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Uforudsigelige tider  
kalder på god ledelse
Mange ville i februar 

have forsvoret, at 
dansk og internatio-

nalt erhvervsliv ville stå i den 
kritiske og bekymrende situati-
on, som tegner sig nu.  

I det tidlige forår vågnede 
vi alle op til en ny virkelighed 
med COVID-19, global krise 
og nedlukning. I højt tempo 
tog branchen fat på arbejdet 
med at finde løsninger på at 
håndtere mobiliteten under 
coronakrisen i tæt dialog med 
regering og myndigheder. 

Midt i alle problemerne med 
COVID-19 har det været en god 
øvelse at fokusere på samarbej-
de, dialog og fælles resultater. 
Vi har mere end nogensinde 
før haft brug for, at DI, ATL og 
andre gode kræfter kæmpede 
virksomhedernes sag. 

Transportvirksomheder-
ne har oplevet coronakrisen 
meget forskelligt afhængig af 
delbranche og marked. Fælles 
for alle er dog, at vi befinder os 
i en ny virkelighed, hvor meget 

PETER BJERREGAARD JEPSEN, FORMAND FOR ATL

få efterhånden kan vide sig 
sikre på, at dagens omsætning 
og indtjening vil fortsætte 
uændret. Der er flere mørke 
end lyse skyer i horisonten. 

Corona har sat sit stempel 
på mange kunder og forringet 
deres betalingsevne og i nogle 
tilfælde lukket dem. I ATL kan 
vi ikke løse alle problemerne, 
men vi bistår med rådgivning 
og politisk hjælp sammen med 
DI. Og så har vi i ATL valgt at 
investere i noget, som vil være 
afgørende for mange – nemlig 
uddannelse til medlemskred-
sen. 

Med Transportens Le-
deruddannelse målrettet 
mellemlederen og en helt ny 
Ejerlederuddannelse tilbyder 
vi to stærke kort, som rigtig 
mange vil have gavn af, når 
transportvirksomheden skal 
manøvreres gennem usikre 
tider. Foreløbigt har 80 været 
på mellemlederuddannelsen, 
og vi glæder os til at byde 
endnu flere velkommen. Ejerle-

deruddannelsen har premiere i 
efteråret 2020. 

Du kan læse mere om ATL’s 
uddannelser længere inde i 
årsrapporten.

Midt under coronakrisen 
fik vi i april afstemningsresul-
tatet af OK2020-forliget. Som 
på det øvrige DA-område blev 
ATL-overenskomsten med 3F 
fornyet i starten af 2020. 

Heldigvis havde et stort 
flertal af lønmodtagerne stemt 
ja, så vi fik sikret stabilitet på 
arbejdsmarkedet de næste tre 
år. Det kan du læse mere om 
andetsteds i denne beretning, 

Samtidig kan vi se frem 
til ny lovgivning, der skal 
sikre ordnede forhold på 
arbejdsmarkedet, også når 
udenlandske virksomheder 
udfører cabotagekørsel i 
Danmark. En række ændrin-
ger af Udstationeringsloven 
og Godskørselsloven er på vej 
som afslutning på den såkald-
te Kurt Beier-sag. Dermed 
er vi tæt på det mål, som et 

enigt Folketing formulerede i 
november 2018.  

I 2019 fejrede Transportens 
Udviklingsfond (TU) 30-års ju-
bilæum. Takket været arbejdet 
i TU gennem årtier har vi været 
på forkant med ny teknolo-
gi, nye uddannelser og nyt 
image for branchen til gavn 
for transportens arbejdsgivere. 
Med den TU-støttede kampag-
ne Job i Transport har vi været 
med til at sikre en styrket 
tilgang til transportuddannel-
serne. Selvfølgelig kombineret 
med ATL’s egne initiativer 
såsom vores lærlinge- og 
elevpriser og vores læreplads-
garanti. 

Som seneste skud på 
stammen har vi med fondens 
støtte påbegyndt arbejdet med 
at få flere kvinder ind i chauffør-
faget og branchen i øvrigt. 

Læs mere om dette og 
vore mange andre gøremål i 
foreningsåret 2019/2020.

