det den yngste aldersgruppen (20-29 år) som er klart mest 
ulykkesutsatt. Undersøkelsen er basert på en spørreundersøkelse blant 1200 bussjåfører er 
basert på selvrapporterte ulykker og nestenulykker10. Se figur under.  
 

BUSSJÅFØRER - ULYKKER
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Prosentandel av sjåførene med ulykker relatert til erfaring 
TØIs undersøkelser11 viste at det utover SINTEF`s undersøkelse (ikke vist til i TØIs rapport) 
foreligger sparsommelig med forskning på unge buss og/eller lastebilførere. Selv om det fra 

                                                 
9 Åpen rapport SINTEF, ”Bussjåførenes opplevelser og vurderinger av sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i 
bussbransjen” av Dagfinn Moe, april 2006 særlig side 27-29.  
10 Se rapportens kommentarer til datatroverdigheten av undersøkelsene i rapporten, side 13.  
11 TØI, arbeidsdokument 20.12.2006 ”Mulige konsekvenser av å senke aldersgrensen for førerkort for buss”. 
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TØIs side ble vist til en amerikansk undersøkelse som viste høyere ulykkesrisiko for de 
yngste førerne av vogntog (19-21 år) og det videre på grunn av de store potensielle 
skadekonsekvensene, ble antatt at personlig modenhet er viktigere for en bussjåfør enn en 
personbilsjåfør, konkluderte likevel TØI med at det er behov for grundigere undersøkelser av 
sammenhengen mellom alder og ulykkesrisiko for yrkessjåfører.  
 
Rundspørringen blant medlemsstatene i EU/EØS, viser at det er svært variabelt hvorvidt man 
velger å senke aldersgrenen. Det foreligger ikke noen entydig tendens i den ene eller andre 
retning.  
 
Høringen og vår runde der vi ba om innspill til utformingen av en eventuell slik ordning viser 
at mange og tunge aktører er for en senking av aldersgrensen. Vegdirektoratet har mottatt 
mange nyttige innspill for utformingen av nærmere vilkår for gjennomføring av en slik 
ordning med senket aldersgrense.  
 
I denne forbindelse har også det Faglige rådet for service og samferdsel uttalt seg gjennom 
Utdanningsdirektoratet. De trekker i sitt brev frem hvilke forutsetninger de mener bør 
omslutte en slik eventuell ordning, i tillegg gir de også sine kommentarer til de mulige tiltak 
Vegdirektoratet ønsket synspunkt på i sitt brev.  
 
Utdanningsdirektoratet har imidlertid presisert at det er Vegdirektoratet som må ta stilling til 
de sikkerhetsmessige aspekter av denne problemstillingen.  
 
Vegdirektoratet vil vurdere Utdanningsmyndighetenes innspill opp i mot de 
trafikksikkerhetsmessige aspekter som gjør seg gjeldende. På bakgrunn av disse og andre 
faktorer vil Vegdirektoratet senere gi uttrykk for sitt syn på spørsmålet om senking av 
aldersgrensen.   
 
Vegdirektoratet vil holde frem dette arbeidet utover i 2007. Det vil følgelig ikke skje en 
endring av aldersgrensen for buss i forbindelse med fastsettelsen av denne forskriften. Det er 
etter Vegdirektoratets oppfatning fortsatt behov for ytterligere utredning og drøftelse av saken 
før man kommer til en konklusjon.   
   

Øvrige kommentarer til de enkelte paragrafer i forskriftsutkastet 
 
§ 1-1  
 
Det vises til drøftelsen over vedrørende forskriftens geografiske virkeområde. Forskriften vil 
dermed endres fra høringen, og avgrenses til å gjelde ”veg åpen for alminnelig trafikk”. 
Ordningens geografiske virkeområde vil dermed innskrenkes noe.  
 
§ 1-2  
 
HiNT synes å mene at bruken av begrepet yrkessjåførkompetanse er noe uheldig da dette 
begrepet etter deres forståelse kommunisere kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Det vises 
i den forbindelse til kommentarutgaven i høringsnotatets del B, der det i kommentarene til § 
1-2 gjøres rede for forståelsen av begrepet.  
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I tillegg skal det bemerkes at det for Vegdirektoratet har vært et selvstendig pedagogisk poeng 
at begrepet kompetanse også kan forstås som kunnskaper og ferdigheter. Selv om den rettslige 
betydningen til begrepet yrkessjåførkompetanse bare gir uttrykk for det formelle, retten til å 
virke som yrkessjåfør, vil forhåpentligvis de som oppnår denne retten også ha tilegnet seg de 
aktuelle kunnskaper og ferdigheter.  
 
Innholdet i paragrafen vil ikke bli endret fra høringen. 
 
§ 1-3 
 
Det fremkom ingen innvendinger til denne paragrafen i høringen. Vegdirektoratet ser heller 
ikke grunn til å gjøre endringer.  
 
§ 1-4 
 
Det vises til drøftelsen om ordningens saklige virkeområde over. Her skal det likevel 
bemerkes at § 1-4 bokstav f endres slik at forskriften ikke rammer kjøretøy med høyeste 
tillatte hastighet opptil 45 km/t. At det i forskriftsforslaget stod 30 km/t skyldes en ren inkurie. 
Paragrafen forblir ellers uendret.  
 
§ 1-5 
 
Høringsinstansene hadde ikke innvendinger til innholdet i denne paragrafen. Vegdirektoratet 
ser heller ikke behov for endringer.  
 
§ 1-6 
 
Opplæringskontorene i transportfaget mener at det må opprettes et rapporteringssystem som 
sikrer at lærlinger som avbryter lærekontrakten, ikke lenger er legitimert til å være yrkessjåfør 
når de ikke innehar retten til det.  
 
Vegdirektoratet er enige i at det må etableres en ordning for å fange opp de som hopper av 
læretiden, og som ikke lenger da lovlig kan være yrkessjåfør uten å ha yrkessjåførkompetanse. 
Vegdirektoratet vil derfor ta inn i forskriften at lærebedriften plikter å melde i fra til 
regionvegkontoret straks dersom en elev bryter lærekontrakten. 
 
