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1.0 Innledning

Internasjonal handel har lenge vært okende. og det er stadig mer transport over landeRrensene.

EUs regler om fri markedsadgang gjor at alle EU-godkjente operatorer kan utfore

internasjonal transport innad i EDS-området. Reulene om kabotasjekjoring i EU Rjor det oRså

mulig a kjore innenriksturer i et annet land enn der transportoren er reRistrert og sjåforen er

ansatt. Dette gjor at det er sjåftwer som er ansatte i andre land, som mer eller mindre fast

kjorer oppdrag i Norge. Disse har som hovedsak ikke de samme lonns- og arbeidsvilkårene

som norske sjåforer.

Arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper utgjor en av to typer utenlandske arbeidstakere i

Norge. Den andre typen er utenlandske statsborgere ansatt i norske selskaper. Det er god

grunn til å tro at det er en betydelig andel utenlandsk ansatte som utforer godstransport på vei

i NorRe. Det finnes imidlertid ingen sentral statistikk for hs or mange dette er. eller hvilke

lonns- 02 arheidsvilkår disse har. I dette dokumentet er det derfor samlet oo fremstilt statistikk

og annen dokumentasjon om denne typen transport og lonnsnivå i Norge 02 EU som kan gi

oss et bilde av situasjonen. Dette for å synliggjore hvilke lonns- og arbeidsvilkar sjåforer

kjorer for i NorRe.

2.0 Transporttall

Det er trygt å anta at sjåforer ansatt i utenlandske selskap står for en ikke ubetydelig andel av

godstransporten på vei i Norge Rjennom internasjonal transport og kabotasjetransport. Denne

delen omhandler hva slaRs lastebiltransport i NorRe som utfores av arbeidstakere ansatt i

utenlandske selskaper, og gir en kort fremstilling av noen nokkeltall i norsk og europeisk

transporthransje. Dette for å gi et bilde av i hvilken grad det er grunn til å tro at slikt arbeid

utfores. Den vil også komme inn på transport utfort av utenlandske arbeidstakere som er

innleid eller ansatt i norske selskaper.

2.1 Transport utført av utenlandske arbeidstakere

Utenlandske arbeidstakere som arbeider i NorRe kan være ansatt i enten en norsk virksomhet

eller en utenlandsk virksomhet.

Det er hovedsakelig tre typer transportjobber i Norge som utfores av arbeidstakere ansatt i

utenlandske selskaper. Den forste, og kanskje mest vanlige, er internasjonal transport. Dette er

grenseoverskridende transport fra et land til et annet. Det er ingen begrensninger på hvem som

kan utove internasjonal transport. og det er i okende grad utenlandske selskaper med

utenlandske sjåforer som star for denne transporten.
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Den andre er kabotasjetransport. Kabotasje er en innenriks transport der en transportor fra en

stat utforer transport mellom to punkter innad i en annen stat en den transportoren cr fra. 1

EOS-området kan alle EL-godkjente transportører utfre «midlertidig» kabotasje. Denne

transporten må være av midlertidig karakter og kjøres i sammenheng med en internasjonal

transport inn til landet. For godstransport er kabotasje begrenset til tre oppdrag i lopet av syv

dager i etterkant av den internasjonale transporten inn i landet. Etter dette må bilen kjøre ut av

landet.

Den siste typen er når arbeidstakere er ansatt i utenlandske bemannings- eller

produksjonsselskaper og innleid til norske foretak. Det kan altså benvttes arbeidstakere ansatt

i utenlandske foretak som sjaforer på norskregistrette hiler. Det er ouså en del utenlandske

arbeidstakere som er ansatt i norske selskaper.

Videre vil det hovedsakelig bli fokusert på utviklingen i de to forste kategoriene av

utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper. De som kjører biler registrert i andre

land enn Norge. Det blir også kort sett på tall for innleid arbeidskraft og utenlandske

arbeidstakere ansatt i norske selskaper. Målet er å skape et bilde av i hvilken grad utenlandske

arbeidstakere kjører godstransport på vei i Norge. og hvilke land disse sjåforene kommer fra.

2 .7 Godstransport i Norge

Godstransporten med lastebil i Norge øker fra år til år. Det fraktes flere varer og varene
fraktes lengere. Statens vegvesens tall viser en kraftig stigning i lastebiltrafikk i Norge.
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Godstransportarbeid rned bil på norsk oniråde

Andelen gods som fraktes med bil stiger også pa bekostning a andelen som fraktes med

jernbanc. Dette blir blant annet påpekt i en Fafo-rapport om transportbransjen. «Godstransport

på skinner hadde en je‘n vekst fra I 970-tallet fram til slutten av forrige tiår. Fra 2008 har
derimot andelene gods som går på skinner blitt gradv is lavere, selv om det politiske onsket

om å få mer godstransport bort fra veiene og over pa skinner er blitt mer uttalt. [...] NVIO har

regnet seg fram til at det siden 2008 har vært flyttet 100 000 containere med last fra bane over

til vei» (Jensen et al 2014:25-26). Rapporten sier også at «Det er utenlandske vogntog som ser
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ut til å ha tatt markedsandeler.» Selv om mengden aods transportert på vei i Norge har okt.

har antallet sysselsatte innen godstransport på vei i Norae gått ned fra 2008 til 2012. Det har

også vært en nedgang i norskregistrerte lastebiler i samme periode (Kabotasjearbeidsgruppen

2014:28).

