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Agenda

➢ Innledning 
➢Presentasjon TK Gruppen AS

➢Dagens- og morgensdagens ståsted for transport, entreprenør og 
logistikkbransjen

➢Transportkjøpersansvar
➢Hvordan bruke dette til å øke bransjens marginer?

➢Digital fremtid
➢Muligheter og begrensinger 

➢Kundekrav – i et helhetlig perspektiv 

➢Oppsummering  



Presentasjon TK Gruppen AS 

➢ Presentasjon TK Gruppen AS 

Presentasjon TK Gruppen AS 01.10.19.pptx


Samarbeidspartner 

➢ Løsningsforslag rekrutering
➢ Behovet for lastebil- og maskinførere har aldri vært større

➢ Hvordan sikre gode, trafikksikre, effektive og langsiktige lastebil- og maskinførere?



Samarbeidspartner 

➢ Løsningsforslag rekrutering 

Rekruttering og Ansettelse

• Utlysning (min 21 år)

• Utvelgelse

• Ansettelse med binding

Førerkort + YSK + 
Maskinførerkurs

• C + CE

• 140 timers Yrkessjåførkompetanse 
for de over 21 år

• 280 timers Yrkessjåførkompetanse 
kurs for de mellom 18 og 21 år

«Læretid»

• Løpende oppfølging

• Bedriftstilpasset

• Fokus på;

• Lastsikring

• Kjøre- og Hviletid

• Trafikksikkerhet mm

Fagbrev

• Eksamen praktisk og teoretisk for 
fagbrev 

• Krav til 5 års relevant erfaring

• Fratrekk for eventuell utdanning, 
samt at 280 timers YSK gir 
anslagsvis 0,5 år fratrekk



Prosjektet IFTransportkompetanse  

➢Landsdekkende avtale signert i 2017

➢Hovedsamarbeidspartner med NLF - MEF  

➢Forsikrer over 60% av alle tunge kjøretøy og maskiner i Norge 

➢Prosjektet IFTransportkompetanse 

➢Program for oppfølgning av bedrifter med tunge kjøretøy

➢Program for oppfølgning av bedrifter med anleggsmaskiner

➢Program for oppfølgning av bedrifter med lette kjøretøy 



Prosjektet IFTransportkompetanse  

MÅLSETNINGER: 

➢Bidra til effektiv, trafikksikker og bærekraftig drift 

➢Dokumentasjon for å opprettholde eller starte ulike sertifiserings prosesser 

➢Hvorfor: 
➢Økende kostnadsbilde 

➢Kunde krav 

➢Konkurransekraft   

➢ Hvordan: 
➢Fokus på ledelse via strukturerte og etterprøvbare oppfølgningsløsninger og systemer

➢Gjennomføres i tett samarbeid med ledelse i bedrift og IF/Transportkompetanse 

➢Bedriftstilpasset og behovsrettet  



Samarbeidspartner 

TK Internkontroll: 

«2500 bedrifter og ca 40 000 sjåfører i Norge»

«ca. 40% av våre kunder er entreprenører, 50% transportører og 10% transportkjøpere»

➢ Bedriftens fullmektig – Statens Vegvesen og Arbeidstilsynet 

➢ Sikre en godkjent internkontroll 

➢ En til en oppfølgning av sjåfører – sjåførens sikkerhet

➢ Sikre optimal bruk av enhver tids gjellende regelverk

➢ Godkjent til ISO –sertifisering 

➢ Godkjent dokumentasjon til oppdragsgiver

➢ Eks: 
➢ Skiftplaner – arbeidstidsplanlegging – overtidsoptimalisering

➢ Nedlasting- og analyse av kjøre- og hviletid/arbeidstider



Dagens ståsted for bransjen



Dagens ståsted for bransjen  

➢ Utfordringer for: 
➢Transportbransjen

➢Entreprenørbransjen 

➢Logistikkbransjen – Transportkjøper 

➢ Hvordan sikre en riktig og trafikksikker utvikling for hele logistikk kjeden?