Opplæringskontorene i transportfaget mener videre at betegnelsen ”transportfaget” som er 
benyttet i forskriftsforslaget, bør byttes ut med betegnelsen ”yrkessjåførfaget”, samt at 
betegnelsen ”lærlingkontraktsforhold” bør byttes ut med ”lærekontraktsforhold”. Det påpekes 
at disse betegnelsene er mer korrekte. Vegdirektoratet tar til følge innspillet og fastsetter 
forskriften deretter.  
 
MEF ber i sitt høringssvar Vegdirektoratet vurdere å utvide paragrafens virkeområde til også 
å omfatte de som er under læretid i anleggsmaskinfaget. Vegdirektoratet har vært i telefonisk 
kontakt med MEF for å få utdypet deres innspill på dette punkt. De viser seg at de som er i 
læretid i anleggsmaskinfaget ikke vil ha behov for å føre kjøretøy som krever lastebilførerkort 
på veg åpen for allmenn ferdsel. Deres kjøreaktivitet faller således utenfor forskriftens 
anvendelsesområde. Det er dermed ikke behov for å utvide § 1-6 til også å gjelde 
anleggsmaskinfaget.  
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De videregående skolene og Opplæringskontorene i transportfaget har knyttet kommentarer til 
hvorvidt bestemmelsen § 1-6 vil få særlig praktisk betydning. Vegdirektoratet har følgende 
merknader til dette spørsmålet:  
 
Det vil være utdanningsmyndighetenes valg av utdanningsløp som avgjør om denne 
bestemmelsen vil ha særlig praktisk betydning. Utdanningsmyndighetene vil ha anledning til 
å spre yrkessjåførdirektivopplæringen over hele opplæringsløpet, slik at lærlingen ikke 
tilegner seg yrkessjåførkompetansen før læretiden er omme. Det blir dermed 
utdanningsmyndighetenes ansvar å tilpasse sine læreplaner og sin studieprogresjon slik at 
dette blir mulig. Gjennom forskriften har vi lagt til rette for integrering av 
yrkessjåføropplæringen i videregåendes skoles fagopplæringsløp.  
 
Se også kommentarene i kapittelet ”senking av aldersgrense for buss”. 
 
Paragrafen fastesette med den ovennevnte endring.  
 
§ 2-1 
 
De videregående skoler anfører en begrensning på 24 elever pr. undervisningsgruppe passer 
dårlig med den totale størrelsen på undervisningsgrupper i videregående opplæring, der man i 
teoriundervisningen ofte slår sammen to klasser à 15 elever, og dermed får 
undervisningsgrupper på 30 elever.  
 
Vegdirektoratet har forståelse for dette synspunktet, og vil i forskriften presisere at dette 
kravet ikke vil gjøres gjeldende overfor den offentlige skole. Videregående skole stilles 
dermed fritt til å selv avgjøre størrelsen på sine klasser/undervisningsgrupper.   
 
Skoleverket vil bli unntatt for plikten etter fjerde ledd gjennom å ta inn en bestemmelse i § 5-
7.  
 
§ 2-2 
 
Ingen av høringsinstansene har innvendinger til at forskriften, under forutsetning av særlig 
godkjenning, åpner for at læresteder tilbyr fjernundervisning og/eller undervisning ved bruk 
av avansert simulator.  
 
Statens vegvesen Region Nord uttaler at de er positive til at forskriften åpner for bruk av 
simulator, og bemerker at også andre deler av trafikal opplæring, for eksempel opplæring 
gjennomført på bane, også er simulering. De tror videre at en slik regel vil føre til at flere vil 
utvikle avanserte simulatorer.  
 
Trafikkforum regner fjernundervisning som et godt bidrag til innlæringen av, det de betegner 
som ”faktastoff”, og anser det som et viktig redskap for opplæringen av de som bor i 
grisgrendte strøk. Trafikkforum påpeker likevel problemer i tilknytning til kontroll med hvem 
som faktisk har utarbeidet innsendt/innlevert materiale. De mener det vil være ”naturlig” at de 
som velger fjernundervisning må gjennom en mer omfattende prøve enn de som har 
gjennomgått ”tradisjonell” undervisning.  
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Vegdirektorat er enig med Trafikkforum i at det ved fjernundervisning knytter seg noen 
problemer til kontroll med elevens identitet. Gode mekanismer for å i størst mulig grad sikre 
at det faktisk er eleven selv som tar del i fjernundervisningen, vil være et viktig kriterium for 
å oppnå godkjenning for å tilby fjernundervisning. Det er Vegdirektoratets oppfatning at 
fordelene med å tilby fjernundervisning, må veie tyngre enn de negative sidene vedrørende 
identitetskontroll og annet tilsyn med den enkeltes gjennomføring av opplæringen. 
 
Vegdirektoratet er ikke enig med Trafikkforum i at de som har gjennomgått fjernundervisning 
må gjennomgå en mer omfattende prøve. Den ”alminnelige prøven” skal representere en 
tiltrekkelig sjekk av nivået på alle kandidater, uavhengig av om de har gjennomgått full eller 
komprimert opplæring, og uavhengig av om de har gjennomgått fjernundervisning eller 
”klasseromsundervisning”. I tillegg skal det også sies at prøven i utgangspunktet kan tenkes å 
i alminnelighet bli mer utfordrende for noen som på egenhånd har gjennomgått 
fjernundervisning enn de som har hatt tradisjonell klasseromsundervisning.  
 
Vegdirektoratet vil dermed fastsette forskriften i samsvar med realiteten i det forslaget som 
ble sendt ut på høring.  
 
Vegdirektoratet vil også vise til våre uttalelser på s. 15 i høringsnotatets del B, der forholdet 
til yrkessjåførdirektivet vurderes. Direktivet tar ikke eksplisitt stilling til hvorvidt opplæring 
ved hjelp av fjernundervisning er forenelig. Det er Vegdirektoratets oppfatning at direktivet 
ikke kan leses slik at setter skranke for bruken av fjernundervisning. Undervisningsformen i 
seg selv kan ikke være avgjørende. Undervisningens pedagogiske og faglige substans er det 
som må være avgjørende.  
 
§ 3-1  
 
Av høringen har det ikke fremkommet innvendinger mot denne paragrafen.  
 
De videregående skolene kommenterer likevel at adgangen til å gjennomføre 
yrkessjåføropplæring uten førerett i tungbilklassene er en forutsetning for at opplæringen kan 
integreres i videregående skole. Skolene presiserer likevel at det er viktig at den individuelle 
kjøretreningen først kommer på et tidspunkt hvor eleven har oppnådd god kjøreferdighet.  
 
