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Nye smitteverntiltak må hindre stans i forsyningslinjene.  

I forbindelse med den dramatiske forverringen av smittesituasjonen, og varslet innskjerping i 

myndighetenes tiltak, ber Norges Lastebileier-Forbund om at:  

- Yrkessjåfører prioriteres i vaksinekøen for dose tre – uavhengig av alder. 

- Yrkessjåfører som krysser grensene hyppig, må gis nødvendige unntak slik at ikke 

godsflyten lammes i forbindelse med kødannelse på grenseovergangene. 

Bakgrunn 

Godstransport er et av flere områder myndighetene definerer som en samfunnskritisk 

funksjon. Dette er en riktig vurdering. Samfunnet er helt avhengig av at vareflyten 

opprettholdes og at forsyningslinjene holdes åpne.  

Transport av mat, medisiner, vaksiner, helsepersonell, sykehusutstyr, vaksineutstyr, prøver, 

personell, drift og vedlikehold av offentlige bygg, gater og veier, skip og luftfart og all kritisk 

samfunnsinfrastruktur er avhengig av det samme; at det sitter en sjåfør bak rattet. Uten 

denne sjåføren kollapser samfunnet i løpet av kort tid.  

I en tidlig fase av pandemien var worst-case scenariene til myndighetene opp mot 2 millioner 

smittede og mange hundre tusener på sykehus. Det slo heldigvis ikke til – vi greide å holde 

smittetallene nede – også i vår næring. Det skjedde bl.a. fordi vi alle var svært dyktige på 

smittevern. Det situasjonen imidlertid avdekket var hvor sårbar vår næring er fordi svært 

mange av næringens ansatte er bosatt utenfor landets grenser. Noe som ikke er unikt for 

transportnæringen, men som gjør at vi – som uunnværlige for å opprettholde 

samfunnsinfrastrukturen – må ta ekstra ansvar for å holde smitten unna.  

Nå står vi ovenfor en ny og skremmende utvikling, skal vi tro bl.a. FHI som i dag frykter opp 

mot 300 000 nye smittede og flere hundre sykehusinnleggelser hver dag – dersom ikke 

fungerende tiltak innføres. I en slik situasjon vil transport av både gods og personer rammes. 

Grensene vil måtte stenges ytterligere ned og samfunnet vil kunne stå ovenfor  

 



  Side 2 

ekstremt krevende utfordringer for å holde infrastrukturen oppe. Det er avgjørende at 

yrkessjåfører som krysser grensene hyppig, gis nødvendige unntak slik at ikke godsflyten 

lammes i forbindelse med kødannelse på grenseovergangene. 

Statsministeren har gjentatte ganger sagt at vaksine er den viktigste veien ut av pandemien. 

Da er det ekstremt viktig at vaksinene prioriteres til samfunnskritisk personell – personell som 

vi er avhengig av for å få våre institusjoner og infrastruktur til å fungere. På kveldens 

pressekonferanse gjentas dette budskapet i tillegg til at det redegjøres for en mer offensiv 

vaksinestrategi der alle over 45 år skal ha fått tilbud om dose tre innen medio januar og alle 

over 18 år innen påske. I tillegg varsles det at kommunene bes prioritere ansatte som arbeider 

med barn og unge til vaksinering.  

Vi ber regjeringen umiddelbart sørge for at også yrkessjåfører blir prioritert i vaksinekøen for 

dose tre – uavhengig av alder, slik også EU-kommisjonen anbefaler i et notat til EUs 

transportråd i forrige uke. Det vil være et svært viktig tiltak for å holde samfunnet i gang 

dersom smittescenariene slår til. Samfunnet er fullstendig avhengig av at yrkessjåførene 

holder seg friske og er på jobb!   

Vi ser frem til en rask tilbakemelding fra Regjeringen.  
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