Myndigheter

Kunder

Gode 
innkjøp 

Seriøsitet

Transportører

Dagen ståsted for bransjen  

➢ Lover og forskrifter

➢ Handhevinger 

➢ Konkurransevilkår  

11

KontrollKontroll 

Krav 

Lov og 
forskriftskrav 

Krav 

Kontroll 



Dagens ståsted for bransjen  



Dagens ståsted for bransjen  



Dagens ståsted for bransjen
Sosial dumping:   



Dagens ståsted for bransjen
Sosial dumping:   

- 7 av 10 utenlandske sjåfører har ikke minstelønn i forhold til overenskomst

Utfordringene for bransjen????



Dagens ståsted for bransjen

• En økonomisk marginal bransje
• En snitt margin på 2-3 %

• Store rekrutteringsutfordringer 
• Mangler ca. 2000 lastebil- og buss 

sjåfører pr år fremover

• Mange små/mellomstore bedrifter 
• Snitt på 4 ansatte og 6 mill i årlig 

omsetning 



Morgensdagen ståsted for bransjen  

Muligheter

Positivitet 



Dagens ståsted for bransjen



Dagens ståsted for bransjen 





Morgensdagen ståsted for bransjen  

Kilde: MEF - 2019



Morgensdagen ståsted for bransjen  

90%
due to
human factors



Morgensdagen ståsted for bransjen  

➢ Kompetansebehov i bransjen 
➢Hvordan kan/bør bilimportørene bidra? 

• Læren om hvordan man forvalter 
økonomiske ressurser på en best mulig 
måte

Hva

• Være oppdatert og i forkant av 
eventuelle økonomiske situasjoner som 
kan oppstå.

Hensikt

• Oppnå størst mulig verdiskaping ved 
bruk av minst mulig ressurser.Målsetting



Morgensdagen ståsted for bransjen  

Bransjens behov for å møte fremtiden: 

• Frem snakke egen bransje 

• Kompetanseløft 

• Økonomi- og driftskunnskap 

• HR kunnskaper 

• Digitaliserings kompetanse

• Betydelig økt rekrutering 

• Investeringsvilje og endringskompetanse 



Systemløsninger for effektiv drift av biler og maskiner  

• TK Gruppen satsning via opprettet eget selskap Digit Nord AS 
• Utfordringen er å øke lønnsomheten ved bruk av ulike systemløsninger
• Sikre enklere dokumentasjons grunnlag og bedre etterprøvbarhet 
• Sikre mer effektiv og tilpasset bruk av digitale verktøy
• Senke bruker kompleksiteten 

• Våre målsetninger 

• Systemer hjelper på vei, men analyse via «mannekraft» er essensielt….

• TK DASHBOARD 

TK DASHBOARD .pptx


Transportkjøpers ansvar 

➢ Hvordan bruke dette som en forretningsmulighet? 

➢Transportkompetanse Haugesund AS - Transportkjøpers Ansvar T&L2019

➢ Fokus på logistikk kvalitet og konsekvenser av dårlig logistikk kvalitet

Transportkompetanse Haugesund AS - Transportkjøpers Ansvar T&L2019.pptx


Transportkjøpers ansvar 

➢ Tine Meierier

➢Eksempel på hvordan transportkjøp gjøres  



TINE
Omsetning og driftsresultat i 2016

▪ Omsetning 22,6 milliarder kroner

▪ Driftsresultat 1716 millioner kroner

Industri

▪ 31 meierier

▪ 4 sentrallagre og terminaler

▪ Hel- og deleide datterselskaper

Ansatte

▪ 5418

Eiere

▪ 10 904 melkebønder (ku og geit)

Råvare levert (melk – ku og geit)

▪ 1458 millioner liter

• Flytende produkter

• Faste produkter

• Spesialprodukter

• Sentrallagre/terminaler



TINE er betydelig logistikk- og industriaktør

• TINE henter melk fra 10.000 gårder i hele landet. De ferske produktene kjøres direkte 
til 25.000 butikker, skoler og barnehager i hele landet