Vegdirektoratet innfører derfor et krav om at eleven ved start av den individuelle 
kjøretreningen skal ha gjennomført sikkerhetskurs på veg i trinn 4 av opplæringen innen den 
aktuelle tungbilklasse. Denne bestemmelsen er ment å sikre at eleven har oppnådd 
tilstrekkelige kjøreferdigheter til å få godt utbytte av den individuelle kjøretreningen.  
 
§ 3-2 
 
 Det har ikke fremkommet innvendinger til denne paragrafen i høringen. Gjennom den 
behandling Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomité holdt, fremkom likevel 
følgende:  
 
”Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og 
Senterpartiet, har merket seg at forslag til forskrifter bruker betegnelsen « minst 280 timer » på full 
grunnopplæring. Flertallet legger til grunn at full grunnopplæring i henhold til EU-direktivet er på 
280 timer og ikke mer. Flertallet har merket seg at forslag til forskrifter bruker betegnelsen « minst 
150 timer » på komprimert grunnopplæring, og legger til grunn at denne varianten skal være på 140 
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timer og ikke mer i henhold til EU-direktivet.  
”Flertallet mener forskriftene skal beskrive minimumskrav til opplæringen, men vil understreke at det 
ikke skal være til hinder for mer utvidede og tilpassede utdanningsopplegg for eksempel i tilknytning 
til videregående skole.” 

 
Det er ikke avgjørende for meningsinnholdet i paragrafen om ordet ”minst” er en del av 
ordlyden eller ikke. Direktivet og forskriften krever 140 eller 280 timer opplæring, verken 
mer eller mindre. Forskriften er selvsagt ikke til hinder for at det tilbys kurs med flere 
undervisningstimer, men disse vil ikke være gjenstand for regulering. I dette ligger det 
naturlig nok at elevene må gjennomgå minst 140 eller 280 timer opplæring.  
 
Vegdirektoratet har derfor ikke motforestillinger til at ordet ”minst” tas ut av forskriftens 
ordlyd.  
Forskriften fastsettes derfor uten at ordet ”minst” er en del av ordlyden.  
 
§ 3-3  
 
Det har ikke fremkommet innvendinger til denne paragrafen i høringen. Ordet ”minst” i 
paragrafens annet punktum tas likevel ut. Det vises i den forbindelse til drøftelsen vedrørende 
§ 3-2 over.  
 
§ 3-4 
 
Høringen har ikke fremkommet innvendinger mot utformingen av § 3-4. Høringsinstansene 
har likevel vært svært opptatt av at Vegdirektoratet ikke foreløpig har funnet å foreslå at 
Norge skal benytte seg av den adgangen direktivet gir til å senke aldersgrensen for å føre buss 
i yrkessammenheng. For behandlingen av dette spørsmålet vises det avsnittet ”Aldersgrense 
for å føre buss” over.  
 
Vegdirektoratet ønsker i forbindelse med bokstav d å knytte noen kommentarer til 
meningsinnholdet i begrepene ”i rute” og at ”rutens lengde” ikke skal overskride 50 
kilometer. Det må anses som en forutsetning at bestemmelsen bare gjelder kjøring av buss i 
rute. Turkjøring av enhver art faller dermed utenfor anvendelsesområdet til bokstav d.  
 
Bestemmelsen må selvsagt tolkes i lys av direktivets artikkel 5, som den gjennomfører i norsk 
rett. Det fremgår i denne direktivbestemmelsen at den omfatter rutekjøring på en strekning 
som ikke overstiger 50 kilometer.  
 
Det kan videre tenkes at det i forståelsen av forordning 3820/85/EØF artikkel 5 kan finnes noe 
veiledning. Denne bestemmelsen oppheves ved iverksettingen av yrkessjåførdirektivet, og det 
foreligger ikke konkrete holdepunkter i retning av at yrkessjåførdirektivet er ment å endre 
rettstilstanden i forhold til yngre sjåfører som fører stor buss uten å inneha ”full” 
yrkesopplæring.  
 
§ 3-5  
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De videregående skolene støtter Vegdirektoratets forslag om at opplæringen skal 
gjennomføres med 20 timer individuell kjøretrening både ved komprimert og full 
opplæringsmodell.  
 
Som følge av de synspunkter som fremkom ved stortingsbehandlingen finner likevel 
Vegdirektoratet å redusere kravet til individuell kjøretrening for de som gjennomfører 
komprimert utdanningsvariant. Begrunnelse for dette strandpunktet er gitt under avsnittet 
”Norge tilbyr en komprimert utdanning” over. 
 
Det skal likevel her gjentas at dette standpunktet sikrer lavest mulig brukerkostnader, samtidig 
som at trafikksikkerhetshensyn anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom vår eksisterende 
føreropplæring for tunge kjøretøy.  
 
Vegdirektoratet vil også gjøre en endring i paragrafens andre ledd. Etter forskriftsutkastets 
ordlyd er det tilstrekkelig at eleven har gjennomført trinn tre i føreropplæringen i en av de 
tungbilklassene forskriften gjelder for. Det er Vegdirektoratets oppfatning at en slik 
bestemmelse kan slå noe uheldig ut, da dette betyr at det åpnes for at man ved den 
individuelle kjøretreningen kan benytte kjøretøy man ikke har erfaring med. Det ville være i 
strid med formålet bak bestemmelsen i annet ledd og i strid med formålet bak den individuelle 
kjøretreningen.  
 
Det vil derfor i forskriften kreves at man skal ha fullført sikkerhetskurs på veg i trinn 4 i 
trafikkopplæringen for den førerkortklasse som kreves for det kjøretøyet som benyttes ved 
den individuelle kjøretreningen. Passusen ”i en av de for denne forskriften aktuelle klasser” 
tas dermed ut og erstattes med formuleringen ”i den aktuelle førerkortklasse”. 
 
Forskriften vil dermed fastsettes med den endring at det ved gjennomføring av komprimert 
modell bare kreves gjennomføring av 10 individuelle kjøretimer, og med den endring at du 
må ha gjennomført sikkerhetskurs på veg i trinn 4 i føreropplæringen for den førerkortklasse 
som kreves for det kjøretøy som benyttes ved den individuelle kjøretreningen.   
 
