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Forfall       
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Saksliste 
Saksnr Tittel 
  

04/2015 Godkjenning av møteprotokoll 

05/2015 Kommuneplan 2015 - 2027 - planforslag - uttalelse 

06/2015 Planlegging av arrangement/åpen dag en åpen dag hvor flyktningene  presenterer seg 
og sin kultur. 

07/2015 Orienteringer 

08/2015 Drøfting 

 
 
 
 
 
Til møtets slutt:  
Det er kommet invitasjon fra Sanitetsforeningen om noen vil komme på møte 27. april og lage mat. 
Tilbakemelding gis til Gro. 
  



04/2015: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

Vedtak: 
 
Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

05/2015: Kommuneplan 2015 - 2027 - planforslag - uttalelse 

 
Behandling: 
 
Rådet fremmet følgende forslag:  
Rådet understreker viktigheten av at integreringsarbeid og bosetting av flyktninger er temaer  i 
kommuneplan. 
  
«Plan for integrering og flyktninger i Spydeberg kommune» er ikke med i oversikten over planer. 
 

Vedtak: 
 
Rådet understreker viktigheten av at integreringsarbeid og bosetting av flyktninger er temaer  i 
kommuneplan. 
  
«Plan for integrering og flyktninger i Spydeberg kommune» er ikke med i oversikten over planer. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

06/2015: Planlegging av arrangement/åpen dag en åpen dag hvor 
flyktningene  presenterer seg og sin kultur.  
 
Behandling: 
 
Rådet fremmet følgende  forslag:  
 
Arrangementet kalles «flerkulturell dag» og arrangeres på FN-dagen 24. oktober kl 1400. 
 
Arrangementet blir på Storsalen , Fjellheim. Det tas kontakt med lokalavisen for å be om at det lages 
et oppslag med invitasjon til å delta på planlegging av arrangementet. Det søkes midler fra ulike 
instanser slik at hvis mulig, blir arrangementet gratis for de som deltar. Sophia Andi Haase inviteres 
for å fortelle sin historie om «medvandrere og ikke innvandrere.». Det nedsettes en arbeidsgruppe 
bestående av Ellen, Saud og Nardos for å planlegge arrangementet.   
 
 



Vedtak: 
Arrangementet kalles «flerkulturell dag» og arrangeres på FN-dagen 24. oktober kl 1400. 
 
Arrangementet blir på Storsalen , Fjellheim. Det tas kontakt med lokalavisen for å be om at det lages 
et oppslag med invitasjon til å delta på planlegging av arrangementet. Det søkes midler fra ulike 
instanser slik at hvis mulig, blir arrangementet gratis for de som deltar. Sophia Andi Haase inviteres 
for å fortelle sin historie om «medvandrere og ikke innvandrere.». Det nedsettes en arbeidsgruppe 
bestående av Ellen, Saud og Nardos for å planlegge arrangementet.  
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07/2015: Orienteringer 

 
Behandling: 
 
Rådet ønsker deltagelse i dialogmøtet. 

Vedtak: 
Invitasjon til dialogmøte 
 
Leder av rådet deltar på møtet, ev også Nardos og Saud. 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

08/2015: Drøfting 

 
Behandling: 
 
Det er mottatt svar på henvendelse til Biltilsynet vedr spørsmål knytta til trafikalt grunnkurs, 
øvelseskjøring og annet. Dette sendes ut til rådets medlemmer  som vedlegg til protokollen. 
 