2.2.1. Internasjonal transport i Norge

Iltenlandskregistrerte lastebiler står for omtrent en fjerdedel a‘ all transport i Norae. Av dette

er det bade internasjonal transport oa kabotasjetransport. For transport over arensen er over

halvparten av transporten utfort av utenlandskregistrerte biler (SSB 20 I 3).

Figur 1. Andel av transportrnengden fraktet over grensen, etter nasjonalitet
på bilen 1 kvartal 2014. Prosent

Sammenlignet med tall fra 2007 kan man se at internasjonal transport utfort av biler registrert

i Norge og de nordiske landene samlet har sunket, mens andelen utfort av biler fra Polen og

de baltiske landene er over doblet.

Godstransport med lastebil over norsk grense, etter nasjonalitet

på bilen. 2007. Prosent
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Det er altså biler registrert i Ost-Europa som tar over markedsandeler fra hiler registrert i

Norden. Samtidig som det fortsatt er en stor andel biler registrert i de nordiske landene,
spesielt Sverige. Disse tallene sier ingenting om hvem det er som kjører bilene, bare hvor de

er registrert. Hvem som kjører får man et bedre bilde av gjennom en undersokelse

Yrkestrafikkforbundet har gjort blant sjaforer på grensen. Den viser at lastebiler i en viss grad

blir kjørt av arbeidstakere fra andre land enn der bilen er recistrert (Kristiansen 2014).

Tallene sier heller ingen ting om hvor disse bilene kjører mest. I undersokelsen ejort av YTE

viser det seg at det antakelig er biler fra andre land i FAI som fast kjører skytteltrafikk mellom

Sveriee og Norge. Noen sjåforer i østeuropeiske selskaper oppea at de hadde over 80 turer i

aret mellom Norge og Sverige. Dette er transport som rutinemessig kjorer inn i Norge fra

faste laere eller omlastinesplasser på utsiden av den norske crensen. Når uodset krysser

erensen for det fraktes til sin destinasjon i Norge. vil hele transporten anses som en

internasjonal transport. Dette kan vazre tilfeller der bedrifter veleer å ha lauer utenfor Norge
for å spare kostnader og samtidic på den maten omea kabotasjeregelverket. Det er ogsa

sjaforer som oppeir at de er fast stasjonert i Sverige. og kjører tomme inn i Norge for å ta

innenlands transportoppdrag i Norge (Arnesen 2012).

2.2.2. Kabotasjetransport i Norge

Når det gjelder kabotasjekjøring er det vanskelig å skape et klart bilde av omfanget. Det

foreligger noe statistikk, men denne er omstridt.

Fra 2011 til 2012 okte kabotasjetransporten i Norge fra 202 millioner tonnkilometer til 271.4
millioner tonnkilometer. Dette er en okning pa 34.4 prosent siden 2011 og på 36.6 prosent
siden 2008. Danskregistrerte lastebiler utforte mest kabotasjekjoring i Norge i 2012 —143 200
tonn. Kabotasjetransporten har imidlertid en beskjeden andel av transportmengden innenlands.
kun 0.3 prosent» (SSB 2013).

Malt i tonnkilometer var andelen 1.6 prosent i Norge i 2012 (Berglund et al 2014:20). SSB

har ikke muligheten til å samle inn informasjon fra utenlandske selskaper, og statistikken

baserer seg derfor på tall fra Eurostat. Tallene er rapportert inn fra hert enkelt land, og
landene melder selv inn hvor mye kahotasjekjøring som blir utført av lastebiler reeistrert i

landet (Berglund et al 2014:10). Disse tallene er igjen basert på sel‘rapportering fra bileierne.

1.6 prosent er et relativt lavt tall, og bransjen mener at det reelle tallet er høyere. Det er ikke
lett å si noe om feilmarginene på alle disse tallene. Sverige har oppgitt at deres tall over

kabotasje utfort av svenske kjøretøy har relativt store feilmarginer, og her vil man nok se store

variasjoner mellom landene dersom alle hadde oppgitt tilsvarende beregninger. Eurostat

oppgir også at det er knyttet stor usikkerhet til statistikken og at det virkelige tallet dermed

kan være både lavere og høyere enn oppgitt (Eurostat 2013).

Den store andelen utenlandskrecistrerte hiler som transporterer over grensen tilsier også at

potensialet for lovlig kabotasjevirksomhet er stort. Fafo gjennomførte i 2013 en undersokelse

blant mcdlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund (NIF) der mange av eodssjaforene

pekte på utenlandsk konkurranse og kabotasjekjorinc som de storste utfordrineene for

bransjen i dag (Jensen et al 2014:38-39). Også arbeidsciversiden oppfatter kabotasje som

betydelic. Norees Lastebilforbund (NLF) har ejort en telline av biler på norske veier der de

fant at over 30 prosent av lastebilene på norske veier er utenlandske. Denne undersokelsen



YRKES" FORBUNDET

skiller imidlertid ikke mellom internasjonal transport og kabotasje (NLE 2013). NLEs

konjunkturundersøkelse av 2013 viser ouså at 15 prosent av bedriftene oppuir å ha mistet

oppdrag som følge av kabotasje. Den samme andelen oppgir at de merker en prisnedgang på

sine transporter. (NLF 2014). Det er naturlig å tenke at prisnedgangen, og det sterke

prispresset kan skyldes internasjonal konkurranse om oppdragene.