Rigtig god læselyst!
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ATL er platform for 800 vognmands-, 
transport- og logistikvirksomheder i 
Danmark. Vi arbejder for medlemmer-

nes arbejdsgiverinteresser og for at styrke 
vækstmulighederne for godstransportens virk-
somheder. Vi bistår med rådgivning om alt fra 
personalejura og arbejdsmiljø til transportlov-
givning og uddannelse af medarbejderne. Og 
vi tilbyder vores medlemmer branchens bedste 
lederuddannelser. 

Som en del af DI har ATL’s medlemmer 
Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiveror-

ganisation i ryggen. Det sikrer en bred palette 
af services, og det giver politisk indflydelse til 
gavn for medlemmerne. I samarbejde med DI 
Transport taler vi din sag regionalt, nationalt og 
internationalt og sikrer tæt kontakt til beslut-
ningstagere inden for alle områder af betydning 
for branchen. Som medlem af DI og ATL er din 
virksomhed samtidig med dér, hvor den førende 
overenskomst på transportområdet forhandles.

Bestyrelsen i ATL består af ni personer, der 
vælges af ATL’s højeste myndighed, generalfor-
samlingen.

ATL’s bestyrelse

PETER BJERREGAARD 
JEPSEN, FORMAND 
DANSKE FRAGTMÆND A/S

HENRIK TOFTENG, 
NÆSTFORMAND  
HENRIK TOFTENG A/S

HANNE  
BØDKER- 
PETERSEN,  
SCT TRANSPORT A/S

FLEMMING 
WERNER  
JENSEN,  
SAX-TRANS A/S

LARS  
SØRENSEN,  
JOHS. SØRENSEN 
& SØNNER ÅRHUS A/S

KENNETH 
JENSEN,  
DANTRA A/S

HENRIK 
RINGSKÆR, 
SPF-DANMARK A/S

ANDERS BAHN  
CHRISTIANSEN,  
DANIA TRUCKING A/S

HENRIK  
MELDGAARD, 
MELDGAARD  
HOLDING A/S

I 2014 var andelen af kvindelige 
lastbilchauffører i den danske 
vejgodstransport 1,4 procent. I 
2018 var andelen vokset til 2,4 

procent. En af de arbejdsomme 
kvinder er Signe, der indsamler 
dagrenovation for Urbaser A/S. 

Foto: Job i Transport
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ATL er klar til at hjælpe 
– også under coronakrisen!

Coronakrisen har sat sit præg på hverdagen 
– også i ATL. Telefonerne har ikke stået 
stille, og mails er strømmet ind i ATL’s 

sekretariat.
Vores konsulenter er vant til at tale med 

mange medlemmer, men med corona har vi 
haft ekstra travlt. Naturligvis har vi det. For de 
personalespørgsmål, politiske udfordringer og 
sundhedsmæssige foranstaltninger, som coro-
nakrisen bevirker, har gjort det nødvendigt at 
trække ekstra på DI og ATL.

I DI Transport bliver der kæmpet dagligt for 
at sikre tålelige rammer for transportsektoren 
under krisen. Og i ATL/DI hjælper vi med alle 
personalejuridiske spørgsmål, der relaterer sig til 
corona. Og mere end det.

Særligt på fire fronter sætter vi alle sejl til for 
at styrke servicen over for ATL’s medlemmer:

På overenskomstområdet er vi klar til at 
rådgive om arbejdstidsregler, lønbestemmel-

ser og alle de ændringer, der blev aftalt ved 
overenskomstfornyelsen 2020. Vi hjælper 
medlemmerne med at håndtere reglerne 
bedst, så ressourcerne anvendes mest 
fornuftigt. Samtidig er vi altid klar til at 
hjælpe med ansættelsesretlige sager, 

som vi håndterer både ved forhandlingsbordet 
og i retten.

Også inden for færdselslovgivning sætter vi 
stærkt ind. Med oprettelsen af teamet ”Transpor-
trådgiverne” i samarbejde med DI Transport er vi 
altid klar til at hjælpe med lovmæssige sten på 
vejen – hvad enten det handler om transport af 
farligt gods, køre- og hviletid eller eksempelvis 
særtransporter.

På arbejdsmiljøområdet følger vi nøje ud-
viklingen og taler medlemmernes sag overfor 
Arbejdstilsynet, ligesom vi rådgiver om den 
korrekte håndtering af reglerne.

Endelig står vi klar til at hjælpe dig i forbin-
delse med lærlinge, og når din medarbejder skal 
på efteruddannelse.

