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Begrunnelse – transport 

• Alvorlige og sammensatte arbeidsmiljø-
utfordringer. 

• Utfordringer knyttet til 

– arbeidstid; lange arbeidsuker og skift- og nattarbeid, 

– manuell håndtering av gods og varer: økt risiko for 
ergonomiske belastinger og ulykker i deler av 
næringen 

– omtrent halvparten av dødsulykkene i 
transportnæringen vært trafikkulykker – ved 
arbeidsulykker er skadene ofte alvorlige. 



Mandat

• Identifisere og analysere utfordringer i bransjen

• Bidra til at iverksatte tiltak etterleves

• Drøfte behov for tiltak for å sikre varige resultater og 
engasjement for programmet i hele bransjen

• Vurdere effekten av programmet og iverksatte tiltak

• Rapportere om egne tiltak

• Bidra til informasjonskampanjer, 
informasjonsmateriell og veiledere
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Fra arbeidstagersida

• Godt fornøyd med Bransjeprogrammet

• Krevende, men gir resultater vi neppe ville klart på 
egen kjøl

• God arbeidsform med arbeidsgrupper 

• Arbeidstilsynets rolle både som part i programmet, 
ledelsesansvar og sekretærfunksjon fungerer godt

• At partene jobber i et slikt program over tid er 
verdifullt i seg selv

• Erfaringer fra lignende arbeid gjennom 
arbeidsgruppa mot ulovlig kabotasje



5

Hvilke utfordringer møter vi på?

• Arbeidsgiver- og arbeidstagersida kan ha ulike 
syn på hvilke saker som er viktig

• Arbeidsgiver- og arbeidstagersida kan ha ulike 
forventninger

• Men.. Partene har erfaring med å forhandle 
frem løsninger og dermed også til å 
kompromisse der det er nødvendig

• Mye kunnskap samla i ei slik arbeidsgruppe 
som bransjeprogrammet er. 

• Vår hovedstrategi er å fremme saker det er 
bred enighet om – men uenighetene vil komme



Hva kan overordnet myndighet 

gjøre?

Møte med statssekretær i Arbeids- og 
sosialdepartementet 2 ganger årlig:

• Legge frem saker som krever politiske grep

• Orientering om aktivitet i bransjeprogrammet

• Orientering om saker departementet arbeider med –
bl.a. om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i 
norsk rett

• Orientering v/Statens vegvesen om døgnhvileplasser
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Hvorfor Før oppdrag

 Bestiller

 Transportør

 Sjåfør

 Førerkort

 Bil og henger

 Fra sted/tid

 Til sted/tid

 Lønn

 Diett

Transportkjøper 

eller transport-

organisator 

registrerer

Utfordring: ulike vilkår

Løsning: Kabotasjeregister

Innhold

 Fastslå om, når, 

hvordan, med hvem 

kabotasjekjøring skjer, 

og på hvilke vilkår

 Lette Arbeidstilsynets 

kontroll av minstelønn

 Verktøy for kontroll av 

regelverk knyttet til:

 Trafikksikkerhet

 Kjøre- og hviletid

 Gi fakta om omfang



Oppfølging av kabotasjerapporten

Samarbeidsgruppe for myndighetene

Strategi for økt samarbeid mellom kontroll- og 
tilsynsetater og politi innenfor 
vegtransporten/vegtrafikkområdet –
Oppfølging av tiltak 6.1.3 i Rapport om 
kabotasje.

• overlevert Samferdselsdepartementet  
torsdag 6. oktober 2016

• oversendt øvrige departementer 4. 
november 2016

• Samferdselsdepartementet ba om at 
tiltakene blir satt i verk/utredet nærmere i 
tråd med arbeidsgruppens anbefalinger i 
rapporten.



Fokus på arbeidsgiver og 

arbeidstaker
Konferanser

Regionale konferanser med bransjeprogramgruppen 
som vertskap:

• Oslo 20.9.

• Trondheim 6.10.

5 ulike tema
• Medvirkeransvar

• Risikovurdering

• Allmenngjøring

• Arbeidsutstyr

• Arbeidstid



Fokus på sjåfør – og transportør

Kampanjen Mamma presenterer

Mamma presenterer er et initiativ for å øke kunnskapen om 
særnorske regler og kjøreforhold blant utenlandske yrkessjåfører 
og deres arbeidsgivere. Bak initiativet står 
arbeidsgiverorganisasjonene, arbeidstakerorganisasjonene og 
myndighetene.

Tema:
1. Lønn og diett

2. Norske forhold krever spesielt gode dekk og det er krav om å ha kjetting
i bilen

3. Kjøre og hviletid



Fokus på bestiller

Veileder for bestilling av godstransport

• Forslag foreligger snart fra 
arbeidsgruppen

• Hvorfor veileder for :

• Transportbestillers ansvar

• Transportbestillers kunnskap

• Transportavtalens innhold 



Fokus på bestiller

Veileder for bestilling av godstransport
• Laveste pris er ikke nødvendigvis beste 

løsning
• Pris vs. kvalitet

• Transportvirksomheten er ofte vareeiers, 
varekjøpers eller transportbestillers ansikt utad.

• Bestillers erfaring og kunnskap

– Profesjonelle bestillere

– De som bestiller mer sporadisk

• Hvordan skal en slik veileder fungere
• Tilby sjekkliste for bestilling av transport

• Vise til relevante lover og forskrifter       

– Skal og bør 

• Medvirkeransvar 



Takk for oppmerksomheten!