Vi vet at det ouså utføres ulovlig kabotasje. det vil si kabotasje som bryter med reglene som

begrenser muligheten til kabotasjekjøring. For eksempel at bilen kommer inn i Norge kun for

kjøre kabotasje. uten å ha med internasjonal last inn. Eller at bilen kjører mer enn tre turer.

eller er i landet lenger enn syv dager. Etter at Vegv esenet skjerpet sine kontroller av

kabotasje. har man avslørt flere tilfeller av ulovlig kabotasje i Norge. Slik kabotasje vil ikke

bli innrapportert til Eurostat. da selskapene rapporterer 11111dataene selv, og ikke vil rapportere

inn eune lovbrudd. I leller ikke lovlige transporter i tilknytninu til ulovlig kabotasjekjøring i

nærliggende land vil bli innrapportert. Dette kan også føre til en generell underrapporterinu

fra selskaper som av forskjellige grunner har interesse av å skjule deler av sin virksomhet.

Kabotasje har blitt et ømfintlig tema, som mange selskaper ikke ønsker å ha oppmerksomhet

rundt (Sternberg 2013:12

Det har blitt gjennomført en kartlegging av utenlandske kjoretøys kjøremonster i Norge, som

muligens vil kunne danne et bedre bilde av omfanuet av kabotasje. Den er gjennomført av

Henrik Sternberg ed I.unds Tekniska I løuskola etter modell fra en undersøkelse i Sverige

(Sternberu 2013). Denne undersøkelsen i Sverisfe viste at tallene fra Lurostat om menuden

kabotasje i Sverige med stor sannsynlighet underrapporterer omfanget. Resultatene fra den

Norske undersøkelsen er ikke offentliuujort på skrivende tidspunkt. Det er uansett ikke tvil

om at det eksisterer kabotasjekjøring i Norge. og at andelen er økende. Dette vises ousa i

tallene fra EL pa hvor mve kabotasjekjøring landene innrapporterer at de gjør i Norge

(Eurostat 2014a).

Det utføres altså godstransport i Norge av utenlandskregistrerte biler. Disse bilene star for

over halvparten av trafikken over grensen med lastebil. En stor andel av disse er registrert i

såkalte «nye» Eti-land. Dette er land som har blitt medlemmer av [13 fra 2004. Det er foregar

ogsa kabotasjetransport med lastebil i Norge. Omfanget av dette er usikkert, men økende.

2.3 Godstransport i EU

Lastebiltransport er den dominerende formen for godstransport i EL. Den står for 72,7 prosent

av godstransporten i den innenlandske fells transportmarkedet i Menuden gods på vei har

økt lenge. men gikk litt ned etter finanskrisen. Den har siden gått litt opp igjen.

13.I. Internasjonal transport i

Det er stor forskjellmellom landene i EU når det gjelder de siste års utvik ling i

transportaktivitet. Det er de nye EL-landene som har økt sin aktivitet mest (Directorate-

General for Internal Policies (EL") 2013:52-53). Disse omtales videre som EL:-I 2. og består av

Polen, Estland. I.atvia. Litauen. Kvpros. Slovakia. Slovenia. Thwarn. Tsjekkia. Malta,

Bulgaria og Romania. Kroatia ble med i 2013. og er derfor ikke representert på disse

statistikkene. Der Kroatia er med vil landene omtales som EL-13. De «gamle» EL-landene

kalles videre EL-I 5.
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Figure Evolution of road freight transport activity in tonne-km between
2009 and 2011 and between 2007 and 2011 by nationality of haulier

utUt f Ult!
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Source: SDG analysis of Eurostat :2012;

Det er E11-12 som har storst okninu i tonnkilometer fraktet ou ansatte innenfor godstransport

pa ei. Sysselsettinuen 02 transportmengden går ned i flere av EL-15 landene. En uenerell

neduanu i markedet etter finanskrisen kan lbrklare deler av dette bildet, men urunnen til den
skjeve utviklingen mellom landene blir gang på gang trukket frem a ære at EU-12 landene

har betydelig lavere lonnskostnader. og derlbr kan tilby billigere transport. Fordi de kjorer på

lavere lonner er det hovedsakelig osteuropeiske lastebilsjåforer som tar en storre del av det

internasjonale markedet i Et1(Direetorate-General for Internal Policies (2013).

Det påpekes ouså i rapporten fra EL at en del selskaper som opprinnelig er fra EL-15 har
flauget ut og etablert seg i land med lavere kostnadsnivå. De fortsetter å kjore i EU-15. både

internasjonal transport og kabotasjetransport, men er etablert og ansetter sjåforer i

Firstly, companies from EU 15 MSs have intensified the practice of tlagging-out to explon the
favourable labour cost difterences and regain competitiveness. Secondly, companies from
E1.112MSs have made greater use of cabotage opportunities offering cheaper alternatives to
European consignees looking to reduce their costs. (Directorate-General for Internal Policies
2013:69).