• Direkte distribusjon, uten mellomledd, er den korteste veien mellom gård og 
forbruker. Det gir også de laveste utslippene

• Over 600 biler gjør denne jobben. TINE eier 350 biler, de resterende – 250 biler – er 
leietransport

• TINEs biler kjører 58 millioner km, bruker 22 millioner liter diesel og slipper ut 58 000 
tonn CO2 pr år   



Transportkjøp – viktige momenter

•Tilbudsinnbydelse – ut fra beskrevet aktivitet

• Timer, km, område som skal betjenes og hva som skal utføres

• Utvelgelse, kriterier

• Avtaleinngåelse

• Lov-, avtale- og regelverk

• Norsk lønnstariff - «Påse-plikt» (allmenngjøringsloven)

• Strenge rammer (bl a «Trygg mat»)

• «Åpen kalkyle» – gjensidig åpenhet
Nettopriser med fortjenestepåslag

• Oppfølging

• Etterlevelse av avtale (kvalitet, miljøkrav, AML, lønnstariff, etc.)

• Gjennomføringsevne

• Prisjustering, evt også reforhandling



Innkjøpsstrategi Tanktransport

# Evaluerings

Kriterier

Kravspesifikasjon Vekting

0-100 %

1 Pris

Se gevinstpotensial og bruke handlingsrommet, handlingsrommet er kalkylen, 

gevinstpotensial , motivasjon effektivisering. 

Fleksible, ta hasteoppdrag, justere kapasitet begge veier.

Gi innspill til forbedring, også forbedring kostnadseffektivt, justering av ruter, 

effektivitet, optimalisering, unngå sløsing, forbedringsorientert

30

2 Gjennomføring 
Sikker transport, norsk språk, forutsigbarhet, seriøsitet, hente når de skal, kvalitet, 

referanser, lokal kunnskap, soliditet, rekrutteringspolitikk, turnover, sykefravær, HMS, 

arbeidsmiljø, kompetanse,

45

3 Omdømme Lojalitet, TINE ansikt utad, forlengelse av TINE, konkurransebildet, endringer i TINE, 

konfidensialitet, varslingsplikt/informasjon, ærekjær, kommunikasjon, yrkesstolthet
15

4 Utstyrsportefølje
Vedlikehold av materiell, teknisk standard på materiell, oppdatert teknologi levere 

kvalitetsmelk, tilfredsstille kvalitetskrav til materiell, informasjon om fornyelse av 

materiell, transport materiell kun til TINE sine formål,

10



Kundekrav – i et helhetlig perspektiv   

➢ Bak enhver kunde står en ny kunde….
➢ Ansvarsfordeling og økonomiske muligheter/utfordringer 
➢ Informasjonsdeling 

- kompetansedeling for bedre erfaringsgrunnlag
- vil gi «rett» pris for rett oppdrag 

- Hva er IOT? 
- Internet of Things = Tingenes Internett 
- «et økosystem av datainformasjon og måleinstrumenter som kommuniserer»

- Nye Veier AS 
- Nye Veier - Implenia 181019

07 Nye Veier - Implenia 181019.pptx


Kundekrav – i et helhetlig perspektiv   

➢ Kontroller til transportkjøpere
➢ Postalt tilsyn Krav om opplysninger Sport 1 Gruppen AS 

➢ Kontroller av transportører 
➢ Statens Vegvesen Foretakskontroll 2019 

➢ Kontrakts krav MESTA 
➢ Utdrag fra kontrakt SVV - Mesta punkt 27.4
➢ Utdrag fra kontrakt SVV - Mesta punkt 4.3

➢ Hva betyr dette for våre felles kunder? 
➢ Hva kan vi bidra med? 

Postalt tilsyn Krav om opplysninger 20052019.pdf
Eksempel Foretakskontroll.pdf
Utdrag fra kontrakt SVV - Mesta punkt 27.4.pdf
Utdrag fra kontrakt SVV - Mesta punkt 4.3.pdf


Oppsummering

➢Hvordan kan vi bidra til økt konkurransekraft for våre felles kunder?

➢ Spørsmål….  


