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Strategi 2020 
Strategidokument for Trafikkforum 2016 - 2020 

Strategiarbeidet 
Styret og administrasjonen i Trafikkforum har evaluert fremdrift og utvikling i organisasjonen i 
perioden 2010 - 2015. På bakgrunn av måloppnåelse, endringer i rammefaktorer og nye strategimål 
er det i dette dokumentet lagt nye føringer og styringssignaler frem mot 2020.   

Dokumentet bygger på 

• Trafikkforums vedtekter 
• Strategidokumentet Strategi 2015 
• Medlemsundersøkelsen 2012/2013 

Trafikkforums formål 
 
Trafikkforum er en medlemsorganisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. 

Trafikkforum har som formål å 

• ivareta medlemmenes faglige interesser gjennom kompetanseutvikling, opplysningsarbeid og 
bistand til skolene 

• være premissleverandør for utviklingen av bransjens rammevilkår gjennom påvirkning av 
myndigheter og opinion 

• tilby medlemmene rabattert undervisningsmateriell og relevant rekvisita gjennom 
organisasjonens servicesenter 

Verdier 
 
Trafikkforums kjerneverdier er:  

• Raus 
• Engasjert 
• Ansvarlig 

Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.  
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Samfunnsoppdraget 
Norge var i 2015 det landet i verden med færrest drepte og hardt skadde i trafikken, både i forhold 
til populasjon og i forhold til utført transportarbeid, med 125 drepte. Vi må helt tilbake til 1947 (94 
omkomne) for å finne tilsvarende lave tall.1 Trafikkforum mener at føreropplæring utgjør et 
vesentlig bidrag til trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Følgende overordnede dokumenter og 
strategier ligger til grunn for vår aktivitet i et overordnet perspektiv 

• Nullvisjonen 
• Nasjonal transportplan 
• Stortingsmelding om trafikksikkerhet 
• Vegtrafikkloven 
• Trafikkopplæringsforskriften 
• Læreplanverket 

Strategi 2015 
Følgende mål og styringssignaler har ligget til grunn i perioden 2010 - 2015 

• Sunn og velorganisert økonomi med gode rutiner 
• Profilering og synliggjøring 
• Læremateriell rettigheter 
• Modernisering og fornying 
• Kompetanseutvikling 
• Administrasjonsprogram 
• Medlemsfordeler 

Medlemsundersøkelsen 2012/2013 
Hva trafikkskolen liker ved Trafikkforum: 

• Gode lærebøker på kl. M146, A1/A, B og BE. Bøkene er lett leste, ikke brukt vanskelige ord og 
uttrykk. Dette er tilbakemeldinger trafikkskolene får fra elever. 

• Lærebøker og rekvisita sendes raskt fra lageret etter bestilling. 
• Hyggelig å ringe til Trafikkforum, blir oppringt hvis de ikke får svar når de ringer. 
• Grei pris på medlemskontigent. 
• Nettbutikk er grei å bruke når de har sett seg inn i hvordan den brukes. 
• Fint at vi igjen har startet kurs 

Ønsker  

• TF-nytt. 
• Navn på styreleder/daglig leder og styremedlemmer tilgjengelig 
• Tidligere ut med info om landsmøte. 
• Landsmøte legges til byer som har flyplass i nærheten. 
• Informasjon om nye samarbeidspartnere. 
• Tidlig ute med info om forandring på førerkortklasser. 
• Nytt administrasjonsprogram 

                                                        
1 Trygg Trafikk, Historisk få omkom i trafikken i 2015, 4. januar 2016, hentet 21.04.2016 på 
https://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/historisk-fa-omkom-i-trafikken-i-2015-2/ 
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Måloppnåelse 
Både styret og administrasjonen har arbeidet ut fra styrets vedtatte styringssignaler iht Strategi 2015, 
styringssignaler gitt i styremøter samt medlemsundersøkelsen med tanke på å nå vedtatte mål og 
utvikle organisasjonen videre i tråd med styrets og medlemmenes ønsker. Vi ønsker å knytte 
følgende kommentarer til måloppnåelse av vedtatt strategi: 

Administrasjonsprogram 
Vi har i stor grad lyktes med å nå de målene som har vært uttrykt som de viktigste forutsetningene 
for å føre organisasjonen videre. Det enkelttiltaket som har vært definert som det viktigste, både i 
styret, i administrasjonen og blant medlemmene, har vært å være i stand til å tilby medlemmene et 
konkurransedyktig administrasjonsprogram.   

Medlemsfordeler 
Medlemsfordelene er gått gjennom, mangelfulle avtaler er enten reforhandlet eller sagt opp, nye 
avtaler er inngått, og vi er langt på vei i mål med å ha minst like gode eller bedre medlemsfordeler 
som konkurrerende virksomheter.  

