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LANDSKAPSFÖRORDNING
om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
Utfärdat i Mariehamn den 12 juni 2008

Med stöd av landskapslagen (2008:85) om
yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
föreskrivs1 :
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning finns närmare bestämmelser om innehållet i den grundläggande yrkeskompetensutbildning och fortbildning som
anges i landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, nedan
kallad yrkeskompetenslagen. Förordningen innehåller även bestämmelser om omfattningen och
genomförandet av den undervisning som ska ges
inom ramen för den grundläggande yrkeskompetensutbildningen och fortbildningen. Likaså
innehåller förordningen bestämmelser om hur
det i yrkeskompetenslagen avsedda provet ska
genomföras, vad som gäller vid utvidgning av
yrkeskompetensen, hur det yrkeskunnande som
krävs för erhållande av trafiktillstånd ska tillgodoräknas i utbildningen samt vilka krav som
gäller vid körningar under utbildningen. Förordningen innehåller även bestämmelser om de
dokument som anger yrkeskompetensen.
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2 kap.
Utbildning
2§
Innehållet i utbildningen för grundläggande
yrkeskompetens
I utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska de undervisningsämnen ingå som
anges i avsnitt 1 i bilaga I Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av
vissa vägfordon för gods- och persontransport
och om ändring av rådets förordning (EEG) nr
3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt
om upphävande av rådets direktiv 79/914/EEG,
nedan kallat yrkesförardirektivet.
Det i 1 mom. angivna ämneskravet gäller
även om utbildningen genomgås i ett snabbare
tempo.
3§
Undervisningens omfattning inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens
I utbildningen för grundläggande yrkeskompetens uppgår undervisningstiden till totalt
280 timmar innefattande minst 20 timmar individuell körundervisning. Körundervisning
med simulator eller på en särskild träningsbana får omfatta högst åtta timmar.
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Om utbildningen genomgås i snabbare tempo uppgår undervisningstiden till totalt 140
timmar innefattande minst 10 timmar individuell körundervisning. Körundervisning med simulator eller på en särskild träningsbana får
härvid omfatta högst fyra timmar.
Om simulator används ska den vara godkänd
för körundervisning inom körkortsutbildningen.

för godstransporter får sådana moment i trafikföretagarutbildningen som motsvarar sådant
som anges i punkterna 1.1, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1,
3.4, 3.6 och 3.7 bilaga I yrkesförardirektivet
tillgodoräknas.
Utbildningsarrangören beslutar om tillgodoräknande av utbildning. Dock får högst 24 timmar tillgodoräknas.

4§
Innehållet i utbildningen och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen
En förare som har yrkeskompetens att framföra fordon avsedda för godstransporter och som
utvidgar eller ändrar sin verksamhet till att
omfatta även persontransporter för vilka yrkeskompetens krävs, är endast skyldig att genomgå
de delar av utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som är specifika för persontransporter. Detsamma gäller vid en utvidgning eller
ändring av verksamheten från persontransporter till godstransporter.
Undervisningstiden uppgår till totalt 70 timmar innefattande minst fem timmars individuell körundervisning. Om utbildningen genomgås
i snabbare tempo uppgår undervisningstiden
till totalt 35 timmar innefattande minst två och
en halv timme individuell körundervisning.

6§
Prov
Proven är skriftliga. Om särskilda skäl föreligger, såsom att provdeltagaren har läs- och
skrivsvårigheter, får muntliga prov arrangeras.
Till varje mål i respektive undervisningsämne
ska det ansluta sig minst en fråga i provet.

5§
Tillgodoräknande av trafikföretagarutbildning i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens
Den som genomgått en sådan trafikföretagarutbildning som avses i rådets direktiv 96/26/EG om
rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på
området för nationella och internationella
transporter får, i enlighet med vad som föreskrivs i 2 och 3 mom., tillgodoräkna sig vissa
utbildningsmoment då utbildningen för grundläggande yrkeskompetens genomgås.
I utbildningen som ska ge grundläggande
yrkeskompetens att framföra fordon avsedda
för persontransporter får sådana moment i trafikföretagarutbildningen som motsvarar sådant som anges i punkterna 2.1, 2.3, 3.1, 3.5, 3.6
och 3.8 bilaga I yrkesförardirektivet tillgodoräknas.
I utbildningen som ska ge grundläggande
yrkeskompetens att framföra fordon avsedda

