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Næringens egen 
kompetanseleverandør

TK Gruppen er  
svært tilfreds med 
 å ha fornyet 

samarbeidsavtalen med NLF.  Den nye 
avtalen er også utvidet til å omfatte alle 
TK Gruppens selskapers produkter og 
tjenester. Det betyr at NLFs medlemmer 
får tilgang til et bredt spekter av rele-
vante produkter og tjenester til marke-
dets beste priser. 

For TK Gruppen er samarbeidsavtalen 
strategisk viktig og vil danne grunnlaget 
for videre utvikling og vekst. Sammen 
med NLF som en betydelig bransjeaktør 
kan en sette  fokus på bransjens behov og 
utvikle  produkter og løsninger som gir 
økt trafikksikkerhet og verdiskapning. 

Gjennom avtalen kan en sammen jobbe 
for bransjens rammevilkår og bidra til 
økt profesjonalisering og renomme slik 
at norsk transportnæring også i fremtid-
en blir en foretrukket aktør i markedet. 
TK Gruppen ser frem til å videreføre det 
gode samarbeidet med NLF og dets 
 medlemmer i 5 nye år�

 Olav Anders Stople

Administrerende direktør
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Næringens egen 
kompetanseleverandør

Nøkkelinfo
•  Hovedkontor i Haugesund
 •  Virksomhet på 26 lokasjoner 

i hele Norge gjennom våre  
datterselskap:

–  Transportkompetanse 
Haugesund AS

–  TK Trafikkskole AS
–  TK Lederskole AS
–  Digit Nord AS
–  HauTra Eiendom AS
•  Ca. 130 årsverk 
•   Hovedaktivitet: 

førerkort, rådgivning 
og kurs

TK Gruppen er NLFs hovedsamarbeidspartner og leverandør av kursløsninger, 
førerkorttjenester og driftsstøttefunksjoner gjennom bedriftstilpassede 
internkontroll. Gjennom et nært samarbeid skal det sikres utvikling av  
moderne og fremtids rettede løsninger for at norsk godstransport-
næring  skal være den kvalitativt og økonomisk beste leverandøren 
i fremtidens  stadig mer globaliserte transportmarked. TK Gruppen 
AS er  gjennom  hel- og deleide selskap Norges største kompetanse 
leverandør til  transport-, entreprenør-og logistikkbedrifter. Siden vår 
oppstart  i 2007 har vi opparbeidet oss et nettverk bestående av kunder 
i alle  størrelser og samarbeidspartnere som gjør oss markedsledende.

TK Gruppen er NLFs hovedsamarbeidspartner og leverandør av kursløsninger, 
førerkorttjenester og driftsstøttefunksjoner gjennom bedriftstilpassede 
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Kompetansehuset «TK Internkontroll»Kompetansehuset «TK Internkontroll»

TOPPETASJEN
Sørg for et stabilt fundament for en god og 

effektiv drift, samt for gjennomføring av internkontroll

SYSTEM: Timeregistreringssystem, avviks-/ forbedringssystem  
og analyseverktøy KHT og AT.

RUTINER: Nedlastningsrutiner, rutiner for avvik og forbedringsforslag,   
opplæring i KHT regelverk m.m.

3. ETASJE
Sørg for at kundens organisasjon har tilstrekkerlig kompetanse og forståelse

Kjøre- og hviletidsforskriften, arbeidsmiljøloven, forskrift om Arbeidstid for sjåfører,  
internkontroll-forskriften og forståelse for hvordan �TK Internkontroll� fungerer.

2. ETASJE
Kvalitetssikring av kundens driftsmodell

Gjennomgang av kundens driftsmodell(er) for å sikre at de er av en slik karakter  
at de legger til rette for at daglig drift/sjåføraktivitet kan gjennomføres  

innenfor gjeldende regelverk.

1. ETASJE
Kvalitetskontroll av kundens prestasjon i forhold til regelverk innenfor KHT/FATS

Gjennomføring av �TK Internkontroll – avviksanalyse�. Kontroll,  
i form av risikobasert stikkprøvekontroll av  aktivitet i kontrollperioden på hvorvidt 

en forholder seg til gjeldende regelverk.