Kan vi mere end det? Ja, naturligvis. Vi tilby-
der de bedste kurser i alt fra ledelse, medier og 
arbejdstid for transportens ledere, og vi glæder 
os til at se endnu flere kursister i det kommende 
år fysisk eller på webinarer. 

Så lad det være opfordringen: brug ATL og DI 
– vi er altid klar – også i en tid med corona!

ATL’s direktør,
Lars William Wesch

KOMMENTAR

Der var god stemning på ATL’s årsdag i 2019. Her er det repræsentanter fra DSV Transport, der hygger sig. Foto: Kristian Brasen
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Vi skal investere  
i infrastrukturen

Indsatsen mod social  
dumping er afgørende

Danmark er ved at åbne op efter den 
lammende coronakrise, men den forrige 
regerings trafikaftale fra 2019 ligger stadig 

død.
Det bør der laves om på, lyder det fra Venstres 

transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, der ser 
en igangsættelse af den tidligere regeringsmagts 
infrastrukturplan som en model, der i mere end 
én forstand kan få hjulene i gang i Danmark.

”Vi vil først og fremmest investere i vores 
trafikale infrastruktur. Danmark bliver fattigere 
af, at vi holder i lange køer rundt omkring,” siger 
Kristian Pihl Lorentzen.

”Vi lavede sidste år en trafikaftale for 112 
milliarder kroner. Den indeholder en lang række 
påtrængende projekter, som vi fortsat kæmper 
hårdt for at få gennemført.”

Vigtigt at komme i gang
Allerede inden coronapandemien lagde verde-
nen ned, indkaldte den blå blok regeringen til 
en forespørgselsdebat i Folketingssalen omkring 
planerne for trafikale investeringer.

Kristian Pihl Lorentzen understreger, at det nu 
er endnu vigtigere at få gravemaskinerne i gang.

Coronakrisen giver et ekstra incitament til at iværksætte en massiv investering i 
infrastrukturen, mener Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

En vedtagelse af EU’s vejpakke er et vigtigt skridt ud af krisen,  
mener transportminister Benny Engelbrecht.

”Nu er der det ekstra afgørende argument, at 
det kan være med til at sparke gang i økonomien. 
Vi forstår ikke, hvorfor vi venter. Det er et utrolig 
vigtigt rammevilkår for godstransporten at få 
vejnettet opgraderet,” siger transportordføreren.

Blandt de foreslåede projekter finder man en 
lang række udvidelser af landeveje og motorveje 
samt opførelser af nye. Dertil kommer blandt 
andet projekter om støjbekæmpelse, bedre cy-
kelinfrastruktur og vedligeholdelse.

Transportordføreren anerkender, at man på 
kort sigt ikke kan iværksætte et nyt stort mo-
torvejsprojekt under coronakrisen, men han 
efterlyser, at regeringen bruger den nuværende 
krise til at få kickstartet nogle af de mindre om-
fattende projekter.

Det gælder i særdeleshed en udvidelse af 
rastepladskapaciteten, som ifølge Kristian Pihl 
Lorentzen har hastekarakter.

”Der er for lidt kapacitet på vores rastepladser 
i forhold til den godstrafik, vi har. Flere oplever 
at få bøder, fordi de ikke kan overholde køre- og 
hviletidsreglen, og det dur ikke. Derfor har vi 
under coronakrisen foreslået, at vi allerede til 
efteråret udvider vores rastepladskapacitet.”

INTERVIEWINTERVIEW

Midt i en krisetid er behovet for klare og 
anstændige rammer særligt vigtig for 
godstransporten. Det mener trans-

portminister Benny Engelbrecht (Soc.dem.) og 
peger på EU’s vejpakke som en aftale, der både 
nationalt og internationalt vil styrke branchen i 
en svær tid, hvor COVID-19-pandemien har sat 
hele verdensøkonomiens mangeårig fremgang 
i bakgear.

”Det er afgørende, at godstransporterhver-
vet har de rette rammevilkår for at komme 
godt ud af krisen. Og her er indsatsen mod 
social dumping afgørende. Jeg ser derfor frem 
til, at vejtransportaftalen bliver udmøntet, så 
udenlandske chauffører, der kører godskørsel i 
Danmark, kører på danske løn- og arbejdsvilkår,” 
siger transportminister Benny Engelbrecht til 
ATL.

