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Innledning

For oss i Transport & Logistikkforbundet (TLF) er det spennende å registrere at Regjeringen og 
Samferdselsministeren ønsker å komme den sosiale dumpingen i transportbransjen til livs.
Nå er det ikke nytt at nye regjeringer har hatt ønske om slike tiltak tidligere, men som historien viser, 
har man ikke lyktes med å finne de rette løsningene. Den sosiale dumpingen brer om seg og 
transportkriminaliteten blir mer og mer organisert. Det er viktig å merke seg at sosial dumping ikke 
handler om østeuropeiske lavprisaktører alene. 
I TLF våger vi påstanden om at «motoren» i den sosiale dumpingen vi ser i den norske 
transportbransjen er å finne blant norske transportører.

Siden oppstarten i 2017 har TLF jobbet tett på transportbransjen. Vi har vært ute og jobbet i felt og 
skaffet oss en god oversikt over hva som foregår ute på veiene våre. Vi har jobbet godt sammen med 
Statens Vegvesen sin krimenhet, Statens Vegvesen sine utekontrollører og har gjennom egne 
observasjoner, intervju av sjåfører og tellinger skaffet oss en god oversikt over problemstillingene som 
gjør dumpingen og transportkriminaliteten mulig. Første stikkord er gråsoner.

Gråsoner oppstår når regelverk blir for omfattende og avansert. Kontrolletatene blir usikre og en 
eventuell etterforsking blir så omfattende at sakene heller henlegges. Dermed blir det fritt fram for de 
som vil utnytte disse svakheten i systemet.
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Hvorfor klarer man ikke å komme den sosiale dumpingen og transportkriminaliteten til livs?

I TLF har vi studert denne problemstillingen grundig. Vi ville vite hvorfor man ikke klarer å demme 
opp mot den negative utviklingen i transportbransjen.

Det vi fant ut, var at hvis man ser på transportpolitikken de siste 10 – 15 årene, vil man se at tiltakene 
som foreslås og settes ut i livet nesten utelukkende retter seg mot symptomene av den sosiale 
dumpingen og ikke årsakene.

La oss se litt på noen av symptomene man har gjort noe med og noen av de som fortsatt står på 
agendaen og hvorfor de ikke virker.

Man har fått gjennomslag for obligatorisk bombrikke for kjøretøy over 3500 kg. Det man oppnådde 
var at transportørene mistet rabatten på brikkene siden de ble obligatoriske. I tillegg fant man ut at 
det var vanskelig å drive inn utestående bompenger fra land utenfor Norden.
Man har stilt krav til dekk. Først M+S og senere 3pmsf dekk. Før visste vi at vinteregenskapene kunne 
variere fra uegnet til super når det gjaldt M+S dekkene. Nå vet vi at dette også gjelder 3pmsf 
dekkene. For øvrig viser tall fra Statens Vegvesen sine kontrollstasjoner at dekk kvaliteten på de 
utenlandske vogntogene jevnt over er god.

Vinterkompetanse/vinterførerkort er en gjenganger i den transportpolitiske debatten. 
Det er enighet om at en del utenlandske sjåfører mangler vinterkompetanse. 
Vinterkompetanse er noe en sjåfør tilegner seg gjennom erfaring. Hvis man i tillegg er kjent i 
området man kjører, er dette også viktig kompetanse.

Man blir ikke en bedre sjåfør på vinteren hvis man tar et helgekurs i Latvia eller Romania. Ei heller 
om man tar et helgekurs i Norge. Det er naivt å tro at et slikt kurs vil endre forholdene på norske 
vinterveger. I tillegg har EU vendt tommelen ned for denne typen kompetansekrav.
Krav om mer kontroll er en gjenganger som ikke løser noe som helst hvis ikke kontrolletatene 
samtidig får verktøyene de trenger. Kvalitet på kontrollene er viktigere enn kvantitet.

Allmenngjort minstelønn er faktisk et viktig verktøy, men vi har aldri klart å ta det i bruk.  En rapport 
fra Arbeidstilsynet i 2018 anslo at 74 prosent av de kontrollerte utenlandske lastebilsjåførene ikke 
fikk den allmenngjorte norske tarifflønnen de hadde krav på. Vår erfaring indikerer at mørketall vil 
gjøre anslaget enda verre. Vi har faktisk aldri vært i kontakt med en utenlandsk sjåfør som har kunnet 
fortelle oss på en troverdig måte at han får allmenngjort minstelønn når han kjører oppdrag i Norge.
Det er fire år siden Arbeidstilsynet presenterte rapporten sin. Hva har skjedd etterpå? 

.
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Kabotasje
I EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1072/2009 kan man for eksempel lese at 
man definerer kabotasjeturer som tilfeldige turer. 
I vår bransje er kabotasjeturene svært ofte godt organisert. Ofte er det norske kjøresjefer som 
disponerer de utenlandske bilene og som sender de på tre innenlands turer i Norge for så å ta en tur 
over til Sverige, for deretter å returnere til Norge for tre nye turer. 

I den samme forskriften står det at man kun kan kjøre kabotasje med det kjøretøyet man kommer inn 
over grensen med. Kjøretøyet er definert som trekkbil og eventuelle tilhengere.

Her i landet har man åpnet opp for at man skal kunne bytte traller i Norge. (Rundskriv om kabotasje 
innen godstransport på veg. N-1/2013) fra Samferdselsdepartementet.

