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3. Innkalling og referat fra forrige møte, 2.12.2021 / 
koordinerende møter

Møteinnkalling

Forrige møte i Bransjegruppe nyttekjøretøy:

• 2. desember 2021

Koordinerende møter i 2022:

• 9. august

• 5. juli

• 20. mai

• 17. februar



Koordinerende møter i 2022 (TL/KMB)

Bransjegruppe nyttekjøretøy har blitt holdt løpende orientert om saker

Noen overskrifter fra koordinerende møter:

• ADR og harmonisering av PKK og årlig ADR-kontroll

• Koordinering av aktuelle høringer
• ADR

• Frontbeskyttelse busser

• Trucksafe

• Status utvikling nullutslippskjøretøy og TCO-beregninger

• Grønt Landtransportprogram

• Biogass

• Avklaringer vedr mva-fritak for påbygg elektriske nyttekjøretøy



Avklaringer vedr mva-fritak for påbygg elektriske 
nyttekjøretøy

Henvendelse fra NBF/BDO til Skatteetaten april 2022

Svar fra Skatteetaten juni 2022



4. Markedssituasjonen / rikets tilstand

• Nybilsalget i 2022
• > 16 tonn

• < 16 tonn

• Nybilsalget i 2023

• Bruktbilsituasjonen

• Bussmarkedet
• 2022

• 2023

• Servicemarkedet; deletilgang (f.eks. frontruter, dekk, …)



5. Trucksafe: status, inkl. utviklingen 
gjennom sommeren

Medlemmene bes sjekke i egen org. ang. følgende:

1.Situasjonen for påbyggerdokumentasjon / kvalitet?

2.Evt. negative vedtak / konsekvenser?



5. Trucksafe: status

• Svar fra Svv 18.8.2022:

Er det noe nytt å fortelle ift. fremdrift på prioriterte saker (ihht oversikt i Trucksafe)?

o Det jobbes nå først og fremst med å utvikle et etterutdanningsprogram for våre kontrollører som er involvert i godkjenningen av tunge kjøretøy. Dette 
forventes ferdig i løpet av året slik at vi kan påbegynne etterutdanningen våren 2023

o Nettsiden med informasjon om godkjenningsprosessen for tunge kjøretøy er etablert. Det er her mulig å abonnere på varsling ved oppdateringer på sidene

• Status organisasjon og leder

o Leder på plass fra 8/8 og i god gang med å bli kjent med organisasjonen sin. Hun heter Torunn Lodgaard og vil til daglig ha kontorsted ved Bergen trafikkstasjon. 
Forventer å kunne presentere henne nærmere ved første samarbeidsmøte.

o Kapasitet: Vi jobber for tiden med opplæring av reservekorpset (13 personer) gjennom at de deltar jevnlig (2-3 dager hver måned) i produksjonen. Ellers er det ingen 
endring i kapasiteten. 

• Utvikling i negative vedtak (signaler gitt fra Svv om at flere negative vedtak må påregnes)

o Dersom en utvikling her, hva er trend/årsak (om noen): Vi jobber med å utvikle en rutine for å returnere saker som er svært mangelfullt dokumentert. Dette forventes å 
komme på plass en gang i løpet av høsten. Det jobbes også med å stramme inn omfanget av gjentatt veiledning som gis i dag. Dette sett i relasjon til at vi i stor grad har 
dialog med profesjonelle parter. Ellers er det også et mål å fatte vedtak i sakene på et tidligere tidspunkt istedenfor at vi har mange runder med innsender før vi treffer 
vedtak. Dette vil eventuelt kunne medføre flere negative vedtak. 



5. Trucksafe: status, inkl. utviklingen 
gjennom sommeren



5. Trucksafe forts… Ventetider

TS1 etter TS0 akkurat nå snitt på 10,2 virkedager: 



6. Elektriske demo-lastebiler og Enova-støtte

• Gjort diverse fremstøt for å få Enova-støtte for demo-lastebiler opp på 
ca. samme nivå som støtten til biler i ordinær drift
• For at det skal bli regningssvarende å investere i elektriske demo-biler

• Frem og tilbake med Enova; men nå (pr. 18.8.) er nok siste ordet sagt…:

«Hei Tore,

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i kjøretøy kan søke om støtte. Dette 
inkluderer også bilimportører, bilforhandlere og leasingselskap.

Vi planlegger ingen skreddersøm i dette støttetilbudet rettet mot spesifikke brukere, slik som bilforhandlere, 
bilimportører eller andre aktører. Vi planlegger heller ikke å støtte brukte kjøretøy. Støttetilbudet Tunge elektriske 
kjøretøy er et lettbeint tilbud for aktører som ønsker å redusere sine klimautslipp fra transport, og da kan de som 
reduserer utslippene sine mest komme bedre ut enn de som kjører kortere distanser med bilen.»



BILBRANSJENS- TYNGRE KJØRETØY 

TRIVSELSUNDERSØKELSE 2022

Ansatte trives i bransjen, men...
Bransjeutvalg Nyttekjøretøy 24.8.2022
Heidi Chr. Lund



1134 respondenter – 67 Tyngre kjøretøy

www.moment.consulting
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21%
10% 

79%
88%

19% ledere 22,7%
22% mellomledere 31%
59% medarbeidere 45,5%

Relativt jevn fordeling mellom aldersgruppene

62% arbeider hos en forhandler, 13% hos en importør, 
10% ved et frittstående verksted 6% Tyngre kjøretøy

60% 64% har arbeidet i 
bilbransjen >10 år

46% 38% arbeider med 
administrasjon, salg eller 

økonomi/finans



Tunge medlemmer i NBF

• 222 (185 kun tunge)  av NBFs medlemmer er registrert med at de 
jobber med tyngre kjøretøy. 