Noen av disse som cr etablert i osteuropeiske land, har sine inntekter nesten utelukkende fra

Elj-15 landene (Arnesen 2013). Dette påpeker også Sternberu i sin undersokelse:

Det er ouså selskaper som er etablert i sakalte lavkostnadsland. mcii kun kjorer i
Selskapet roterer sine biler mellom landene i et område i Vest-Europa og utforer bade
internasjonal transport ott kabotasje i dette området. Med slik rotasjon kan bilene og sjåforene
være borte fra registreringslandet i mange måneder av gangen ou operere fast i andre land  ed
å hovedsakelig drive internasjonal transport og uten å brvte kabotasjereglene (Sternberg
2013:6 ).
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2.3.2. Kabotasjetransport i

Ottsa i EU er kabotasje rapportert å utgjøre en liten del av transportmarkedet. Andelen

kabotasje av innenlands transport i landene varierer med et gjennomsnitt i EU-I5 på 1.9

prosent ott et gjennomsnitt i El!-I 3 pa 0,2 prosent i 2011. Grunnlaget for disse tallene er. på

samme måte som for kabotasje i Nortte, tall som er innrapportert fra Inert land til Eurostat.

Disse tallene er som neynt i forrige del omdiskutert. og det er mistanke om underrapportering

02 skjevheter. European Transport Workers Federation IITE) sier på sine hjemmesider at

deres medlemmer mener at den offisielle statistikken undervurderer omfanget av kabotasje.

Man kan ottsa se av undersokelser gjort av EU at bransjen i EU-I5 landene oppgir at

kabotasje legger sterkt press på lonns- og arbeidsvilkar. konkurransesituasjonen ott

veisikkerheten i landene (Directorate-General for Internal Polieies 2013:63-71).

EU-statistikken blir likevel fremstilt her, da den er den eneste som finnes på området.

Det som kommer fram i statistikken, og som det virker å være enighet om, er at andelen av

transporten som er kabotasje har okt betydelig, og den meste av kabotasjen rapporteres å være

utført fra de 12 nye medlemslandene.

In 2006. only a small percentage of cabotage operations. approximately 12%. was carried out
by vehicles registered iii one of the EU12 MemberStates. By 2011, this proportion increased to
nearly 40%. while total cabotage volumes transported by vehicles registered in these countries
increased more than fourfold. In contrast. cabotage volumes transported by vehicles registered
in the EU I 5 Member Stales in 2011 were slightly lower compared to those in 2006
(Directorate-General for Internal Policies (EU) 2013:56).

En rapport skrevet as Directorate-General for Internal Policies (2013) viser altså at det har

vært en veldig endring i hvilke land som utforer kabotasjen. Det er biler fra de nye EU-

landene som har fått store andeler av dette markedet etter at de ble med i EU. ott etter at EU-

15 liberaliserte og fternet restriksjonene for kabotasje fra disse landene. Kabotasjeandelen

utfort av EU-15 har ttått ned. Samtidig er det fortsatt i EU-I5 den meste av kabotasjen kjøres.

Dette har ikke endret seg nevneverditt etter at EU-I2 kom inn på markedet. Hvem som kjører
kabotasje i et land, og hvilke land det blir kjort kabotasje i. har tradisjonelt hatt mye å ttjore

med geottrafisk nærhet og tette handelsbånd mellom landene. Dette er fortsatt en stor del av

bildet, men man kan se at denne sammenhengen har blitt svekket (Directorate-General for

Internal Policies 2013:67). Det er altså offisielle tall i EU som viser at det eksisterer kabotasje

og at denne cr okende, selv om de offisielle tallene for omfanget er sterkt omdiskutert. EU-I2

landene utfører mye av denne kabotasjetransporten i EU- I5 landene.
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Figure Origin of most active cabotage operators in the EU in 2007 (left) and
2011 (right) (based on data in tonne-km)
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1 .4. Utenlandske lastebilsjåforer i norske selskaper

En undersokelse ujennomfort blant Norues 1.astebileier-Forbunds medlemsbedrifter viser at

ujennomsnittsalderen blant lastebilsjaforer er hoy ou la i 2013 på 45.3 år.

Gjennomsnittsalderen har okt de siste arene, med en storst okninu i aldersgruppen 60-69 år

(NLF 2014). Dette kan tyde pa rekrutterinusproblemer i bransjen, og en mangel pa n ansatte.

unge sjåforer. Det kommer fram i undersokelsen at litt over 20 prosent av bedriftene spurt

ansetter utenlandske arbeidstakere (NLF 2014).

