Turrittutvalg 9. januar

Tidslinje ny lov, forskrift og læreplan
• Januar-Mars: Brev fra POD sendt ut til alle politidistrikt med tydeliggjøring om at kun politi kan
bistå med trafikkregulering. Mange sterke reaksjoner fra våre rittarrangører som sto i fare for å måtte
avlyse sine ritt.

• 15. mars: Stortingsvedtak som følger:
«Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2016, i samarbeid med sykkelorganisasjonene, sørge for
et regelverk som gir arrangører av sykkelritt muligheten til å benytte mobile vakter til å bistå i
trafikkreguleringen i gjennomføringen av sykkelritt.»

• 21. april: Nytt brev fra POD sendt til alle politidistrikt etter politisk press. Åpner opp for å bruke
private vakter til ny forskrift er på plass, og sikrer gjennomføring av sykkelrittene våren 2016

• Mai: Utarbeidelse av endring i vegtrafikkloven og ny forskrift (inkl. høringsmøte)

Tidslinje ny lov, forskrift og læreplan
• 10. juni: Lovendring vedtatt på stortinget:
«En samlet komité håper at dette lovendringsforslaget vil legge til rette for at små og store
sykkelritt fortsatt skal kunne arrangeres i hele landet innenfor trygge rammer og uten altfor store
kostnader for arrangørene.»

• 17. juni: Ny forskrift trer i kraft, men med følgende unntak:
«Sykkelritt etter denne forskrift kan avholdes i 2016 uten slik opplæring som denne forskriften
krever.»

• Juni-september: Stadige purringer fra NCF til Vegdirektoratet for tidsplan utarbeidelse av
læreplan

• September-desember: Utarbeidelse av ny læreplan skjer uten av NCF får være med i
prosessen. Invitert til to høringsmøter underveis

Tidslinje ny lov, forskrift og læreplan
• 8. november: NCF invitert i møte med arbeidsgruppen som utarbeidet læreplanen
• 21. november: Møte samferdselsdepartementet. Lovnader om at våre innspill skulle ivaretas
• 14. desember: Nytt møte med arbeidsgruppen som utarbeidet læreplanen + samferdesel.
•
•

Forslaget til læreplan ikke endret. Vi kom i etterkant med 37 konkrete forslag til endringer i foreslått
læreplan.
3. januar: Vi får innsyn i endelig læreplan som er sendt til SD for godkjenning. Kun 5 av våre 37
tilbakemeldinger fulgt opp. I tillegg har det kommer til 2 kritiske punkter som ikke er nevnt i verken
møter eller utkast vi har sett.
3. januar: Samtaler med samferdselsministeren om situasjonen. Etter ønske fra han sendte vi
vår tilbakemelding skriftelig med utgangspunkt i stortingsvedtak. Brevet innhold også konkrete
forslag til fremdrift for å sikre gjennomføring av sykkelritt i 2017.

Veien videre
• Avventer svar fra Samferdselsdepartementet denne uka
• Arrangørseminar 11. februar.

