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Supplerende tildelingsbrev 2019 - Bransjeprogram for bilbransjen 
Arbeids- og sosialdepartementet viser til oppdragsbrev datert 20. september 2018 om at 
Arbeidstilsynet etablerer et treparts bransjeprogram for bilbransjen.  
 
Bakgrunn 
Hensikten med treparts bransjeprogrammer er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og 
myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer når det 
gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utsatte bransjer. Målsettingen er å utvikle nye 
innfallsvinkler, arbeidsformer og tiltak som bidrar til bedre resultater enn det myndighetene 
og partene oppnår hver for seg. Bransjeprogrammene kan ha ulik form og innretning, 
avhengig av utfordringene i bransjen.  
 
Bransjeprogrammene er ment som en langsiktig satsing hvor myndighetene og partene i 
arbeidslivet samarbeider for å oppnå varige forbedringer i bransjen. Fra tidligere er det 
etablert treparts bransjeprogrammer for renhold, uteliv og transport. Disse programmene har 
pågått noen år og Arbeidstilsynet har bidratt med egne ressurser inn i dette arbeidet.  
 
Treparts bransjeprogram for bilbransjen  
Arbeidstilsynet fikk i 2015 styrket driftsbevilgningen med 8 mill. kroner til drift av treparts 
bransjeprogrammer. Fra høsten 2018 har Arbeidstilsynet etablert et bransjeprogram for 
bilbransjen og departementet vil på den bakgrunn øke Arbeidstilsynets samlede bevilgning til 
treparts bransjeprogrammer med 0,6 mill. kroner.  
 
For 2019 vil økningen gis i form av belastningsfullmakt og fra 2020 vil økningen legges til 
Arbeidstilsynets ordinære driftsramme.   
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Side 2 
 

 
Arbeidstilsynet gis med dette fullmakt til å belaste statsbudsjettet 2019 kapittel 649, post 21 
med inntil 600 000 kroner for dekning av økte kostnader knyttet til drift av treparts 
bransjeprogrammer.  
 
Kartlegging av forholdene i bilbransjen 
I tråd med organiseringen av de andre bransjeprogrammene skal det utarbeides en 
kartlegging av forholdene i bilbransjen. Dette for å få en god og felles forståelse av 
utfordringene i bransjen og hvilke tiltak som er best egnet. 
 
Arbeidstilsynet skal utlyse et forskningsoppdrag om kartlegging av forholdene i bilbransjen. 
Forskningsoppdraget skal utarbeides i dialog med de andre deltakerne i bransjeprogrammet. 
Departementet viser til at lignende kartlegginger som har vært utarbeidet for de andre 
bransjeprogrammene har hatt en kostnadsramme på 2 mill. kroner. Departementet legger 
dette til grunn som anslag også for dette oppdraget. Ettersom Statens vegvesen er en aktiv 
part i bransjeprogrammet, er det avklart med Samferdselsdepartementet at bevilgningen til 
kartleggingen deles, slik at Arbeids- og sosialdepartementet og Statens vegvesen dekker 1 
mill. kroner hver.  
 
Arbeidstilsynet gis med dette fullmakt til å belaste statsbudsjettet 2019 kapittel 649, post 21 
med inntil 1 000 000 kroner til kostnader knyttet til anskaffelse av forskningsoppdrag for å 
kartlegge forholdene i bilbransjen. Arbeidstilsynet bes om å orientere departementet om 
endelig kostnad på anskaffelsen så snart det er fastsatt, samt rapportere på 
bevilgningsfullmakten i økonomirapporteringen pr. 31.08.19 og i forklaringene til 
statsregnskapet for 2019. Departementet vil sende Arbeidstilsynet fakturainformasjon knyttet 
til Statens vegvesens andel av kostnadene.  
 
Ved ev. spørsmål knyttet til treparts bransjeprogrammer bes Arbeidstilsynet kontakte 
avdelingsdirektør Torkel Sandegren.  
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