Profilering og synliggjøring 
Vi har i perioden lagt ned et omfattende arbeide i å bedre synligheten av det arbeidet vi gjør. Vi har 
først og fremst systematisert bruken av nettsiden vår, koblingen til sosiale medier (facebook) og 
elektronisk nyhetsbrev. Vi har i tillegg lagt stor vekt på å ha et bevisst forhold til måten vi fremstår 
overfor samarbeidspartnere, myndigheter, media og andre aktører innenfor 
trafikksikkerhetsarbeidet.  

Læremateriell rettigheter 
Vi har i perioden overtatt rettighetene til vårt hovedprodukt, læreboken Førerkortet. 

Modernisering og fornying 
Vi har sett dette punktet i sammenheng med profilering og synliggjøring. Vi har i noen grad lyktes 
på dette området, men erkjenner at vi her er i prosess, og at vi har mer å gå på. 

Kompetanseutvikling 
Trafikkforum har alltid hatt som mål å være best på fag, og til tross for en periode med noe lavere 
kursaktivitet i 2014/2015, mener vi at vi har fortsatt å være på høyde på dette området. Vi har 
imidlertid planer om å øke aktiviteten gradvis, samtidig som vi forbereder oss på å tilby godkjent  
etterutdanning fra det øyeblikket det evt blir krav om resertifisering for å opprettholde godkjenning 
som trafikklærer. Vi vil i tillegg satse på kompetanseheving også i styret og i administrasjonen. 

Sunn og velorganisert økonomi med gode rutiner 
Administrasjonen har gått gjennom rutiner og utgiftsnivå, for å tilpasse kostnadsnivået til endrede 
rammefaktorer. Vi må erkjenne at boksalget er synkende i hele bransjen, og må tilpasse oss denne 
nye virkeligheten. I tillegg til å redusere kostnadsnivået er det tatt grep for å forenkle 
ordrehåndtering og ekspedisjon.  
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Strategi 2020 
Vi vil i det videre arbeidet sørge for å øke fokus på områder hvor vi er i prosess, slik at vi blir i stand 
til å oppnå våre mål både på kort og på lang sikt. Samtidig må vi sørge for å holde fast på områder 
som vi har lyktes godt med, slik at økt satsing på enkeltområder ikke fører til at vi blir dårligere på 
andre. Vi kan oppsummere med å stadfeste følgende punkter som satsingsområder frem mot 2020: 

• Økonomi 
Flere medlemmer skal gi Trafikkforum gradvis bedre økonomi 
Tilpasning til markedet for læremateriell skal øke inntektene i servicesenteret, selv om det 
tradisjonelle boksalget til trafikkskolene har gått ned.  
Administrasjonsprogrammet TSP skal distribueres til enda flere brukere. 
Økt satsing på kurs og etterutdanning skal gi et større bidrag til omsetning og overskudd 

• Profilering, synliggjøring 
Være bevisst på hva slags profilering vi vil ha, når og hvor. Ut mot medlemmene og overfor 
myndigheter, samarbeidspartnere og andre aktører i bransjen. Synliggjøre den innsatsen vi gjør, 
både overfor medlemmene, overfor myndighetene, samarbeidspartnere og andre aktører. 

• Læremateriell 
Økt satsing på digitale plattformer.  
Bevisstgjøring av trafikkskolenes muligheter for ekstrainntekter ved boksalg. 
Gjennom av læringsressurser slik at det er oppdatert etter justering av læreplan.  
Utvikle nye plattformer og videreutvikle eksisterende plattformer 

• Kompetanseutvikling medlemmer 
Utvikle nye og relevante kurs som gir riktig kompetanse 
Gi et bredt tilbud både om frivillige kurs og om resertifisering/etterutdanning iht forskrift 

• Kompetanseutvikling styret 
Kursing i styrearbeid 
Delta på relevante kurs i egen regi 

• Kompetanseutvikling administrasjonen 
Delta på relevente kurs 
Frivillig etterutdanning 

• Forholdet til andre aktører 
Vi skal ha en aktiv og konstruktiv rolle i utviklingen av rammevilkårene i bransjen, slik at 
forutsetningene er til stede for å gi god trafikkopplæring med sunne og forutsigbare rammer. Vi 
skal oppleves som en seriøs og pålitelig medspiller, både av medlemmer, myndigheter, andre 
organisasjoner, samarbeidspartnere, konkurrenter og samfunnet for øvrig.  

• Medlemsfordeler 
Vi skal følge opp eksisterende avtaler og stadig lete etter nye og relevante avtaler , slik at 
trafikkskolene oppfatter oss som den foretrukne organisasjonen for fremtiden. 

 