At det er okt sysselsetting av utenlandske arbeidstakere i Norge viser også statistikk fra

SSB(2014a). Det er ingen tilgjengelig statistikk kun for lastebilsjaforer, men disse ligger i

kategorien «Transport og lager». Denne kategorien inneholder mer enn bare gods. deriblant

persontransport, lagerarbeid, lokforere og sa videre. Sammen med svarene i NI.Fs

undersokelse, der kun lastebilfirmaer er spurt. kan det likevel danne ct bilde. Det som ikke

fanges opp her er personer på kortere opphold enn seks måneder og ansatte i bemanninusbyrå

som er utleid til norske transportbedrifter. Denne tabellen viser utviklingen i sysselsettinu fra

2008 til 2013 for personer med Ibrskjellig landbakgrunn. Tallene er for både bosatte ou ikke

bosatte sysselsatte som forventes å oppholde seg i landet i over seks måneder.
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Vi kan tydelig se at på tross av økt mengde transport, er det en nedgang i sysselsatte med
norsk landbakgrunn. Det er derimot en økning i sysselsatte i alle de andre landkategoriene.

Den gruppen som har økt klart mest er ”sselsatte med landbakgrunn i i Ost-Europa.

Vi vet altså at det er en økende del utenlandsk ansatte i norske transportbedrifter. Hva slags

lønns- og arbeidsvilkår disse sjåforene har er det derimot vanskelig å si noe om.

Eafo konkluderer med at der er en utfordring å kartlegge «[...] norske transportforetaks bruk

av utenlandsk arbeidskraft og deres anseuelsesforhold: for eksempel bruk av innleide sjaforer

og sjaforer på midlertidige kontrakter» (Braten ct al 2013:62). Aktorer i bransjen hevder at det
Ibrekommer tilfeller av norske selskaper som benytter utenlandsk arbeidskraft til mye lavere

lønn (Storksen 2013).

3.0 Lønn

Det er sannsynlig at sjåførene ansatt i utenlandske selskaper far lønn på nivå med den i

hjemlandet eller landet selskapet er registrert L også når de kjører i Norge. Både når de kjorer

internasjonal transport og når de kjører kabotasje. Det ser ut til at det skjer uansett om de bare

kjører en og annen tur i Norge, eller om de fast kjører i Norge. I YTFs spørreundersøkelse på

grensen oppga et flertall av sjåforene at de får lik lonn når de kjører i Norge som det de får når

de kjører i hjemlandet. Noen får også høyere lønn i Norge enn i hjemlandet. ou en god del tår

faktisk layere lønn i Norge enn i hjemlandet. For de som får høyere lønn enn i bjemlandet

betyr ikke det at de får tilsvarende norsk lonn. Dersom det er stor forskjell pa bjemlandets

lønn og norsk lonn, kan de få hoyere lønn i Norge og likevel få mindre enn norsk lønn.

En annen grunn til å tro at sjaforene får lønn på niva med hjemlandet når de kjører i Norge. er

at dette har blitt oppgitt av flere store transportører. Lt stort norsk selskap har blant annet

uttalt at sjåforer ansatt i deres datterselskap i Slovakia. som kjører faste internasjonale- og

kabotasjeoppdrag i Norge. får lønn vesentlig lavere enn det som er vanlig i Norge (I linna

2014. Sivertsen og Kravik 2013. Engen 2012). Selskapet opplyser at det er nødt til dette for å
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ikke miste oppdrag på det internasjonale og norske markedet. Det samme har blitt sagt av et

annet stort internasjonalt transportselskap. Det opplyser at deres sjåforer ansatt i Latvia får

lønn på osteuropeisk nivå, mens selskapet har mesteparten av sin inntjening fra oppdrau i

Sveriue. Tyskland og Norue (Arnesen 2013). Det sammenfaller med NU sine medlemmers

opplåtning av at de mister oppdrag og at det er et press pa prisene. Lønn ou sosiale kostnader

utgjør cirka 40 prosent av kostnadene for langtransport. og derfor den storste andelen av

kostnadene (Hovi ou Hansen 2011:6). Det er naturlig å anta at når de de utenlandske

selskapene kjører billigere enn de norske, er det fordi de har lavere lonnskostnadene for sine

sjåforer. Det er også grunn til å tro at en del sjåfører som er ansatte eller innleide til norske

selskaper får lavere lønn enn norske sjåforer. Aktorer i bransjen melder om at dette skjer

(Storksen 2013).

Dette betyr at utenlandske arbeidstakere bor ou arbeider i Norge med samme lønn som de får i

hjemlandet. Det er derfor interessant å. i den grad det er mulig, se på 1-1\a som er den vanliue

lonnen for en sjafør i de andre europeiske landene. Dette for å synligujore hvilken lonn de

utenlandske arbeidstakerne har når de arbeider i Norue. og hvordan denne er sammenliunet

med norske arbeidstakeres lønn i samme bransje.

3.1 Lønn i EU

Det finnes ikke offentlig tilgjengelig. sammenhunbar statistikk for lastebilsjåforer i 1-t-

landene. Det som er klart er at det er en ‘eldig stor forskjell mellom lønninger i de «gamle»

og de «nye» EL-landene. Det vil her uis et bilde av de relative lonnsnivaene i landene basert

på tilgjenuelig statistikk for lønninger i landene.

Eurostat (20 14b) har tall på gjennomsnittlige lonninger for fulltidsansatte i kategorien

«Transport og lager» i 2011 for noen av EU-landene. Her er det satt opp en oversikt over de

landene det gjelder. Tallene er regnet om fra euro til NOK med en kurs der 1 euro = 8 kr, litt

over den ujennomsnittlige kursen i 2011. Tallene er basert på årlig inntekt. Ved utregning av

månedslønn er arslonnen delt pa I 2.