7§
Framförande av fordon i samband med
yrkesinriktad utbildning
Studerande som erhåller grundläggande yrkeskompetens inom ramen för en yrkesinriktad
utbildning får framföra fordon av den typ som
används i undervisningen, förutsatt att utbildningsarrangören utfärdat ett dokument som
berättigar den studerande att framföra fordonet. Godkännandet som gäller endast i landskapet kan avse både körningar som sker under
utbildningen och körningar som sker under ledigheter mellan terminerna.
Bestämmelserna i 22 § yrkeskompetenslagen om påvisande av yrkeskompetens omfattar
även i 1 mom. avsedda dokument.
8§
Fortbildningens innehåll och genomförande
I fortbildningen uppgår undervisningstiden
till totalt 35 timmar fördelat på fem år. Undervisningen ska periodiseras. Varje period ska
omfatta minst sju timmar. Undervisningen kan
bestå av teoriundervisning, körundervisning eller både och i de undervisningsämnen som avses
i 2 § 1 mom.
Undervisningen ska ges innan giltighetstiden för den grundläggande yrkeskompetensen
utgått. Om giltighetstiden utgått ska undervisningen ges under den femårsperiod som föregår
ansökan om att få en ny anteckning av yrkeskompetensen i körkortet. Fortbildningskravet
för en förare som genomgått en i 4 § avsedd
utbildning bestäms i enlighet med den nya
kompetensen.
Om simulator används ska den vara godkänd
för körundervisning inom körkortsutbildningen.
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9§
Lärarkrav
Lärare som ger teoretisk undervisning ska ha
avlagt
1) yrkeslärarexamen på ett för befattningen
lämpligt yrkesområde eller,
2) ingenjörsexamen med lämplig inriktning
eller,
3) lämplig högre högskoleexamen inom vilken eller vid sidan av 55 studieveckors studier
på lämpligt studieområde avklarats eller
4) annan examen på lämplig utbildningsnivå
inom lämpligt område.
Utöver vad som anges i 1 mom. ska lärarna
ha minst två års praktisk erfarenhet av transportbranschen och genomgått en lärarutbildning som kan godkännas av landskapsregeringen.
3 kap.
Dokument som anger yrkeskompetens
10 §
Antecknande av yrkeskompetensen
i körkortet
I landskapet utfärdas på ansökan dokument
som anger yrkeskompetens i form av körkort
försedda med en särskild anteckning.
Anteckningen innehåller den harmoniserade
gemenskapskoden 95, som nämns i artikel
10 punkt 2 i yrkesförardirektivet, samt det datum fram till vilket yrkeskompetensen gäller
(giltighetsdatumet). Anteckningen ska göras invid den körkortsklass som yrkeskompetensen
avser.
Giltighetsdatumet infaller fem år efter den
tidpunkt vid vilken det i 6 § 3 mom. yrkeskompetenslagen avsedda intyget utfärdats, dock
senast vid den tidpunkt då den allmänna behörigheten att framföra fordon upphör. Om giltighetstiden för yrkeskompetensen förlängs till
följd av fortbildning ska ett nytt körkort utfärdas som är försett med ett nytt giltighetsdatum
och som i övrigt uppfyller kraven i 2 mom. Under
förutsättning att fortbildningen genomgåtts i
sin helhet infaller det nya giltighetsdatumet
fem år efter den tidpunkt vid vilken det i 8 §
2 mom. yrkeskompetenslagen avsedda intyget
utfärdats. Det nya giltighetsdatumet infaller
fem år efter det giltighetsdatum som framgår av
den förra anteckningen, om ansökan om ett nytt
körkort görs på basis av genomgången fortbildning tidigast sex månader innan det tidigare
giltighetsdatumet infaller.
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11 §
Tillfälliga dokument
Tillfälliga dokument som avses i 21 § 4 mom.
yrkeskompetenslagen gäller under högst en
månad efter att beslutet om att bevilja ansökan
fattades.
12 §
Vad som ska iakttas i samband
med ansökan
Antecknande av yrkeskompetens i körkortet
förutsätter ansökan om nytt körkort. Härvid ska
bestämmelserna i körkortslagen (1991:79) för
landskapet Åland, nedan kallad körkortslagen,
iakttas.
Har sökanden sedan tidigare yrkeskompetensbevis för förare, förfaller beslutet om beviljande av beviset och samtidigt som beviset upphör att gälla när körkortet försett med anteckningen om yrkeskompetens lämnats ut. Yrkeskompetensbeviset ska överlåtas till polisen när
körkortet lämnas ut. Ett yrkeskompetensbevis
som överlåtits till polisen får förstöras.
Då körkort utlämnats och yrkeskompetensbevis överlåtits och förstörts ska Ålands polismyndighet göra en anmälan om detta till körkortsregistret.
4 kap.
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser
13 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti
2008.
När det gäller utbildningen av förare som
framför fordon vilka enligt körkortslagen tillhör
klass D1, D, D1E, eller DE tillämpas denna
förordning från och med den 10 september 2008.
När det gäller utbildningen av förare som
framför fordon vilka enligt körkortslagen tillhör
klass C1, C, C1E, eller CE tillämpas denna
förordning från och med den 10 september 2009.
14 §
Övergångsbestämmelser
Förare som erhållit körkort av klass D1, D,
D1E, eller DE före den 10 september 2008 behöver inte genomgå i denna förordning föreskriven
utbildning för grundläggande yrkeskompetens.
Förarna måste dock ha genomgått i denna förordning föreskriven fortbildning innan den 10
september 2013. Föraren ska även från och med

År
År 2008
2006.Nr
Nr87
0

274

den 10 september 2013 kunna påvisa giltigheten av sin yrkeskompetens i enlighet med vad
som föreskrivs om påvisande av yrkeskompetens på basis av utbildning i yrkeskompetenslagen. I det fall förarna ansöker om att få ett nytt
i 10 § avsett körkort tidigast sex månader före
den 10 september 2013 infaller giltighetsdatumet fem år efter den 10 september 2013 i annat
fall fem år efter att intyget över att fortbildningen genomgåtts i sin helhet utfärdats.
Förare som erhållit körkort av klass C1, C,
C1E, eller CE före den 10 september 2009 behöver inte genomgå i denna förordning föreskriven
utbildning för grundläggande yrkeskompetens.
Förarna måste dock ha genomgått i denna för-

ordning föreskriven fortbildning innan den 10
september 2014. Föraren ska även från och med
den 10 september 2014 kunna påvisa giltigheten av sin yrkeskompetens i enlighet med vad
som föreskrivs om påvisande av yrkeskompetens på basis av utbildning i yrkeskompetenslagen. I det fall förarna ansöker om att få ett nytt
i 10 § avsett körkort tidigast sex månader före
den 10 september 2014 infaller giltighetsdatumet fem år efter den 10 september 2014 i annat
fall fem år efter att intyget över att fortbildningen
genomgåtts i sin helhet utfärdats.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Mariehamn den 12 juni 2008
BRITT LUNDBERG
vicelantråd
Runar Karlsson
föredragande ledamot
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