§ 3-6  
 
Det har ikke fremkommet konkrete motforestillinger i høringen verken mot utformingen av 
paragrafen, eller mot prinsippet om at obligatoriske timer fra føreropplæringen også gjøres til 
en del av yrkessjåføropplæringen etter denne forskriften. Prinsippet innebærer at de aktuelle 
obligatoriske timene fra føreropplæringen ”godskrives” og med det også gjøres gjeldende for 
yrkessjåføropplæringen. Dette innebærer at det sett i forhold til gjeldende krav om 
obligatorisk trafikkopplæring, vil ikke kravene etter yrkessjåførforskriften medfører 140 eller 
280 timer ekstra opplæring. Flere av disse, henholdsvis 140 eller 280, opplæringstimene 
ivaretas dermed allerede gjennom vår trafikkopplæring for førerkort i tunge klasser.  
 
Bakgrunnen for at vi for deler av direktivets timekrav kan konstatere at vi allerede 
tilfredsstiller direktivets krav er, som påpekt i høringen, at det ved utarbeidingen av vår 
gjeldene føreropplæring ble sett hen til yrkessjåførdirektivet. Det skal i den sammenheng 
presiseres at førerkortdirektivene ikke stiller krav om obligatorisk opplæring, de regulerer 
bare minimumskrav til form og innholdet av førerprøvene. De videregående skolene har 
dermed ikke rett i sin uttalelse om at dersom den individuelle kjøretreningen skal foregå etter 
intensjonen så bør ingen føreropplæringen anses å dekke direktivets krav.  
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Trafikkforum tar til orde for at de som gjennomfører frivillig teorikurs bør få disse kursene 
tilgodesett som en del av yrkessjåføropplæringen. Argumentet synes å bygge på en 
forutsetning om at de frivillige teorikursene, etter sitt innhold, passende bør fall inn under 
yrkessjåføropplæringen. Vegdirektoratet er ikke enig i Trafikkforums argument. Utover de 
obligatoriske deler av føreropplæringen som er gjort til en del av yrkessjåføropplæringen, 
finner ikke Vegdirektoratet at de frivillige deler av opplæringen har et slikt innhold at de faller 
inn under direktivets katalog for læringsmål/emner, jf. direktivets vedlegg I. Det skal også 
nevnes at innholdet i frivillige teorikurs prøves ved teoretisk og praktiske førerprøver, og at 
testing av disse kunnskapene og ferdighetene utgjør en EØS-forpliktelse etter 
førerkortdirektivene. I sin gjennomføring av yrkessjåførdirektivet legger Vegdirektoratet til 
grunn at opplæringen etter yrkessjåførforskriften skal gå lenger og dypere enn det som testes 
ved praktisk og teoretisk førerprøve i de aktuelle tungbilklasser, jf. førerkortdirektivene og 
trafikkopplæringsforskriften. De obligatoriske deler av trafikkopplæringen er rene 
nasjonalrettslige pålegg som ikke har sitt grunnlag i førerkortdirektivenes krav. Dette er også 
bakgrunnen for at vi konstaterte at vi allerede tilfredsstiller yrkessjåførdirektivets krav for 
deler av vår tungbilopplæring.  
 
Vegdirektoratet går inn for godskriving av færre timer enn det som fremgikk i høringen. 
Begrunnelsen for dette er blant annet at vi mener at opplæring i E-klassene ikke bør være 
grunnlag for godskriving fordi denne opplæringen retter seg mot bruk av henger, og ikke 
temaer som er spesielt relevante i forhold til yrkessjåførutdanningen. Timer som godskrives 
fra føreropplæringen blir da: gjennomført kurs i ulykkesberedskap godskrives som syv timer i 
modul 2, gjennomført kurs i sikring av last godskrives som 7 timer i modul G5 og 
gjennomført sikkerhetskurs på veg for tunge klasser godskrives som 2 timer individuell 
kjøretrening i modul 6. 
 
§ 3-7 
 
Det har ikke fremkommet motforestillinger til innhold og utforming av paragrafen i høringen. 
Vegdirektoratet velger likevel å ta inn i forskriften en presisering av at kurs i sikring av last 
bare gjelder den som skal oppnå yrkessjåførkompetanse for godstransport.   
 
§ 3-8 
 
Det har ikke fremkommet motforestillinger til innhold og utforming av paragrafen i høringen. 
Vegdirektoratet vil likevel presisere at bestemmelsen ikke vil bli gjort gjeldende for 
opplæring i videregående skole. Denne presiseringen vil likevel skje i en egen bestemmelse 
som regulerer opplæring i videregående skole.  
 
Paragrafen fastsettes dermed uforandret. 
 
§ 3-9 
 
Det har ikke blitt reist innvendinger i høringen til denne paragrafen om fremstilling til og 
gjennomføring av prøvene.  
 
Trafikkforum påpeker likevel viktigheten av at kursarrangøren selv ikke avholder prøvene. De 
uttaler videre at prøvene må avholdes på norsk, men at engelsk nok også kan godtas. 
Trafikkforum begrunner dette med viktigheten av at yrkessjåfører i Norge må kunne 
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kommunisere med omgivelsene, for eksempel ved ulykker. De antar også at å beherske 
språket er en forutsetning for å kunne delta i opplæringen i Norge, og for å kunne nyttiggjøre 
seg undervisningsmateriellet.  
 
I forskriftsforslaget er Statens vegvesen gjort til eneste prøveinstans. Det er i tråd med 
Trafikkforums synspunkt.  
 
I og med at det etter trafikkopplæringsforskriften kreves at teoretisk prøve i tungbilklassene 
skal gjennomføres på norsk, så finner ikke Vegdirektoratet grunn for å lage en annen ordning 
for yrkessjåførutdanningen. Begrunnelsen for at det kun skal være mulig å gjennomføre 
prøven på norsk er i hovedsak at det er ønskelig at en yrkessjåfør som skal arbeide i Norge har 
gode nok norskkunnskaper til å gjøre seg forstått. Dette er særlig viktig ved ulykker og andre 
krisesituasjoner hvor det forventes at en yrkessjåfør skal være en ressursperson. Det vil av 
samme grunn heller ikke være mulig å gjennomføre prøven med tolk. 
 
