
 
 

 

Ansvarsforhold ved persontransportberedskap må avklares  

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske persontransport-

selskaper. Medlemsbedriftene er lokalisert i hele landet og utgjør dermed en 

betydelig transportkapasitet og -beredskap i samfunnet. 

Foreningen deltar i Samferdselsdepartementets rådgivende forum for sivil transport-

beredskap. Etter møtet i forumet 16.-17. november 2021 stilte NHO Transport fire 

skriftlige spørsmål til Samferdselsdepartementeti, som er viktig å få avklart for våre 

medlemsbedrifter. Samtlige spørsmål knytter seg til fredstid, ved beredskap, i krig og 

ved ekstraordinære kriseforhold, jf. forskrift for sivil transportberedskap av 14. juni 

2005 § 1:  

1. Hvem har arbeidsgiveransvaret for sjåførene når de utfører transportstøtte, 

herunder hvem har ansvaret for  

a. å følge arbeidsmiljøloven  

b. arbeidstid, lønn, overtid mv.  

c. kjøre- og hviletid  

2. Hvem har ansvaret for yrkesskader/arbeidsulykker som oppstår under 

transportstøtten?  

3. Hvem dekker transportselskapenes kostander og tap pådratt i forbindelse 

med transportstøtten?  

4. Hvem har ansvaret for skade arbeidstaker påfører andre personer eller 

materiell mens arbeidstakeren utfører transportstøtte? 

Departementet har ikke svart ut henvendelsen, men opplyste i epost 14. februar i år 

om at de arbeider med spørsmålene. Departementet informerte samtidig om at ingen 

av spørsmålene er direkte regulert i lovverket.  

Behovet for god transportberedskap er aktualisert med krig og uro i Europa, og NHO 

Transport mener det er vesentlig at disse spørsmålene tas stilling til, og avklares, så 

raskt som mulig. En tydelig fordeling og avklaring av ansvar og roller er avgjørende 

for en vellykket håndtering av transportstøtte for myndighetene. Dersom forholdene 

ikke er eller blir regulert i lovverket, må ansvarsforholdene klargjøres på en annen 

egnet måte. 
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NHO Transport bidrar gjerne med utfyllende informasjon ved behov. 

 

Vennlig hilsen 

NHO Transport 

 

 

Jofri Lunde 

næringspolitisk sjef 

 
i E-post sendt fra Jofri Lunde i NHO Transport 24.11.21 til seniorrådgiver Tone F. Sandvik i departementet. 
Etterfølgende korrespondanse. 