Ved utførelse av kabotasje er det helt sentralt at man kan fremlegge tydelig dokumentasjon på at 
oppdragene er lovlige. I de reviderte retningslinjene som ble sendt ut av Statens Vegvesen i 2019, ble 
det åpnet for at sjåfører selv kan fylle ut og endre fraktbrev, noe som i praksis betyr at manipulasjon av 
dokumentasjon nå blir tillatt.

For Statens Vegvesen sine utekontrollører blir det en umulig oppgave å avdekke transportfusket. Når 
de stopper et utenlandsk vogntog et sted i Norge med en sjåfør som ikke snakker engelsk, blir det 
vanskelig å drive effektiv kontroll.
Dere har kanskje registrert at man i flere år har krevd mer kontroll. Det har blitt mye mer kontroll, tre 
ganger så mange, men det har gitt liten eller ingen effekt, for transportkriminaliteten og den sosiale 
dumpingen er fortsatt i vekst.
.

Foto: 
Transport og logistikkforbundet 
- Tomten til en norsk transportør, i Norge
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Det er mye som er galt i transportbransjen. 
Når dere nå skal gå gjennom svarene fra bransjens organisasjoner vil sannsynligvis listen over forslag til 
tiltak være lang. Slik pleier det å være og erfaringene tilsier at prosessen blir lang og tung og det vil ta tid. 
Lang tid.

Dette er tid bransjen ikke har. Derfor mener vi at man må begrense antallet forslag og ta tak i de tiltakene 
som virkelig kan skape endringer. 
Vi kunne lansert en lang liste med tiltak som kunne hatt betydning i kampen mot sosial dumping, men vi 
velger å sette fokus på de aller viktigste. 
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1 Transportregister
Det første og viktigste man må gjøre er å skaffe seg oversikt. I dag er det ingen som vet hvor 
mange utenlandske vogntog som befinner seg i Norge. Ingen vet hva de gjør når de er her og 
ingen vet når de forlater landet.
Derfor må man innføre et digitalt transportregister. Et slikt register anbefaler EU at man 
oppretter i artikkel 14 i 1072/2009.

Et slikt register vil gi myndighetene oversikt over den internasjonale transporten i landet vårt 
og det vil være det verktøyet kontrolletatene trenger for å kunne drive effektiv og målrettet 
kontroll.

I 2018 utviklet TLF et forslag til hvordan et slik register kan virke. 
Beskrivelsen finner du her.

I filmsnutten ser dere en enkel presentasjon av transportregisteret og mulighetene som 
ligger i dette. For oss var det artig å se at man tok i bruk den samme typen QR teknologi som 
vi brukte i 2018, når man innførte Koronasertifikat.

«Film.»

2 Ta i bruk eksisterende regelverk
Regelverkene knyttet til transport og internasjonal transport er ganske gode. Problemet er 
ikke regelverket, men vår evne til å kontrollere at regelverket etterleves.

Hvis man gjør seg kjent med regelverket vi allerede har og blir enig i tolkninger og 
definisjoner vil man kunne komme svært langt i kampen mot sosial dumping.
Relevante regelverk: Kabotasjeforskriften, CMR konvensjonen, Allmenngjøringsloven og 
Forskrift om kjøre- og hviletid.

Det vil også kunne være fordelaktig å forenkle regelverkene knyttet til transport. Vi trenger 
et regelverk det går an å forstå. En bieffekt av dette er at man vil redusere gråsonene.

https://www.godsbil.no/wp-content/uploads/2018/08/Transportregister_rapport-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RDqVWM5AXz0
https://www.godsbil.no/wp-content/uploads/2018/08/Transportregister_rapport-1.pdf
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3 Løyvepolitikk

Vi må skjerpe kravene for å kunne ta ut transportløyve. Vi ser at alt for mange bileiere mangler 
grunnleggende kunnskaper om arbeidsrett og økonomi. 

• Kompetanseheving for løyvehavere.

• Høyere garantisummer for å kunne ta ut løyve.

• Krav til løyve også for kjøretøy under 3500 kg.

Suspensjon av transportløyve ved grove brudd på regelverk og ved konkurs. Ved gjentatte brudd 
eller konkurser, permanent inndragning.

4 Allmenngjøring

Et transportregister vil gi oss muligheter til å få oversikt over hvem som skal ha allmenngjort 
minstelønn. Vi må sørge for at allmenngjøringsloven etterleves og overholdes.

Man bør innføre allmenngjort minstelønn også for varebiler under 3500 kg som driver transport 
mot vederlag.

I dag er allmenngjort minstelønn og tariffen kunstig lav. Partene i arbeidslivet må sørge for at 
minstelønnen kommer opp på samme nivå som den reelle sjåførlønnen, ikke ulikt slik man har 
det i bussbransjen. 

Hvis man klarer å levere på de fire punktene vi foreslår, vil det bli svært vanskelig å drive 
transport på feil side av loven. 

Transportregisteret er verktøyet kontrolletatene har manglet. Fordelen med TLFs forslag til 
handlingsplan er at man i stor grad kan bruke de lovene og reglene vi allerede har.

Teknologien knyttet til transportregisteret er velkjent, utprøvd og kjent for å være driftssikkert.

Transportregisteret kan selvsagt også benyttes til å få oversikt over turbusser i internasjonal 
trafikk.

Et annet viktig poeng, er at transportregisteret fanger opp både digitale og analoge fraktbrev. 

Ønsker dere mer informasjon om våre forslag eller andre detaljer knyttet til arbeidet mot sosial 
dumping i transportsektoren, er det bare å ta kontakt. Vi hjelper gjerne til.
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