Hvis kandidaten har lese- og skrivevansker eller tilsvarende kan regionvegkontoret etter 
dokumentert søknad gi tillatelse til at tilsvarende prøve avlegges muntlig.  
 
Forskriftsutkastets tredje ledd, siste punktum tas ut da denne bestemmelsen anses overflødig. 
Reelle hensyn tilsier likevel det ved søknad om gjennomføring av muntlig prøve må 
innrømmes regionvegkontoret en rimelig saksbehandlingstid. I dette vil også måtte ligge en 
anledning for regionvegkontoret til å ved behov etterspørre ytterligere dokumentasjon fra 
kandidaten.  
 
§ 3-10 
 
Se redegjørelse for redaksjonelle endringer under behandlingen av § 3-9 over.  
 
§ 3-11 
 
Det har ikke fremkommet innvendinger til denne paragrafen i høringen. Paragrafen fastsettes 
uforandret.  
 
§ 3-12 
 
Det har ikke fremkommet innvendinger til denne paragrafen i høringen. Paragrafen fastsettes 
uforandret.  
 
§ 3-13 
 
Høringen har ikke frembrakt direkte innvendinger til paragrafen. 
 
Det viser seg at det ved en inkurie har sneket seg inn to feil i forskriftsutkastet. I første ledd, 
første punktum skal selvsagt bevis for persontransport kunne utvides til også å gjelde 
”godstransport” – ikke til ”persontransport, som det feilaktig står i dette punktumet.  
 
Tilsvarende har det i første ledd, annet punktum blitt uttrykt at bevis for persontransport 
utvides til også å gjelde godstransport. Det er også feil. Annet punktum skal lyde: ”På 
tilsvarende vilkår kan bevis for godstransport utvides til også å gjelde persontransport”. 
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Dette vil bli rettet opp i forskriftsteksten ved fastsettelse. 
 
§ 4-1 
 
Vegdirektoratet viser her til drøftelsen over under kapittelet ”Grunn og etterutdanningens 
rammer og innhold”, avsnittet ”etterutdanningen”.  
 
Følgende høringsinnspill fra Trafikkforum skal likevel drøftes her selv om det ble gitt til § 11-
3. Vi finner det likevel mer passende at det behandles i tilknytning til § 4-1.  
 
Trafikkforum uttrykker ønske om at personer som er godkjente som undervisningspersonell 
for denne opplæringen automatisk gis yrkessjåførkompetanse (yrkessjåførbevis).  
 
Vegdirektoratet erkjenner at det tilsynelatende kan virke lite logisk at de som kan undervise 
på denne opplæringen ikke med automatikk selv kan ha den nødvendige rett til å utøve 
yrkessjåføryrket.   
 
Siden yrkessjåførforskriften ikke opererer med en godkjenningsordning for lærere, vil det 
likevel bli svært vanskelig å praktisere en ordning med automatisk godkjenning av 
undervisningspersonellet. Det minnes også om at forskriften er slik utformet at lærerne kan 
undervise i enkeltdeler av ”pensum”. Dermed er det heller ikke gitt at alle lærere vil ha den 
realkompetanse som kreves for å være yrkessjåfør. Personer som underviser i flere teoretiske 
emner vil heller ikke nødvendigvis har tungbilførerkort. Vegdirektoratet vil derfor ikke 
innføre en slik regel på nåværende tidspunkt.  
 
Vegdirektoratet vil likevel fortløpende vurdere om det er behov for/er rimelig å etablere en 
form for tildeling av yrkessjåførkompetanse til særskilte grupper undervisningspersonell – for 
eksempel trafikklærere med tungbilkompetanse.  
 
Paragrafen blir etter dette å fastsette uforandret fra høringsforslaget.  
 
§ 4-2 
 
Høringen har ikke reist motforestillinger til paragrafen og dens innhold. I høringsnotatets del 
B, side 24 redegjøres det for paragrafens bakgrunn.  
 
Det bemerkes at innholdet i paragrafen også passende kunne vært tatt inn som en innledende 
bestemmelse i forskriftens læreplanvedlegg (vedlegg 1). Det er Vegdirektoratets oppfatning at 
korrekt gjennomføring av direktivet krever at paragrafens innhold gjennomføres i lov eller 
forskrift.  
 
Paragrafen fastsettes uforandret.   
 
§ 4-3 
 
Utover at Trafikkforum påpeker at denne paragrafen er viktig for å unngå intensivkurs, så 
kommenteres ikke bestemmelsen i høringen.  
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Vegdirektoratet vil likevel gjøre noen mindre endringer i paragrafen. 
 
Blant annet mener vi at bruken av betegnelsene ”delkurs” og ”sammenhengende i første ledd 
er noe uheldig.  
 
Betegnelsen ”moduler” er kjent i læreplansammenheng, og brukes også i forskriftens § 4-4. 
Ved å bruker begrepet også i § 4-3 oppnår man samsvar i begrepsbruken, samt at 
meningsinnholdet gjøres klarere.  
 
Direktivets vedlegg I, del 4 krever at etterutdanningskurset skal gjennomføres over ”perioder 
på minst 7 timer”.  
  
§ 4-4 
 
Det er ikke fremkommet innvendinger til denne paragrafen i høringen. Paragrafen fastsettes 
uforandret. 
 
§ 5-1 
 
For en drøftelse av innholdet i § 5-1 og utformingen av denne vises det til kapittelet ”Krav til 
læresteder og undervisningspersonell” over.   
 
Paragraf 5-1 fastsettes uendret.  
 
§ 5-2 
 
De videregående skolene støtter forslaget om særskilt godkjenning for å tilby 
fjernundervisning og opplæring ved hjelp av simulator. Det har ikke kommet frem 
innvendinger til forslaget til § 5-2. Paragrafen fastsettes i samsvar med forslaget.  
 
§ 5-3 
 
Vedrørende bestemmelsen i § 5-3 bokstav e, om læresteders plikt til å foreta elektronisk 
innmelding av opplæringen, vises det til behandlingen over i kapittelet ”Krav til læresteder og 
undervisningspersonell, avsnittet ”Elektronisk innmelding av gjennomført opplæring”.  
 
I forhold til andre deler av paragrafen har ikke høringsinstansene kommentert 
forskriftsforslaget. Paragrafen fastsettes dermed uforandret.  
 
§ 5-4 
 
Det har ikke blitt reist innvendinger til paragrafen i høringen. Paragrafen fastsettes i henhold 
til høringsutkastet.  
 