Giennornsnittlig lonn for fulltidsansatte i trans ort og lager 2011

Land Arslonn Alånedslonn
Belgia 	 3 I I 832 kr 25 986 kr

! Bulgaria 36 168 kr 3014 kr
Lstland 80 992 kr 6749 kr
5 ania 702 274 kr 16 852 kr

Latvia 71 320 kr 5943 kr
Luxemburu
Nederland
Osterrike
Romania 49 168 kr 4097 kr
Slovakia 77 760 kr 6480 kr

Sverige 291 480 kr 24 290 kr
Storhritannia 275 080 22 923 kr

Disse tallene er fra 2011. og man kan dermed vente at de kanskje har steget noe de siste tre

arene. Av de landene som cr malt, kan man se at det er veldiu store forskjeller mellom

370 376 kr 30 864 kr
352 368 kr 29 364 kr
312 840 kr 26 070 kr
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landene. Bulaaria, Romania, Slovakia og Estland har alle manedslonner pa under 7000 kroner

per maned. Spania har 16 852 kr. Storbritannia har 22 923 kr oa Sveriee har 24290 kr De

resterende har over 25000 kr per måned.

Av senere tall er det tilejengelig ejennomsnittlig arbeidskraftkostnader per time for de fleste

EL-landene i 2013. Dette er Eurostats (2014c) tall for giennomsnittlige arbeidskraftkostnader

Ibr «wiages and salaries» per time i «Business econonly». Kateaorien «Business economy »

inneholder blant annet transport oa lagertjenester, men ouså flere andre områder innenfor

produksjon av varer og tjenester. «Wages and salaries» vil si alt det arheidsgiver betaler ut til

den ansatte for skatt. Det inkludercr ikke de sosiale kostnadene selskapet har for

arbeidsgiveravgifter og lignende, men inneholder all form for lonnskostnader. I ler er også

oppeitt nivået for Norge. slik at man kan sammenligne med hva denne sektoren

gjennomsnittlia har i lonnskostnader i Norge. Igjen er det reanet om til kroner med en kurs på

I Euro = 8 NOK. som er litt over den ajennomsnittlige kursen i 2013.

Gjennomsnittlie lonnskostnader 20114:
«Business economv»

Land Timeskostnad

Euro ean Union (28 countries) 145.60 kr

Beleium 224 kr

Bulearia 24.80 kr

Czech Republic 60.8 kr

Denmark 276 kr

Germany 200 kr

Estonia 54,40 kr

Ireland 187,20 kr

Greece

ain 121,60 kr

Franee I 90,40kr

Croatia 57,60 kr

Itah, 159.2 kr

Cs rus 105.60 kr

Latx ia 41.60 kr

Lithuania 35.20 kr

Luxembourg 246,40 kr

I lunaar 47.20 kr

Malta 92 kr

Netherlands 197.60 kr

Austria 182,40 kr

Poland 49,60 kr

Portugal 72,80 kr

Romania 28,80 kr

Slovenia 97,60 kr

Slovakia 51,20 kr

Finland 199.20 kr

Sweden 228 kr

llnited Kinadom 144.80 kr
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Tom ay 3 11 kr

Gjennomsnittlig lonnskostnader i alle de 28 ELT-landene er 145.60 kr. men det er store

forskjeller mellom landene. De Ileste landene med det laveste lonnskostnadsnivået er hlant

EL-I 3. Noen a de søreuropeiske landene har også relativt las e nivåer. Det er to a de ny este

medlemslandene somligåer nederst med 24.80 kr i Bulgaria og 28.80 kr per time i Romania.

Det er deretter en stor gruppe østeuropeiske land som ligger mellom dette og 60 kr timen.

Portugal. Malta og Slovenia har mellom 70 og 100 kr timen. Kypros er det landet av EU-13

landene som har høyest nivå, med 105,60 kr. Av de landene med hoyest nivå er Danmark med

276 per time, Luxembourg med 246,40 per time, Sverige med 228 per time, og Belgia med

224 per time. Resten av landene varierer mellom 100 og 200 kr per time. Merk at dette fortsatt

er gjennomsnittlig timekostnad for alle typer lonnskostnader. inkludert overtidshetaling.

bonuser og lignende. Den avtalte timelonnen de ansatte har sil derfor være lavere.

har ottsa ganske nylig gjort en studie as s ilkarene for lastebilsjaforer i El (Direetorate

general for internal policies 2013b). Den s iser at et stort tlertall as sjaforene ikke Eår
overtidsbetaling. De blir også palagt å jobbe på ubeksemme tidspunkter. 02 de oppuir at de

ofte laster og losser bilen sels uten at de far godtujoring for dette.

