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Innspill til Arbeids- og sosialkomiteen, statsbudsjettet 2022 

Mobilitetspakke 1 – utstasjonering – nytt regelverk 
Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har i mange år satt fokus på utfordringene i 
transportbransjen, preget av et stort innslag av useriøse aktører, utnyttelse av arbeidstakere, 
brudd på allmenngjøringsloven, systematiske forsøk på omgåelse av kjøre- og 
hviletidsbestemmelsene, juks med fartsskrivere, bruk av avgiftsfri diesel, brudd på 
kabotasjebestemmelsene mm. I sum medfører denne aktiviteten svekket trafikksikkerhet, 
dårlige arbeidsforhold, svekkelse av konkurransevilkårene for seriøse aktører og reduserte 
muligheter for omstilling som er nødvendig for å nå klimamålene. 

Mobilitetspakke 1 ble vedtatt i EU sommeren 2020. Den inneholder en rekke nye og 

målrettede regler for transportnæringen. Vår klare forventning er at disse vil føre til en positiv 

endring i konkurransesituasjonen for seriøse transportbedrifter når de innføres i Norge. Det er 

fra Samferdselsdepartementet sendt på høring forslag til lovendringer som er nødvendig for å 

få mobilitetspakken implementert i norsk rett.  

Vi etterlyser imidlertid oppfølging fra Arbeids- og sosialdepartementet av den delen av pakken 

som gjelder regler for utstasjonering. Disse reglene skal bidra til bedre arbeidsvilkår for 

sjåfører i internasjonal transport samt sjåfører som midlertidig utfører transportoppdrag i 

Norge (kabotasje og kombinerte transporter). Vi ber derfor komiteen bidra til at nødvendige 

regelverksendringer gjennomføres. 

Forsterket samordnet kontroll 

Useriøse aktører i transportnæringen begår lovbrudd på kryss og tvers av etatenes 

kompetanse og myndighet, og det nye EU-regelverket gjenspeiler også dette. Kontroll-

innsatsen må innrettes deretter, slik at vi umiddelbart får på plass en effektiv kontroll og 

sanksjonering når reglene trer i kraft. Opprettelsen av A-krimsamarbeidet har vært et skritt i 

riktig retning for å møte organisert kriminalitet. Vi er også kjent med at det er et godt 

samarbeid mellom A-krimsentrene og Krimseksjonen i Statens vegvesen. Det er likevel visse 

hindre som gjenstår for at kontrollinnsatsen blir god nok.  



  Side 2 

En arbeidsgruppe har bl.a. pekt på at arbeidet som hittil er gjennomført, ikke har vært 
tilstrekkelig, og har derfor lagt frem forslag til en forskrift om deling av taushetsbelagte 
opplysninger som vil bidra til at norske myndigheter får bedre verktøy for det viktige arbeidet 
med å avdekke og bekjempe useriøsitet og kriminalitet. Forslaget som har vært på høring i regi 
av Justisdepartementet, støttes av NLF. Arbeidstilsynet må i tillegg gis tilstrekkelige midler til å 
følge opp intensjonen i forskriftsforslaget. 

Et forsterket regelverk fører ikke i seg selv til endring med mindre det følges opp med kraftfull 

kontroll og sanksjonering. NLF ønsker derfor en ytterligere forsterkning og samordning av 

kontrollen med godstransport på vei gjennom en tverretatlig satsing med fokus på 

transportbransjen.  

Varebilsegmentet må bli et satsingsområde for A-krimsentrene  
Økt netthandel gjør at varebilsegmentet vokser raskt, samtidig som det er underlagt få 

reguleringer og kompetansekrav til de ansatte. Koronapandemien har bidratt til en sterk vekst 

i dette transportsegmentet. Vi er bekymret for at useriøse aktører får fotfeste, og presser de 

seriøse ut av markedet. I tillegg vil forbrukerne kunne venne seg til et kunstig lavt 

kostnadsnivå for tjenestene, som igjen vil forsterke trenden. Vi mener derfor varebilsegmentet 

må følges opp ytterligere av A-krimsentrene og de relevante kontrolletater gjennom 

tverretatlig satsing. Dette gjelder uavhengig av hvilke regler som evt innføres for 

godstransport med varebil. Treparts bransjeprogram for transport står samlet bak et forslag 

om at det må innføres tilsvarende regler for nasjonal transport med varebiler som etter hvert 

vil bli innført for internasjonal transport med slike kjøretøy.  

Dersom dere har spørsmål rundt disse eller andre saker som angår NLF, tar vi gjerne et møte 

for å klargjøre våre standpunkt. 
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