§ 5-5 
 
Datatilsynet stiller seg i utgangspunktet positive til at det i forskriftsutkastet er fastsatt en 
slettefrist for de personopplysningene som lærestedene vil lagre i medhold av sine plikter etter 
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§ 5-5. De ber likevel om at det vurderes om det er nødvendig at lærestedene oppbevarer disse 
personopplysningen i ti år, da opplysningen om den enkeltes gjennomføring av opplæringen 
uansett vil bli registrert i TSK-registeret som følge av plikten til innmelding av elevenes 
gjennomførte opplæring. Vegdirektoratet er enig i at hensynet til å kunne dokumentere den 
enkelte elevenes gjennomførte opplæring tilstrekkelig ivaretas gjennom registrering i TSK-
registeret. Begrunnelsen for denne registreringsplikten blir da først og fremst å legge til rette 
for tilsynet med lærestedet, ved at slike opplysninger vil kunne ha betydning for vurderingen 
av om et lærested oppfyller sine plikter etter forskriften. Vegdirektoratet velger derfor å ta til 
følge Datatilsynets innvendinger på dette punkt, og fastsette slettefristen, i samsvar med 
Datatilsynets synspunkt, til fem år.   
 
Denne endringen inntas i forskriften ved fastsettelsen.  
 
Det skal også bemerkes at Datatilsynet i sitt høringssvar ga uttrykk for at Vegdirektoratets 
henvisninger til reglene for behandling av personopplysninger gitt i høringsnotatets del B. s 
31 og 32 ”oppfattes som noe snevre”. Datatilsynet gjør i høringssvaret greie for de reglene i 
personopplysningsloven som må ivaretas av den behandlingsansvarlige. Vegdirektoratet 
slutter seg selvfølgelig til dette.  
 
 
§ 5-6 
 
Datatilsynet gir uttrykk for at det også bør fastsettes en slettefrist for lagringen av slike 
opplysninger i TSK-registeret. Vegdirektoratet vil i denne forbindelse vise til den melding 
Vegdirektoratet innga til Datatilsynet 16. mars 2005 om registrering og behandling av 
personopplysninger i TSK-registeret vedrørende elever/førerprøvekandidater, jf. 
trafikkopplæringsforskriften. Vegdirektoratet antar den informasjonen som er gitt i meldingen 
også er dekkende for registreringen av personopplysninger i TSK-registeret etter denne 
forskriften.  
 
Det skal også bemerkes at man ved utvidelsen av TSK-registeret til å også gjelde 
registreringen av opplysninger gitt i medhold av denne forskriften, anser Vegdirektoratet seg 
som meldepliktig etter personopplysningsloven kapittel VI.  
 
Vegdirektoratet anser det uansett ikke naturlig å ta inn i denne forskriften en slettefrist for 
personopplysninger lagret i TSK-registeret.  Dette er et generelt spørsmål som bør behandles 
likt også i forhold til opplysninger lagret i registeret i medhold av 
trafikkopplæringsforskriften.  
 
Datatilsynets synspunkt tas dermed til etterretning og vil bli særskilt vurdert for TSK-
registeret som helhet.  
 
Høringen har ikke frembrakt øvrige innvendinger til forskriftsutkastet. Forskriften fastsettes i 
samsvar med forskriftsutkastet.  
 
§ 5-7 
 
For denne paragrafen vises det i sin helhet til drøftelsen under kapittelet 
”Yrkessjåføropplæring i skoleverket” over.  
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§ 5-8 
 
Denne paragrafen har ikke vært gjenstand for innvendinger i høringen.  
 
Vegdirektoratet understreker at paragrafen må ses i sammenheng med bestemmelsen om 
tilsyn gitt i kapittel 8. Det vises i den sammenheng til drøftelsene i kapittelet ”Tilsyn og 
kontroll” over. Videre viser Vegdirektoratet til uttalelsene gitt i høringsnotatets del B, side 33 
og 34.  
 
§§ 6-1 til og med 6-3 
 
Det vises til drøftelsen under kapittelet ”Krav til læresteder og undervisningspersonell” over 
og til høringsnotatets del B, side 34-36. Høringen har heller ikke medført innvendinger til den 
foreslåtte ordningen med undervisningsansvarlig. Vegdirektoratet finner heller ikke grunn til å 
gjøre vesentlige endringer i forskriften fra det forslaget som ble sendt ut på høring.  
 
Med tanke på å sikre at Norge tilfredsstiller de krav direktivets vedlegg I, del 6 stiller til 
undervisningspersonellet, har Vegdirektoratet likevel funnet å ta inn en ny bokstav f i § 6-2. I 
denne bestemmelse tas inn en forpliktelse for undervisningsansvarlige til å løpende 
kontrollere at de som med bakgrunn i fag og/eller realkompetanse underviser ved 
etterutdanningen er i besittelse av tilfredsstillende evner, kunnskaper og ferdigheter til å 
formidle lærestoff. Den undervisningsansvarlige må her – med grunnlag i sin faglige og 
pedagogiske bakgrunn vurdere om disse lærerne har tilfredsstillende pedagogisk kvalitet på 
sin undervisning. Det kan her ikke kreves at undervisningen til den enkelte skal legges opp 
etter konkrete pedagogiske teorier, prinsipper og lignende, men at det foretas en 
kvalitetssikring av at undervisningen gir et godt utbytte for elevene – og at de fagkunnskaper 
læreren er i besittelse av formidles slik at elevene kan få læringsutbytte.  
 
§§ 7-1 til og med 7-4 
 
Det vises i sin helhet til drøftelsen under kapittelet ”Krav til læresteder og 
undervisningspersonell” over. I §§ 7-1 til og med 7-3 gjøres de endringer i kravene til 
undervisningspersonellet som utrykkes over. Paragraf 7-4 fastsettes uforandret.  
 
§§ 8-1 og 8-2 
 
Det vises til drøftelsen over i kapittelet ”Tilsyn og kontroll”, samt kommentarene i 
høringsnotatets del B, side 39-41. Forskriftens kapittel 8 fastsettes uforandret fra 
høringsforslaget.  
 