3.2. Lønn i Norge

Tall fra SSB viser at gjennomsnittlig månedslonn innenfor olandtransport med gods» var

33 500 kroner i 2013(559 2014b). Gjennomsnittlig årslonn i 2013 for sjåforer i selskaper som

har Transportoverenskomsten i NHO var 352 814 kroner. Det tilsvarer en månedslonn på 29

401 kr. Denne avtalen er innholdsmessig identisk mcd Godsbilavtalen som deler av NLF sine
medlemsbedrifter folger. Det er andre tariffavtaler der lastebilsjaforer kan omfattes og som

har hoyere minstelonn, men de gjelder ofte sjåforer som er fast tilknyttet et selskap som

hovedsakelig driver annen virksomhet, som lager eller grossist. Sjåforene på Godshilavtalen

er de man anser at utforer arbeid som er mest sammenlignhart med det som utføres av

utenlandske selskaper.

Minstelonnen i Transportoverenskomsten/Godsbilavtalen for ufaglærte sjåforer med laveste

ansiennitet er i 2014 kr 25 520.90 per maned. Minste timelonn blir da 156.57 kr. Minstelonn

for lastebilsjåforer på avtalen sar i 2013 24 868.91 kr per måned. 152.57 kr per time. I 2011
var minste manedslonn uten tillegg 23 337 kr per måned. For sammenlignbare tall med EU-

tallene kan det også oppgis at gjennomsnittslonn i kategorien otransport og lager» i Norge var

37 600 kr i 2011 (5513 2014c).

3.3. Land utenfor Europa

I det foregående er det fokusert på forhold og land innad i EL. Dette er fordi det er EL-

registrerte biler som lovlig kan utfore internasjonal transport og kahotasje i Norge.

Statistikken sier oss også at det av utenlandskregistrerte biler i hovedsak er biler registrert i

EL som kjører i Norge. Hvilket land bilen er registrert i sier imidlertid ikke noe om hvem som

kjører den. De siste årene har det blitt rekruttert og ansatt sjåforer fra land utenfor EU. Disse

ansetes i selskaper etablert i Ost-Europa. og kjører hiler registrert i disse landene. Blant annet

har et internasjonalt selskap som kjorer mye i Sverige og Norge hentet inn Filippinske sjåforer
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til sitt latviske selskap (Arnesen 2013. Nordberg 2013a ou 2013b). I Ivilke lonnsnivåer disse

sjåforene har er uklart, særlig siden selskapet også regner diettpenger som lonn. Dette er

imidlertid ikke veldig utberedt. og det sanlicste er europeiske sjatbrer.

3.4. Sammenligfiing

Vi kan få et os erordnet bilde as forskjellene i vilkar nar man ser på de gjennomsnittlice

lonnskostnadene i 1-1)5-landene. Norge er 025a med pa listen, ou man kan sammenligne

gjennomsnittlige lonnskostnader i private bedrifter i Norge med resten av EU-landene.

Tabellen viser at det er svært store forskjeller. Gjennomsnittlige lonnskostnader per time i

private bedrifter i Norge er 312 kr. Til sammenligning er de samme kostnadene
gjennomsnittlig i EIH landene 145,60 kr per time. I EU-13 er gjennomsnittlige lonnskostnader

mellom 24,80 kr oc 105,60 kr time. I de fleste as disse er nivaet under 60 koner per time.

Dette er ikke direkte sammenligninger av lastebilsjaforers lonn, men lonnskostnader per time

for bedrifter i kategorien «Business economy». Det er knyttet en usikkerhet til å se på

gjennomsnittlige lonnskostnader for en storre gruppe. Lonnen til norske godssjåforer kan
variere, men man kan vente at norske lastebilsjåfører i hovedsak ligger under dette

gjennomsnittet. Det vites ikke om lastebilsjafører i de andre landene ligger over eller under

gjennomsnitt. men den polske ambassaden i Norge oppgir at sjatbrer i Polen tjener under

polsk gjennomsnittslønn. Forskjellene mellom landene er likevel så store at man får et tydelig
bilde. Når man sammenligner med gjennomsnittlice lonnskostnader i de østeuropeiske EU-

landene ser man at disse ligger langt under selv minste timelonn for lastebilsjåforer i den

norske tariffavtalen. LU-landenes tall innebærer da et gjennomsnitt av alle lønnskostnader

selskapet har. inkludert bonuser. overtid og lignende. Sammenlignet med en minste timelonn

på 152.57 kroner i Norce (2013). som ikke inneholder noen as disse tilleggene.

Fra statistikken for kjøring ol er crensa ser man at det er spesielt Polen og de baltiske landene

Estland. Latvia og Litauen som kjører mye inn i Norge. I ler er de ujennomsnittlice

lonnskostnadene i prisate bedrifter henholdsvis 49.60kr. 54.40 kr. 41.60 kr og 35.20 kr per

time. Dette er codt under en femtedel av tilsvarende i Norge. Og det er lanct under minstelonn

i tariffavtalen for lastebilsjåforer i Norge. En nasjonalitet som ogsa ofte blir nevnt er

rumenske sjaforer. I Romania er gjennomsnittslonnskostnadene 28.80 kr. Dette er
lønnskostnader som er 90 prosent lasere enn tilssarende i Norge. Og under en femtedel av

minstelonn i Godsbilastalen. Også dersom man sammenligner inntektene i 2011 i kategorien
transport og lacer vises det samme dramatiske bildet. Tall fra Estland oc Latvia viser at disse

har henholdssis 6749 og 5943 kroner i gjennomsnittlig månedslonn. I Romania cr det oppuitt

4097 kromer maneden. Mot 37 600 kroncr i Norge. Ogsa sammenlignet med minstelønnen for

lastebilsjåforer på 23 337 kroner måneden samme ar. er dette ekstremt lave lønnincer.