Gode rammevilkår
EU-parlamentets transportudvalg godkendte 
i januar den vejpakke, som EU-Kommissionen, 
Ministerrådet og Europaparlamentet blev enige 
om i december. Vejpakken har været undervejs 
i seks år, men efter de mange års tovtrækkeri  

mellem politikkerne i EU, er der nu endelig 
kommet en afklaring, som også branchedirektør 
i DI Transport, Michael Svane, har været ude at 
hylde:

”Det er rigtig vigtigt, at vi har fået en aftale. Vi 
kan ikke holde til ikke at vide, hvad spillereglerne 
er,” lød det fra Michael Svane ved årsskiftet.

Nu venter blot, at Rådet formelt underskriver 
aftalen, der vil skabe klare rammer for cabotage-
kørsel i Europa og beskytte danske chauffører og 
arbejdsgivere mod en unfair konkurrence mod 
underbetalte udenlandske chauffører.

”Det er en vigtig aftale, som skal dæmme 
op for social dumping og samtidig sikre fair 
og anstændige vilkår for godschauffører, der 
kører i Danmark,” siger transportminister 
Benny Engelbrecht, der ser frem til at få aftalen 
endegyldigt på plads i løbet af de kommende 
måneder.

”Det er min forventning, at aftalen om Vej-
pakken vedtages i løbet af sommeren til trods 
for coronakrisen. Vejpakken vil skabe gode 
rammevilkår for branchen, hvilket der var brug 
for inden coronakrisen og i særdeleshed efter 
krisen,” afslutter transportministeren.Fo
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Den 16. april 2020 offent-
liggjorde Forligsmanden, 
at hans mæglingsforslag 

var vedtaget på såvel arbejds-
giver- som lønmodtagerside. 
Lønmodtagersiden godkendte 
resultatet med 79,8 procent 
ja-stemmer og en stemmepro-
cent på 57,6. 

Dermed blev også forliget 
mellem ATL/DI og 3F fra den 
26. februar om en tre-årig 
fornyelse af Transport- og Logi-
stikoverenskomsten gældende.

Forliget omfatter 20.000 
chauffører og terminalarbej-
dere og medfører en stigning 
i grundlønnen med 3,20 
kroner hvert af de første to 
år og 3,15 kroner i 2022. Den 
særlige opsparing stiger med 

1 procentpoint om året, så 
den udgør syv procent af den 
ferieberettigede løn fra 1. marts 
2021. Genetillæg stiger med 1,6 
procent i hvert af overenskom-
stårene.

I modsætning til flere fore-
gående forhandlingsforløb, 
herunder i 2017, kom forhand-
lingerne på transportområdet 
ikke til at handle om social 
dumping. Temaet var, som 
en udløber af den såkaldte 
Kurt Beier-sag, blevet til en 
politisk sag på Christiansborg. 
En bred politisk aftale fra 
december 2019 om en præci-
sering af Godskørselsloven og 
et nyt krav om minimumsløn 
i Udstationeringsloven ved 
cabotagekørsel og kombinere-

de transporter på gummihjul 
i Danmark adresserede klart 
udfordringerne vedrøren-
de bekæmpelse af social 
dumping.

OK2020 kom i højere 
grad til at handle om emner 
som uddannelse, tryghed og 
fleksibilitet. Forud for forhand-
lingerne på transportområdet 
havde man på både arbejds-
giver- og lønmodtagersiden 
efterspurgt en mere fleksibel 
måde at kunne foretage en 
såkaldt realkompetencevurde-
ring (RKV) på for medarbejdere 
uden en erhvervsuddannelse. 
RKV’en er en forudsætning 
for at kunne få støtte fra 
HTSK-fonden til uddannel-
se. Med den nye aftale er det 

Fokus på uddannelse, 
tryghed og fleksibilitet

O
K

20
20

blevet muligt at gennemføre 
en såkaldt vejledende realkom-
petencevurdering ved brug af 
Pension Danmarks hjemme-
side. Herudover kan man som 
hidtil gennemføre en RKV på 
en erhvervsskole. Derved er der 
altså skabt mere fleksibilitet i 
anvendelsen af RKV.