GRUNNMUREN
Hjelp kunden til å bli bedre på dette – Forbedringspotensial

Bistå kunden med å få til et fungerende forbedringsarbeid innenfor de  
rutiner og praksis som er knyttet opp mot �TK Internkontroll�. Målsettingen er 

at kunden skal ha en kontinuerlig forbedringsprosess.
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Kompetansehuset «TK Internkontroll»Kompetansehuset «TK Internkontroll»
Hvordan  

TK Internkontroll er  
satt opp som produkt,  

og ledd som er avgjørende for  
en god internkontroll er  

forsøkt oppsummert ved  
hjelp av vårt  

�Kompetansehus�

TK  Internkontroll
Produktet TK Internkontroll  
har vært en del av Transport- 
kompetanses  produktportefølje 
siden oppstartsåret 2007. 

Det har tidligere gått under benevnelsen 
Oppdragsavtale. Dagens versjon av TK 
 Internkontroll bygger på den som ble start-
et i 2007, men har utviklet seg i takt med 
utvikling av tekniske løsninger og bransjen 
forøvrig. De som driver med transport i dag 
er underlagt en betydelig rekke av regler, 
lover og forskrifter som skal følges, og ikke 
minst skal det dokumenteres at en har   
oppfølging av at dette etterleves og 
forbedres gjennom selskapets intern- 
kontroll.

Det er her TK  Internkontroll kommer inn 
som et tilbud til de som ikke utelukkende 
ønsker og/eller har anledning til å ha 
den nødvendige og påkrevde oppfølging 
internt av etterlevelsen av regelverket som 
følger av:

•   Kjøre- og hviletidsforskriften

•    Forskrift om Arbeidstid for sjåfører

•    Arbeidsmiljøloven, for de sjåfører 
som ikke utfører arbeid som går inn 
under kjøre- og hviletidsforskriften

Transportkompetanse skal gjennom  
TK – Internkontroll bistå våre kunder med 
å etablere rutiner og systemer som sikrer 
gode forutsetninger for å overholde og 
kvalitetssikre etterlevelse av dette  
regelverket.
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Kursportefølje:
•   Etterutdanning YSK

• ADR

• Arbeidsvarsling

• Fagbrevkurs

• Løyvekurs

• Truck-, kran- og maskinførerkurs

• Lastsikringskurs

•  Førstehjelp- og 
ulykkesberedskapskurs

Øvrige produkter 
og tjenester
Sertifisert sikkerhetsopplæring
•   Vi tilbyr kurs i truck, kran og anleggsmaskiner  

i hele Norge
•     Kursene følger oppsatte kursplaner men vil også 

kunne tilpasses kunder ved behov

Dokumentert opplæring
•     Ihht til Arbeidstilsynets krav om dokumentert  

opplæring har vi laget ulike kursoppsett for ulike 
maskiner, biler og utstyr.
•   Eksempler er bruk av krokløft, bruk av bakløfter  

og kjøring med spesielle risikoer
•    Vi kjører kurs i kjøre- og hviletid- og arbeidstids-

bestemmelsene
•   Vi kjører kurs i bruk av digital fartsskriver

Gjennom IF-TK jobbes det parallelt i fire hovedbolker
1) Holdning og kultur ledelsesstyrt
 a.    Hvordan ønsker bedriften å fremstå overfor ansatte, kunder og 

medtrafikanter?
 b.   Tydelig definering av hva Trafikksikkerhet og Skadeforebyggende 

arbeid betyr

2)  Driftsoptimalisering - sikre driftsmodell som tilrettelegger 
for trafikksikker utførelse  av daglig aktivitet

 a.  Ruter
 b.  Skiftordninger
 c.  Utstyr

3) Trafikksikkerhetsopplæring ansatte
 a.   Generell opplæring hentet fra læreplaner for førerkort tunge klasser
 b.  Holdnings- og atferds fokus
 c.  Jobbe spesifikt med adferd i trafikken
 d .  Spesifikk opplæring/fokus på utfordringer kunden har iht skadestatis-

tikk og/eller transporttype

4)  Systematisk resultatoppfølging og forbedringsarbeid
 a.  Aktivt Avviks- og Forbedringssystem
 b.  Etablere målsetting for relevante måleparametere
  –  Antall skadetilfeller
  –  Fartsoverskridelser
  –   Antall avviks- og forbedringsmeldinger registrert

IF Transport-
kompetanse 
Produktbeskrivelse:
IF Transportkompetanse (IF-TK) 
som produkt er bygget opp rundt 
Transportkompetanses produkt 
�Internkontroll� og i hovedsak 
basert på Norsk Standard for 
Trafikksikkerhet (ISO 39001).