Lønninger på et slikt nivå er det ikke mulic å leve for i Norce. Sjåforer oppgir å ikke ha råd til

å kjøpe mat i landet (Engen 2012). Når vogntog blir stoppet i kontroller i Norge, har det hendt
at de ansatte i Vegvesenet har vært nødt kjøpe mat til sjalbren mens han venter på å få kjøre

videre, fordi denne ikke har nok penger til å selv kjøpe mat i Norge (Iladeland 2014).

Det kjøres 02så en del i Norge med svenskregistrerte biler. Sammenlignet med Norge har

Sverige et lavere lonnsnivå, men det er ikke like stor forskjell som det er mellom Norge ou de

østeuropeiske landene.1,ikevel er det en betydelic forskjell mellom svensk og norsk lønn. Når

man ser pa cjennomsnittlige lonnskostnader i private bedrifter er det svenske nivået nesten

bare to tredjedeler as det norske. Dersom man sammenligner manedslønn før arbeidstakere i

transport og lacer ser man det samme: den svenske lonnen er kun to tredjedeler av det som er
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gjennomsnitt her. Nå er riktignok lastebilsjaførenes lønn i Norge under dette gjennomsnittet,

men det er grunn til å tro at dette sarnsvarer med bildet i Sverige. At også der er

lastebilsjaforenes gjennomsnittslonn under nivaet for kategorien transport og lager som

helhet. Den svenske transportbransjen har mye av de samme utfordringene som den norske.

Det er også mulig at der er innleide osteuropeiske sjåforer som kjører de svenske bilene og at

de får lonn etter osteuropeisk niva. YTI's undersøkelse viste at dette var tilfelle med tlere av

sjåforene de intervjuet(Kristiansen 2014). At sjåforer fra EL-13 kjører biler som cr registrert i

EL-15 er ousa observert i andre

101 har ogsa gjort en utregning pa forskjellen i lonnskostnader og kordan disse påvirker

driftskostnadene til transportselskapet:

«Lonnskostnader for en norsk sjåfor. sammenliknet med lonnskostnader for en sjåfor bosatt i

et av landene innenfor EL:15 området, tilsvarer ifolge Eurostat en kostnadsforskjell på ca 30 %

i gjennomsnitt, eller fra 5 til 15 % i transportkostnader avhengig av hvilket land man

sammenlikner med. Om man sammenlikner med de nye er kostnadsforskjellen

mellom en norsk og en utenlandsk sjåfor fra 80 til 90 %, noc som tilsvarer en differanse i

fremlbringskostnadene pa ca 40 %. Kostnadsforskjellene illustrerer hvorfor norskregistrerte

lastebiler i en lengre periode har tapt markedsandeler ved grenseoverskridende transporter.»

(Ilovi og I lansen 2011: 6-7).

Det er altså mye å spare på å benvtte utenlandske sjaforer med mye darligere lønns- og

arheidsvilkår enn de norske. Dette fører til at det er utenlandske lastebilsjaforer som arheider i

Norge som far lonninger ned til 80 prosent lavere enn de norske. Undersokelsen fra EL viser

ogsa at det er stor forskjell mellom lonns- og arbeidsvilkar for lastebilsjåforer i ILL-landene.
Dette fører til en forringelse av vilkårene for sjaforer.

As the stud) has revealed, the process of liberalisation has not, however, been accompanied by

a parallel process of social harmonisation in the employment and working conditions; on the

contrary, these are experiencing a general and sharp downward trend for both resident and

non-resident professional drivers» (Directorate general for internal policies 2013b:3).

4.0 Oppsummering

Aktører i bransjen og partene i arbeidslivet melder at de opplever stor grad av utenlandsk-

registrerte biler som kjører godstransport i Norge. Dette er da lastebiler som kjorer

internasjonal transport eller kabotasjetransport. De kan kjøre relativt fast i Norge. og kan  ære

i Norge i lengre tid av gangen. Sjåforene som johher i Norge får kun betalt lønn på linje med

den de har i hjemlandet. uavhengig av hvor lenge eller ofte de kjører i Norge. Bransjeaktører

forteller at de mister oppdrag fordi de utenlandske transportselskapene tilby r betydelig lavere
priser enn det som er mulig a tilby når man betaler bussjåforen lønn på linje med den i norske

tariffavtaler. Dette setter et press på lonns- og arbeidsvilkår for sjaforer ansatt i Norge ogsa.

Det blir spesielt nevnt sjåfører fra polen og de baltiske landene, der lønnsnivået ligger under

en femtedel av det i Norge. En gjennomsnittlig arbeidstaker i transport i I1stland eller Latvia
tjener under 7000 kroner per måned. Ogsa rumenske sjåforer blir ofte trukket fram. med

lønnsnivaer ned til 10 prosent av det som er vanlig i Norge. Utenlandske arbeidstakere

arbeider altså i Norge med lønn det ikke er mulig å leve for her i landet. Det ser også ut til at

omfanget av dette er økende.
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