§ 9-1 
 
NLF sier seg enig i at fristen for fornyelse av beviset settes til 3 måneder etter gjennomført 
etterutdanningskurs. De mener likevel at denne fristen ikke må praktiseres for strengt i den 
første tiden og at lærestedene må pålegges et særlig ansvar for å gjøre elevene 
oppmerksomme på denne fristen.  
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Vegdirektoratet er enige med NLF i at lærestedene med fordel kan informere elevene om 
denne tre måneders fristen. Det er heller ikke noe juridisk til direkte hinder for at man – ved 
siden av sjåførenes plikt til å fornye innen tre måneder etter endt etterutdanningskurs – 
pålegger lærestedene en selvstendig plikt til å informere om dette.  
 
Etter Vegdirektoratets oppfatning kan likevel en forskriftsfesting av en slik plikt skape uklare 
ansvarsforhold, og medføre at sjåfører ved for sen fornying påberoper seg at lærestedet ikke 
har informert om denne plikten. I denne forbindelse bør det også ses hen til at yrkessjåfører 
som gjennomfører etterutdannelse for å opprettholde sin rett til å virke i yrket er en 
profesjonell part. Det må kunne forventes at yrkesaktører setter seg inn i de regler som er 
relevante for utøvelsen deres virksomhet.  
 
Vegdirektoratet er likevel ikke enig i at man kan ha som utgangspunkt at bestemmelsen ikke 
skal praktiseres strengt i starten. En slik praksis ville bli svært vanskelig å håndtere, og ville 
gå utover viktige prinsipper som forutberegnelighet og ensartethet i praksisen. Dette vil 
følgelig kunne innebære at like tilfeller behandles ulikt.  
 
Vegdirektoratet vil videre presisere at dersom tre måneders fristen faller på en helgedag, så 
må fristregelen praktiseres slik at fristen forlenges til første påfølgende virkedag.  
 
Paragrafen blir etter dette å fastsette uforandret.  
 
§ 9-2 
 
Det har ikke fremkommet innvendinger til denne paragrafen i høringen. Vegdirektoratet ser 
heller ikke grunn til å endre den, og den fastsettes dermed i samsvar med forskriftsforslaget.  
 
§ 10-1 
 
Høringen har ikke resultert i innvendinger til denne paragrafen. Av eget tiltak har likevel 
Vegdirektoratet funnet å gjøre noen endringer i paragrafen.  
 
Selv om det i høringen ble foreslått å kreve at man ved fornying av yrkessjåførbeviset skal 
legge frem relevant legeattest, ble ikke problemstillingen særskilt drøftet i høringsnotatet (se 
likevel tabelloversikten i vedlegg B1, høringsnotatets del B). Vegdirektoratet har derfor 
funnet grunn til å her gjøre greie for hensynene bak en slik regel. Det er også vår anbefaling at 
disse bakenforliggende betraktningene også blir gitt til kjenne i eventuelle veiledende 
kommentarer til forskriften.  
 
Vegdirektoratet vil aller først understreke at kravet om fremleggelse av helseattest ved 
fornying av yrkessjåførbeviset etter gjennomført etterutdanningskurs ikke kan utledes direkte 
fra Norges plikter etter yrkessjåførdirektivet.  
 
Det er hensiktsmessighetsbetraktninger basert på effektiviserings- og ressurshensyn som 
ligger til grunn for etableringen av en bestemmelse.  
 
Direktiv 2006/126/EF, det såkalte tredje førerkortdirektiv krever at Norge fra 2013 skal gjøre 
gjeldende et krav om 5 års administrativ gyldighet på alle tungbilførerkort som utstedes eller 
fornyes. Direktivet krever videre at det ved fornyelsen skal fremleggelse legeattest 
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(førerkortinnehaveren må tilfredsstille helsekrav for å få fornyet førerett). Etterutdanningskurs 
etter yrkessjåførdirektivet må også gjennomføres innen hvert femte år.  
 
For å spare ressurser både for yrkessjåførene og for Staten ønsker Vegdirektoratet å tilpasse 
disse to regelsettene til hverandre så tidlig så mulig. Ved å bringe tidsmessig samsvar mellom 
gjennomføring av etterutdanning/fornying av yrkessjåførbevis hvert femte år og fornying av 
tungbilførerkort hvert femte år oppnås en betydelig effektiviseringsgevinst for alle parter.   
 
Yrkessjåførene kan fornye både yrkessjåførbevis og førerkort ved lavest mulig tidsmessig og 
økonomisk kostnad. For Staten vil det også være gunstig at det brukes minst mulig ressurser 
på utsteding av yrkessjåførbevis og førerkort.  
 
§ 10-2 
 
Paragrafen har ikke foranlediget merknader i høringen. Vegdirektoratet ønsker likevel å foreta 
en presisering i forskriftsteksten. Person med førerkort utstedt i EØS-stat som har bor i Norge 
kan velge om vedkommende vil bytte inn sitt EØS-førerkort i norsk førerkort - eller benytte 
sitt førerkort fra annen EØS-stat i Norge. Person med EØS-førerkort som ikke faller inn under 
førerkortforskriftens ”fast bopel-begrep” (se førerkortforskriftens § 2-3) har ikke rett til å 
bytte inn sitt førerkort i norsk førerkort, men har selvfølgelig rett til å benytte sitt EØS-
førerkort i Norge. Disse forutsetningene bør komme klart fram forskriftsteksten.  
 
Vegdirektoratet vil derfor presisere hvordan yrkessjåførkompetansen skal legitimeres for 
statsborger fra annen EØS-stat.  
 
Vegdirektoratet vil videre presisere at utformingen av § 10-2 første ledd har sammenheng 
med at yrkessjåførdirektivet knytter rettsvirkninger til det å være statsborger i henholdsvis 
EU/EØS-stat og det å være statsborger i tredjestat12. Førerkortdirektivene knytter 
rettsvirkninger til en persons (faste) bopel. Dette er bakgrunnen for utformingen av § 10-2 
første ledd der det knuttes rettsvirkninger til både statsborgerskap og bopæl. Person som har 
utstedt førerkort fra EØS-stat men som er statsborger i tredjestat vil ikke falle inn under 
bestemmelsens virkeområde, men underlegges de regler som gjelder tredjestatsborger.  
 
Det vises ellers til de kommentarene til paragrafen som er gitt i høringsnotatets del B, side 42 
og 43.      
 
