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Høring – forslag til endring i allmenngjøringsloven §11  

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for transportnæringen, og våre 

medlemsbedrifter er tilbydere og operatører av busstjenester i Norge. Andre medlemssegmenter er 

lokalbaner, taxisentraler og godstransport. Organisasjonen representerer i overkant av 15.000 

årsverk og er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon. 

NHO Transport støtter forslaget i høringen, og har utdypende kommentarer på følgende punkter.  

Om dagens kontrollvirksomhet 

NHO Transport har lenge arbeidet for en styrket tverretatlig kontrollvirksomhet mellom relevante 

myndigheter, rettet mot tungbilbransjen. Vi har likevel vært av oppfatningen om at mangel på 

tilstrekkelig ressurser og sanksjonsmuligheter har vært en flaskehals i dette arbeidet. Vi anser derfor 

høringsforslaget til å bidra positivt.    

Særskilt i bransjer med allmenngjort lønn 

Foreningen har de siste årene fått statistikker fra Arbeidstilsynet som viser en altfor høy andel brudd 

på allmenngjort lønnsavtaler i gods og turbilbransjen, i tillegg til høye brudd i henholdsvis kost og 

losji, samt diett og bestilleransvar/påseplikt. Det er videre vår oppfatning at svært få aktører er blitt 

kontroller blant utenlandske foretak, spesielt i turbilbransjen.  

Som et eksempel ble det i 2018 kontrollert 34 utenlandske busser, som resulterte i 74 % brudd på 

allmenngjort lønn. Dette viser med all tydelighet at økte kontroller er nødvendig, og at antall 

kontroller er langt for lavt sett i forhold til vår undersøkelse som viste at det var flere utenlandske 

enn norske turbusser på veiene sommeren 2018.  

Vi vurderer derfor forslaget til å bidra til flere kontrollpunkter enn det som har vært til nå. 

Avgjørende er det også med effektive samarbeidsformer for å innhente gebyrer og dokumentasjon 

fra selskaper lokalisert i utlandet. 

Oppsummert er NHO Transport derfor positive til forslaget. 

Vi stiller oss tilgjengelig dersom det skulle være spørsmål eller behov for andre andre avklaringer. 

Vennlig hilsen                                                                                                                                                      

NHO Transport 
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Næringspolitisk rådgiver                                                                                                    
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