• Totalt sett jobber det 4830 (3141 tunge) og  i disse bedriftene.  



I hvor stor grad vil du si at følgende faktorer er til stede ved din arbeidsplass?Hvor viktig er følgende faktorer for deg for at du skal trives på jobb? 

> 90%

Et godt sosialt 
fellesskap

Systematisk arbeid for et 
godt sosialt arbeidsmiljø

Kultur for å hjelpe og 
støtte kolleger 

Rettferdig behandling 
av ansatte 

Fokus på inkludering 

Rom for å komme 
med forslag og ideer

Karriereutviklings-
muligheter

Tilgang til kurs og 
veiledning 

En forutsigbar og trygg 
arbeidssituasjon

Inkludering 

Systematisk arbeid for et 
godt sosialt arbeidsmiljø

Rettferdig behandling 
av ansatte 

Karriereutviklings-
muligheter

Tilgang til kurs og 
veiledning 

God balanse mellom 
arbeid og fritid



Hva er viktigst? (svarer viktig/svært viktig)

• Et godt arbeidsmiljø 93%

• Systematisk arbeid for et sosialt arbeidsmiljø 93%

• Kultur for å hjelpe/støtte hverandre 96%

• Rettferdig behandling 96% 

• Rom for å komme med forslag til og nye ideer 90%

• Karriereutviklingsmuligheter 91%

• Tilgang til kurs, veiledning og opplæring 90%

• En forutsigbar og trygg arbeidssituasjon 90%



Hvor er det størst avvik på hva som er viktig 
og hva som er tilstede på arbeidsplassen? 
• Systematisk arbeid for et godt sosialt arbeidsmiljø 93-50 (1)

• Fokus på inkludering 78-49 (4)

• Rettferdig behandling 96-67 (4)

• Karrieremuligheter 91-56 (3)

• Tilgang til kurs, veiledning og opplæring 90-49 (2)



Minst avvik 

• God balanse mellom arbeid og fritid 81-76



Alle respondentene
Mangfold er viktig, med ikke helt tilstede

• 71% sier at det er viktig eller svært viktig med mangfold i kollegiet for 
deres trivsel

• 61% opplever at det er til stede i stor/svært stor grad

• 90% sier at det er viktig/svært viktig med fokus på inkludering på 
arbeidsplassen

• 61% opplever at det er til stede i stor/svært stor grad 

www.moment.consulting
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Likestilling er viktig, men ikke helt tilstede

• 80% sier at likestilling er viktig/svært viktig for deres trivsel
• 64% opplever at det er til stede i stor/svært stor grad

• 89% sier at individuelle tilrettelegging er viktig/svært viktig for deres trivsel
• 69% opplever at det er til stede i stor/svært stor grad

• 93% sier at ivaretakelse av individuelle behov i ulike livsfaser er viktig/svært 
viktig for deres trivsel
• 71% opplever at det er til stede i stor/svært stor grad

www.moment.consulting
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Viktigst for de ansatte

• 91% sier at tilgang på kompetanseheving er viktig/svært viktig for deres 
trivsel

• 61% opplever at det er til stede i stor/svært stor grad

• 88% sier at karrieremuligheter er viktig/svært viktig for deres trivsel

• 53% opplever at det er til stede i stor/svært stor grad

www.moment.consulting
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Rettferdig behandling og mobbing

• Menn og kvinner opplever urettferdighet behandling like stor grad, 
men: 
• 45% av kvinnene og 7% av menn oppgir kjønn som årsak til urettferdig behandling

• 20% av menn og 9% av kvinner oppgir alder som årsak til urettferdig behandling

• Ganske lik andel kvinner (10%) og menn (8%) har selv opplevd å blitt 
utsatt for mobbing eller trakassering de siste 12 månedene
• Kvinner har i større grad opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet og/eller seksuell 

trakassering

• Kvinner oppgir i større grad at det er kjønn som er årsaken til mobbing/trakassering



Oppsummert

• De ansatte trives i bilbransjen, men har fortsatt noe å gå på ifh til:
• Mobbing, trakassering og urettferdig behandling

• Etablere/synliggjøre kompetanseprogram og karrieremuligheter

• Generelt arbeide for bedre likestilling og mer mangfold



8. Eventuelt / aktuelle saker fra medlemmene?

o Behov for egen kjøpekontrakt for el-lastebiler?

o Signaturrett (prokura)

o Signaler om at andelen kabotasjekjøring er nedadgående, dels grunnet 
krav til lønn/tariff og dels grunnet mangel på sjåfører (UKR). Noe 
Bransjegruppen er kjent med?

Kl. 1700: Middag på Solsiden restaurant



Eventuelt: 
Kjøpekontrakt el 
lastebiler

• Innspill fra BOS

• Særegenheter ved el lastebil?

• For el PC/LCV benyttes std. 
kontrakt



Evt. Signaturrett (prokura)

• Spørsmål fra et medlem om hvordan praksis er

• Ett svar, fra Roy (som svarte til alle):
• Sjekker alle hvem som er signaturberettiget for firmaet (altså for kunden)?

Ikke praksis

• Godtar dere kun signatur fra dem som har denne rettigheten formelt / eller innehar fullmakt?

Meg bekjent så signerer eier/daglig leder

• Godtar dere signatur fra daglig leder (selv om denne ikke nødvendigvis har signaturrett formelt 
registrert)?

Ja ut fra bekjentskap

• Flere kommentarer?



Evt. Signaler om at andelen kabotasjekjøring er nedadgående




