


Hva betyr NOORSI?

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse

-Non profit

-Medlemmene selv fastsetter medlemskontingent

-Medlemmene eier selv organisasjonen

-Landsdekkende paraplyorganisasjon for en rekke 
bransjegrupper

-Jobber under bl. a Arbeidstilsynet, Statens 
Vegvesen  (3 forskjellige bransjer), DSB, PTIL, 
Sjøfartsdir





Ca 90 000 personer får hvert år 
sikkerhetsopplæring gjennom 
NOORSI instruktører!



NOORSI på nett (bl.a):
www.noorsi.no
www.noorsi.org
www.materiellportalen.no
www.noorservice.no
www.nofag.no
www.asas.no
www.dokumentert.no
www.utrykn.no
www.vgsgruppen.no
www.sertifisert.no
www.tungbilgruppen.no

http://www.noorsi.no/
http://www.noorsi.org/
http://www.maport.no/
http://www.noorservice.no/
http://www.nofag.no/
http://www.asas.no/
http://www.dokumentert.no/
http://www.utrykn.no/
http://www.vgsgruppen.no/
http://www.sertifisert.no/
http://www.tungbilgruppen.no/


• Transportfaglig gruppe med fokus på opplæring og 
etterutdanning relatert til tungbil, etablert sommeren 2014.

• Eget aktivt styre

• Styret i Tungbilgruppen i NOORSI har møter ca annenhver 
måned, altså 5-6 styremøter i året.

• Medlemmene i Tungbilgruppen består i hovedsak av skoler 
som driver opplæring på tunge kjøretøy samt etterutdanning 
for yrkessjåfører.

Tungbilgruppen i Noorsi



Styret i Tungbilgruppen

• Styremedlem Erik Rodlie, Kristiansund VGS

• Styremedlem Finn Kolstø, Grunnlegger RBT AS

• Styremedlem Steinar Myhre, NAF Trafikksenter

• Styremedlem Øyvind Lundegaard, NKI Forlaget AS

• Styremedlem Jonny Rønning, Nettbuss

• Styremedlem Charles Galaasen, OLTF

• Forretningsfører Audun T. Sætre, NOORSI

Tungbilgruppen i Noorsi



Tungbilgruppen er AKTIV opp mot 
myndigheter, regelverk, forskrifter, 
instruktøropplæring mm!



Statens Vegvesen har respondert positivt på 
våre henvendelser og satt opp aktuelle 
møter når vi har bedt om det



Tungbilgruppen har hatt mye fokus mot instruktører 
og skoler som driver etterutdanning, men legger mer 
og mer vekt på opplæring i tungbilsegmentet
generelt/yrkessjåføropplæring. 

Gruppen skal være en faglig støttegruppe som skal 
arrangere fagsamlinger, konferanser samt være et 
bindeledd mellom aktørene i bransjen.

Tungbilgruppen i Noorsi



Det arbeides med en rekke medlemsfordeler og 
medlemsaktiviteter for Tungbilgruppen. 

• Lærebøker og trykksaker

• IT system

• Oppdateringskurs

• Konferanser

• Fagsamlinger/ Turer

• Webportal/ Facebook mm

• Forsikringer

• Støttefunksjoner / sekretariat som man kan spørre!

Tungbilgruppen i Noorsi



Hva handler det om?



Teori Praksis Kompetanse

Sluttresultatet 
som teller!



Takk for meg!