§ 10-3 
 
I tilknytning til denne paragrafen har de videregående skolene bemerket at det ikke bør være 
nødvendig å avmerke det i beviset når personer over 23 år tilegner seg yrkessjåførkompetanse 
etter komprimert opplæring.  
 
Vegdirektoratet ønsket i utgangspunktet av praktiske grunner å avmerke i førerkortet om kode 
95 er ervervet gjennom fullstendig eller komprimert yrkessjåførutdanning. Det viste seg 
imidlertid at det ikke er plass på førerkortet. Rettighetene vil framgå av sammenhengen 
mellom koden og alder. Koden plasseres utenfor hver førerkortklasse som vedkommende 
innehar yrkessjåførkompetanse i. Eksempel: For en person på 22 år som har førerrett for 
                                                 
12 Det skal bemerkes at også yrkessjåførdirektivet i forhold til valg av utdannelsesstat knytter rettsvirkninger til 
hvilken stat en elev/sjåfør har sin ”sedvanlige bopæl”, jf. direktivets art. 10, dansk utgave.  
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klasse D og som har gjennomført komprimert yrkessjåførutdanning vil kode 95 settes utenfor 
klasse D1. Dette gjøres for å vise at vedkommende får begrensninger i yrkesadgangen. Han 
eller hun vil fortsatt ha lov til å drive persontransport i klasse D i rute oppad begrenset til 50 
km. Den rettigheten fremgår da av at vedkommende har yrkessjåførkompetanse for 
persontransport og førerrett i klasse D og at han eller hun er mellom 21 og 23 år. 
 
Dette vil i startfasen gi noen utfordringer for de som skal kontrollere førerkortet, men er den 
best mulige løsningen.   
§ 10-4 
 
Høringen har ikke resultert i noen innvendinger til den foreslåtte § 10-4.  
 
§ 10-5 
 
Paragrafen ble ikke kommentert i høringen. Vegdirektoratet ser heller ikke grunn for å foreta 
endringer i paragrafen. Den fastsettes dermed som foreslått i høringen.  
 
§ 10-6 
 
Paragrafen ble ikke kommentert i høringen.  
 
§ 10-7 
 
Paragrafen ble ikke kommentert i høringen.  
 
§ 10-8 
 
Norge er etter yrkessjåførdirektivet ikke forpliktet til å anerkjenne deler av grunnutdanning 
som er gjennomført i en annen EØS- stat. I utkastet foreslo vi at hele eller deler av 
grunnutdanning gjennomført i annen EØS-stat etter søknad kunne godkjennes i Norge. Etter 
en ny vurdering har vi endret oppfatning og har fjernet denne bestemmelsen. Selv om temaene 
er de samme i ulike stater kan utdanningsopplegget være svært forskjellig. Vegdirektoratet ser 
det derfor som mest hensiktsmessig pedagogisk sett at hele utdanningen gjennomføres i 
samme stat.  
 
§§ 10-9 til og med 11-2 
 
Disse paragrafene har ikke blitt kommentert av høringsinstansene. Vegdirektoratet har heller 
ikke funnet å gjøre endringer i paragrafene. De fastsettes dermed som foreslått i høringen.  
 
§ 11-3 
 
Ingen høringsinstanser har vært negative til forslaget i § 11-3.  
 
Trafikkforum har påpekt at forslaget i § 11-3 er egnet til å innføre etterutdanningen på en 
smidig måte.  
 
Paragrafen blir etter dette å fastsette uforandret.   
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§§ 11-4 og 11-5 
 
NLF mener det anslaget gjort i høringsnotatet over tallet på yrkessjåfører gjort i ikke er 
korrekt. Dersom NLFs innspill er korrekt vil det kunne ha betydning for den fordelingen av 
opplæringsbelastningen/elevmengden som er søkt regulert gjennom §§ 11-4 og 11-5.  
 
 
§§ 11-6 til og med 11-12 
 
Disse paragrafene har ikke blitt kommentert av høringsinstansene. Vegdirektoratet har heller 
ikke funnet grunn til å gjøre endringer fra det som ble foreslått i høringen.  
 
Paragrafene fastsettes dermed uforandret.  
 
Om forskriftens vedlegg 1 
 
Forskriftens vedlegg en gjennomfører de forpliktelser direktivet fastsetter med henhold til 
yrkesopplæringens innhold. Slik gjennomføringsarbeidet nå står, skjer dette ved en 
henvisning til relevante bestemmelser i direktivets vedlegg I. Det vises i den forbindelse til 
kommentarene i høringsnotatets del B, side 55.  
 
I løpet av inneværende år tar imidlertid Vegdirektoratet sikte på å sende på høring forslag til 
læreplan for opplæringen (det vil formelt sett være en endring av denne forskriften). 
Vegdirektoratet ser for seg at denne læreplanen vil kunne utgjøre forskriftens vedlegg 1, og 
således erstatte den henvisningen som nå er benyttet. Læreplanen vil være tilpasset nasjonale 
forhold (vår læreplan- og forskriftstradisjon). Ved at det i forskriftens hoveddel henvises til 
forskriftens vedlegg 1 i hoveddelen, og at endringen av vedlegg 1 formelt sett gjøres som en 
endring av forskriften, vil det ikke være tvilsomt at vedlegget vil ha forskrifts status.  
 
 
 
Om forskriftens vedlegg 2 
 
Verken bestemmelsens realitetsinnhold eller dens form har vært gjenstand for kommentar i 
høringen.  
 
Innholdet i vedlegg 2 føres uforandret videre ved fastsettelsen av forskriften. Vegdirektoratet 
har likevel etter eget tiltak funnet å foreta en redaksjonell endring. Vedlegg 2 tas ut av 
forskriften og innholdet danner nytt annet ledd i § 10-2.  
 
Det vises til kommentarene gitt på side 56 i høringsnotatets del B. Innholdet i bestemmelsen 
er av en slik karakter at gjennomføring ved en slik henvisningsteknikk må være 
tilfredsstillende, jf. våre EØS-forpliktelser til korrekt gjennomføring av rettsakter.   
 
Vegdirektoratet velger å gjøre denne endringen da man etter nærmere overveielse ikke finner 
behov for å benytte vedleggsformen til en slik mindre regulering som tematisk og formmessig 
kan passe inn i forskriftens hoveddel.  
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Vegdirektoratet, Oslo, 31. mai 2007 
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