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SVAR - HØRING - NÆRMERE PRESISERING AV BEGREPET MIDLERTIDIG
PERSONTRANSPORTKABOTASJE

Viser til mottatt brev fra Samferdselsdepartementet datert 07.01.2011.

Problemstillingen har vært sendt til noen av de største operatører i turbilnæringen i fylket,
for å få uttalelse og innspill i saken.

Dagens forordning om internasjonal person- og godstransport samt kabotasje, er gjort til
en del av norsk rett. Utgangspunktet er at alle EØS-transportører som har felleskapslisens
kan utføre kabotasjeoppdrag på midlertidig basis. Det er ingen presisering hva som ligger i
begrepet midlertidio. 


De i næringen som har uttalt seg er ikke ofte borti problemstillingen, men ser positivt på
den tolkningen og løsningen som er lagt til grunn i Frankrike. Da gis det muligheter for å
kunne ta enkelt oppdrag i en kort periode transportøren har hatt oppdrag hit til landet.
Videre at det settes et øvre tak på 45 dager gjennom året begrenser omfanget rimelig
godt.

Å innføre en loggbok synes å være nødvendig for å få dokumentert hver enkelt buss sine
transporter. Men det er vel tilstrekkelig å få loggført grensepassering inn og ut av landet?
En må ha tanke for å gjøre det enklest mulig for å unngå økning i administrative oppgaver/
kostnader og derav høyere priser på turbiltjenester.

I høringsbrevet nevnes utfordringene med få tak i personell (sjåfører ) og rekruttering til
næringen.
I innkommet kommentar nevnes både krav og kostnader som stilles for å få bussertifikat
og krav om utdanning og etterutdanning som særlig utfordrende. Siden kjøringen ofte er
sesongbetont er mange sjåfører deltidsansatte. Strengere opplæringskrav og
kostnadskrevende utdanning vil kunne medføre frafall av deltidssjåfører.
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