Vedtak: 
 
 

 

 
Takk for din henvendelse til Statens vegvesen 
 
Vi forstår at du ønsker veiledning angående: 
- Øvelseskjøring 
 
Informasjon finner du i Forskrift om trafikkopplæring oh førerprøve m.m 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-10-01-1339/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-10-01-1339/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2


-  § 2-1.Krav til elev under øvingskjøring 
 
"Øvingskjøring må ikke finne sted tidligere enn to år før det tidspunkt eleven etter sin alder kan få 
førerett for den aktuelle kjøretøygruppe etter forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. 
eller yrkessjåførforskriften 16. april 2008 nr. 362 jf. vegtrafikkloven § 26 annet ledd. Likevel må 
øvingskjøring ikke finne sted før fylte 15 år. Øvingskjøring i klassene AM 146 og S innenfor det 
offentlige skoleverk kan finne sted fra 10. klassetrinn, selv om eleven ikke har fylt 15 år." 
 
"Personer som skal øvingskjøre må ha fullført trafikalt grunnkurs ved godkjent opplæringsinstitusjon 
før øvingskjøringen kan starte." 
 
-  § 2-1.Krav til elev under øvingskjøring "Unntatt fra kravet om trafikalt grunnkurs før øvingskjøring 
er: 
b) personer som har fylt 25 år" 
 
- § 2-1.Krav til elev under øvingskjøring Unntatt fra kravet om trafikalt grunnkurs før øvingskjøring er: 
  
c) "personer som har eller har hatt førerett som anerkjennes for kjøring i Norge etter forskrift 19. 
januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. kapittel 8, 9 og 10. Fritaket fra trafikalt grunnkurs gjelder selv 
om vedkommende ikke oppfyller alderskravet i førerkortforskriftens kapittel 8, 9 eller 10, jf. kapittel 
3." 
 
-  Oversikt over hvor man kan ta trafikalt grunnkurs finner du på vår hjemmeside www.vegvesen.no 
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Tjenester/Finn+godkjent+trafikkskole#/ 
 
-  Det står endel informasjon om øvelseskjøring på vår hjemmeside: www.vegvesen.no 
http://www.vegvesen.no/Forerkort/Foreropplaering/Ovelseskjoring 
 
Svar gjerne på denne mail hvis noe er uklart. 
 
Med hilsen 
Statens vegvesen 
Trafikant- og kjøretøytjenester 
 
Denne e-posten er veiledende 
 
Besøk oss på http://vegvesen.no 
 
 
Henvendelsestekst: 
23.02.2015 11:08:09  - admin - Admin 
  
 
  
 
Fra: Gro Pettersen [mailto:Gro.Pettersen@spydeberg.kommune.no] 
Sendt: 23. februar 2015 09:13 
Til: Firmapost-øst 
Emne: Krav til øvelseskjøring 
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Jeg jobber som flyktningkonsulent i Spydeberg kommune. Vi har noe som kalles «Råd for flyktninger 
og integrering», som består av politikere og et par representanter for flyktningene i kommunen. Jeg 
har fått i oppdrag fra dette rådet å sjekke ut litt rundt reglene for øvelses kjøring. 
 
 
I den forbindelse håper jeg dere kan hjelpe med å oppklare følgende: 
 
 

- Er det andre regler for øvelses kjøring når man over en viss alder, eller må alle ha trafikalt 
grunnkurs uansett? 

 
- Er det eventuelle andre regler som gjelder for voksne, og hva er i så fall aldersgrensen? 

 
- Hva med om man har førerkort fra andre steder i verden? Jeg vet man ofte må ha 

glattkjøringskurs, men er det annet? 
 

- Vet dere om det finnes en oversikt over hvor man evt kan ta trafikalt grunnkurs her i indre 
Østfold, og hva det koster? 

 
  
Om det er andre regler eller annen informasjon som antas relevant for denne gruppa, vil jeg sette 
pris på om det er mulig å få også dette. Mange jobber hardt for å skaffe seg førerkort, og det er nok 
ikke alle som er helt oppdatert på regelverket. Jeg har oppdaget at det også er mange oppfatninger 
om hva som gjelder, og da det vel er dere som har mest erfaring med dette vil jeg gjerne benytte 
anledningen til å videreformidle evt opplysninger dere mener er relevante. 
 
  
På forhånd takk for svar! 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