Hensikten med IF-TK er å bidra 
til å snu en trend der skadeut-
betalingene og skadetilfellene 
hos Ifs forsikringskunder inn-
enfor UW-segmentet har økt til 
dels dramatisk de senere årene. 
Gjennom IF-TK tilbys forsikring-
skundene et program som spesi-
fikt skal jobbe med den enkelte 
kunde og dennes ansatte for å 
sette fokus på trafikksikker og 
skadeforebyggende drift.



•   Vi kjører kurs i optimal bruk av kjøretøy
•     Tilpasses kunder

 Sikkerhetsrådgiver 
•     Vi er sikkerhetsrådgiver for mange store og  

små selskap i Norge

Transportkjøpers ansvar
•   Dette er nøkkelen til å løse en av Transportnæringens 

største utfordringer!
•   Vi hjelper dere med å ivareta deres påseplikt og 

medvirkeransvar ved kjøp av transporttjenester.

TK Lederskole
•   Kalkylemodellen 

Sammen med Hagland Finans har vi utarbeidet en  
digitalisert kalkylemodell for transport og entreprenører. 

•      Trafikk- og bedriftslederkurs
•      Økonomikurs

Digit Nord
•    Vi har et prosjekt for å utvikle et Dashboard til  

transport- og entreprenører som har som hoved- 
målsetning å samle ulik data i et system for bedre 
oversikt og dokumentasjon
•    Videre leverer vi nettsider, markedsføringstjenester  

samt konsulentbistand ved digitale løsninger

TK Trafikkskole
•    I dag har TKT sine selskap ca 50 store kjøretøy og  

ca 80 trafikklærere i Norge
•    Vi har en svært ny bilpark og satser hardt på å ha  

tidsriktige kjøretøy for trafikksikker og effektiv 
 opplæring
•    Norges største trafikkskole for tyngre kjøretøy
•    Vi jobber sammen med NLF for å utvikle en  

rekrutteringsløsning for tungbilsjåfører.

NLFs foretrukne  
førerkortleverandør!
Vi er Norges største trafikk- 
skole for førerkortopplæring  
på tunge kjøretøy. 

Via bruk av nye kjøretøy  
og høy kompetanse hos  
våre lærere, leverer vi en  
solid yrkessjåfør til  
våre kunder.

Her finner du 
oss i Norge

Kontaktinfo
post@tktrafikkskole.no
328 24 340
tktrafikkskole.no

Flere av våre avdelinger tilbyrførerkort i alle klasser.

Flere av våre avdelinger tilbyr

Førerkort

Flere av våre avdelinger tilbyr
Flere av våre avdelinger tilbyr

Kurs

Kristiansund
Molde
Fosen

Bergen
Drammen
Sarpsborg

Rudshøgda
Elverum

Hønefoss

Sandnes/
Orstad

Haugesund
Kopervik

Åkrehamn
Ølen



Ta YSK-kurs  
hos TK Gruppen 

og støtt din lokale 
NLF- region  

og ditt fylke

I tillegg til å få et av landets 
beste kurstilbud på YSK støtter 

du også din lokale NLF-region 
og fylke ved å ta YSK-kurs hos 

TK Gruppen eller hos et av  
deres datterselskaper

Pr i dag har vi 45 godkjente 
undervisningssteder i Norge, dette 

inkluderer alle selskap i TKG

De aller fleste har like undervisnings-
planer, noe som  gjør at våre kursdeltakere 

har stor fleksibilitet i  gjennomføringen

Vi har opparbeidet nye fagplaner 
som er helt nye etter første fem årsperioden 

samt at vi kontinuerlig jobber med  
det faglige innholdet. 

Vi tilbyr kurs over helg, uke samt kurser  
som er tilpasset våre kunders behov.

En komplett oversikt over TK Gruppens  
tjenester og produkter finner du på

www.tkgruppen.no
eller ring felles sentralbord for hele  
Norge på tlf:  971 02 242

974–  M
ars 2020

For hver deltager  
som gjennomfører YSK  
i regi av TK Gruppen går   

kr. 450,- 
uavkortet til fylkes-  

eller regionlaget

KONTAKT OSS: Telefon: 971 02 242
E-post: post@tkgruppen.no

www.tkgruppen.no




