Alkolås for motorkjøretøyer
NEK/NK-BTTF 116-2

Program for mottakelse med CENELEC,
3. desember 2013kl. 18.00 – 20.00

Sted: Thon Opera Hotel, Oslo
For første gang holder komiteen, CENELEC BTTF 116-2 Alcohol Interlocks, møte i Norge 4.
og 5. desember. Den norske fagkomiteen inviterer i den anledning til en liten, uformell
mottakelse for organisasjonene som er representert i fagkomiteen, norske
samferdselsmyndigheter, media, virksomheter og andre organisasjoner som arbeider for
trafikksikkerhet i Norge. Programmet varer ca. 50 min. Deretter blir det samtaler og
informasjonsutveksling vedrørende CENELECs arbeid og EUs alkolåspolitikk.
Statssekretær Bård Hoksrud, SD:
Adm.dir. Birger Hestnes, NEK:
Johannes Lagois, leder CENELECs alkolås-komite:
Bjarne Eikefjord, leder Norges alkolåskomite:
Geir Kvam, NTF (Transportarbeiderforbundet)
Fartsskriver og KGK, alkolåsleverandører i Norge:
Bymiljøetaten i Oslo, nyslått alkolåsetat:

Ønsker CENELEC velkommen til Norge.
Internasjonalt standardiseringsarbeid
Kort orientering om komiteens arbeid
Den norske komiteens arbeid og resultat
ETFs arbeid med alkolåspolicy i Europa
Alkolåsnyheter for Norge.
Alkolås fra et brukerperspektiv

CENELECs alkolåskomite har gjennom 10 år levert standarder, bakgrunnsdokumenter og
policygrunnlag som vil danne plattformen for EU-kommisjonens arbeid med EU-direktiv
om alkolås i kommersielle kjøretøyer. (EU-kommisjonen, 01.07.2013) og for offentlige
alkolåsprogrammer. Norges alkolåskomite arbeider gjennom CENELEC-komiteen inn mot
EUs besluttende organer for å sikre faglige, arbeidsmiljømessige og juridiske rettigheter for
yrkessjåfører ved bruk av alkolås.
Mottakelsen er åpen for alle som ønsker informasjon og oppdatering av internasjonalt
arbeid med alkolås som trafikksikkerhetsvirkemiddel innen EU/EØS.

Adm.dir. Sonja Sporstøl, ATL vil være ordstyrer under første del.
Av hensyn til plassen ønskes påmelding innen mandag 2. desember til:
bjaei@online.no
NEK/NK BTTF 116-2 «Alkolås for motorkjøretøyer», er en formell, norsk fagkomite oppnevnt av
Norsk Elektroteknisk Komite, NEK, 17. oktober 2011, og har mandat til å delta i arbeidet i CENELEC
(European Committee for Electrotechnical Standardization) som har samarbeidsavtale med EUKommisjonen. Komiteen skal utarbeide standarder, policy-grunnlag og bidra til å utbre alkolås som
trafikksikkerhetsverktøy i Europa.

