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Bakgrunn
Stadig oftere blir det avdekket sosial dumping i den

grenseoverskridende transportsektoren. Utviklingen
går i gal retning når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår
for arbeidstakere i sektoren, for konkurransevilkårene
for seriøse bedrifter. Trafikksikkerheten på norske veier
svekkes av denne situasjonen.

En aktiv innsats mot sosial dumping og arbeidslivs-
kriminalitet innen transportsektoren er helt avgjøren-
de. Gode politiske tiltak vil kunne øke yrkesstoltheten,
bedre rekrutteringen til næringen og gi bedre økono-
miske rammebetingelser for seriøse transportører. Like
viktig er det at strenge krav og tydelige rammer vil frem-
me tryggheten, redusere ulykkesrisikoen og bedre frem-
kommeligheten langs norske veger, særlig på vinterstid.

Press på lønns- og arbeidsvilkår i transportnærin-
gen og uholdbare konkurransevilkår for seriøse trans-
portører skaper gunstige vekstforhold for en dårlig sik-
kerhetskultur og et arbeidsmarked uten de standardene
man ønsker i Norge. Arbeidslivet forandrer seg hele ti-
den, og kampen mot sosial dumping og arbeidslivskri-
minalitet kan ikke vinnes en gang for alle. Nye situasjo-
ner krever nye tiltak, og politiske myndigheters viktig-
ste oppgave er å følge opp situasjonen tett og iverksette

nødvendige tiltak og reguleringer som er tilpasset det
som skjer i transportnæringen.

Forslagsstillerne mener det er viktig at regjeringen i
samarbeid med partene i transportsektoren raskt kom-
mer fram til konkrete tiltak mot den uønskede utviklin-
gen man ser brer om seg i deler av transportbransjen, og
legger her fram 10 forslag om en bedre og tryggere trans-
portnæring uten sosial dumping som vil bedre trafikk-
sikkerheten langs norske veger.

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :

Stortinget ber regjeringen utarbeide og legge frem
for Stortinget tiltak for å stanse utviklingen med sosial
dumping, kriminalitet og økt sikkerhetsrisiko i trans-
portsektoren, herunder forslag om at
1. Alle utenlandske turbussoperatører pålegges å

registrere seg i mva-registret, det vil si at grensen
senkes fra 50 000 kroner til 1 krone i omsetning for
mva-registrering for denne næringsgruppen, noe
som vil forenkle kontrolltiltakene. Det skal i tillegg
innføres elektronisk registrering av all kabotasje-
kjøring i Norge.

2. Arbeidstilsynet skal øke kontrollvirksomheten. Eta-
ten skal styrkes økonomisk og øke bemanningen,
og det skal opprettes en egen spesialenhet for kon-
troller i transportbransjen. Statens vegvesen skal
øke kontrollvirksomheten på grensen og langs
vegene innenlands. Statens vegvesen skal gis hånd-
hevingsrett til å stanse kjøretøyer etter vedtak fra
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Arbeidstilsynet. Det skal innføres en ordning med
elektronisk fraktbrev for frakt av gods på veg.

3. Det skal utredes om yrkesbiler under 3,5 tonn kan
omfattes lovmessig av kjøre- og hviletidsbestem-
melsene, eller om det på annen måte kan innføres
reguleringer som gir tilsvarende virkning. 

4. Det skal innføres prikkbelastning for innehavere av
nasjonalt transportløyve for brudd på arbeidsmil-
jøloven og vegtrafikkloven. 

5. Det stilles økte og sertifiserte krav til utrustning og
kompetanse for sjåfører på vinterføre. Det innføres
krav om at alle sjåfører på norske veger skal ha gjen-
nomført og bestått glattkjøringskurs. Det innføres
krav om at lastebiler på norske vinterveger uteluk-
kende kan bruke vinterdekk som er 3PMSF-merket
i henhold til EU-lovgivning, og som har strenge krav
til friksjon og ytelser ved kaldt vær. 

6. Informasjonsplikten, påseplikten og innsynsretten
for allmenngjorte tariffavtaler for ansatte innen
godstransport på veg og i turbilnæringen skal styr-
kes ytterligere. Myndighetenes kontrolltiltak skal

øke i omfang, og brudd skal føre til reaksjoner med
avskrekkende virkning. 

7. Det skal pålegges juridisk, økonomisk og for-
sikringsmessig medansvar for oppdragsgiver ved
kjøp av transporttjenester, i tillegg til det solidaran-
svaret som gjelder i alle bransjer hvor det er lovregu-
lert minstelønn (allmenngjorte tariffavtaler). 

8. Statens eierskap skal brukes aktivt til å fremme et
seriøst arbeidsliv med like konkurranseforhold i
transportsektoren. Statlige selskaper og virksomhe-
ter skal etterleve seriøsitetskravene.

9. Det skal være betalt inn penger på de obligatoriske
bompengebrikkene før utenlandske lastebiler og
turbiler krysser grensen til Norge. 

10. Samordningen av etatenes innsats mot useriøse
aktører i transportbransjen skal styrkes. Tollvese-
net, påtalemyndighetene, Statens vegvesen,
Arbeidstilsynet og skattemyndighetenes virkemid-
ler er viktige motkrefter til fremveksten av useriøse
aktører i transportnæringen, og innsatsen må der-
for samordnes bedre.

10. april 2019

Sverre Myrli Kirsti Leirtrø Hadia Tajik Arild Grande