Et andet område, hvor 
fleksibilitet blev et vigtigt 
tema, drejede sig om udbe-
taling af den såkaldte ”særlig 
opsparing” efter overenskom-
sten. Det var et stort ønske 
blandt arbejdsgivere og en 
del lønmodtagere, at særlig 
opsparing kunne udbetales 
løbende og ikke blot to gange 
årligt som i den hidtidige 
overenskomst. Med 2020-
aftalen kan der aftales en 
løbende udbetaling sammen 
med lønnen eller to gange 
årligt som hidtil.

Perioden med fuld løn 
under orlov er samtidig blevet 
udvidet fra i alt 13 til 16 uger. Af 
de 16 uger har den forælder, 
der holder barselsorloven, ret til 
at holde fem uger. Den anden 
forælder har ret til otte uger, 
og dermed kan de resteren-
de tre deles med forældrene. 
Perioden med ret til sygeløn fra 
arbejdsgiveren forlænges fra 
syv til maksimalt ni uger.

Endvidere er der indført 

en regel om, at medarbejde-
re med tre års anciennitet på 
virksomheden ikke kan opsiges 
i den periode, hvor medar-
bejderen har ret til sygeløn. 
Bestemmelsen gælder dog 
kun, hvis medarbejderen er 
uden egen skyld i den påtænk-
te opsigelse.

Tilsvarende kan opsigelse 
alligevel finde sted ved afske-

blevet en permanent del af 
overenskomsten. Der kan lokalt 
aftales, at en del af den årlige 
lønstigning (1,50 kroner i 2020, 
2 kroner i 2021 og 2,50 kroner i 
2022) kan anvendes til løndif-
ferentiering på virksomheden. 
Organisationerne vil på forskel-
lig vis bistå med at få fremmet 
aftalerne lokalt og kan tilkaldes, 
hvis der er brug for hjælp.

digelser af større omfang og 
ved udløb af kørselskontrakter. 
Sidstnævnte er for eksempel 
af væsentlig betydning inden 
for affalds- og dagrenovations-
området, hvor virksomhederne 
kontinuerligt vinder og taber i 
udbudsrunder i kommunerne.

Adgangen til at differentiere 
lønnen lokalt blev indført som 
forsøgsordning i 2017 og er nu 

ATL’s branchedirektør Lars William Wesch under et af efterårets medlemsmøder. Foto: Johan Lyngholm-Bjerge
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Blækket var knap tørt på aftalen om hjem-
sendelse mellem ATL og 3F, før nyheden i 
hast blev mailet ud til ATL’s medlemmer. 

Underskrifterne blev sat den 20. marts, et par 
uger inde i coronakrisen. 

Aftalen angiver nogle vilkår for at hjemsende 
chauffører og andre medarbejdere på Trans-
port- og Logistikoverenskomsten uden løn. Den 
er siden indgåelsen blevet forlænget ikke færre 
end to gange, så seneste udløbsdato er sat til 31. 
maj 2020. 

”Vi vidste, at en række transportvirksom-
heder var hårdt ramt af coronakrisen, fordi deres 
marked lå stille eller var blevet reduceret. Derfor 
handlede det om at finde værktøjer på perso-
naleområdet, der kunne bruges i krisen. Og i 
ATL vidste vi, at en del havde brug for dem i en 
fart. Efterfølgende kunne vi klart konstatere, at 
behovet ikke faldt, og derfor var det vigtigt at få 
aftalen forlænget,” fortæller Lars William Wesch, 
branchedirektør i ATL. 

Forud for hjemsendelsesaftalen var der 
indgået en aftale med 3F om arbejdsfordeling 
allerede i krisens første tid. Den giver mulighed 
for at lade medarbejdere deles om samme 
arbejde i kombination med delvis ledighed. 
Endelig havde regeringen og arbejdsmarkedets 
parter indgået en aftale om hjemsendelse 
med lønkompensation, der også siden blev 

Corona 
– en ny virkelighed for  

erhvervslivet
forlænget.  Hundredetusindevis af danske 
virksomheder har benyttet ordningen om 
lønkompensation.

 »Største nedtur nogensinde«
På transportområdet har nogle gjort stort brug 
af ordningerne, mens andre har haft mindre 
behov. 

”Reaktionerne og udfordringerne hos med-
lemmerne er forskellige. Mange har oplevet en 
eller anden form for neddrosling, og nogen er 
sat helt i stå. Alligevel skal der køres varer ud, og 
dansk erhvervsliv er som altid afhængig af en 
velfungerende transportsektor. De fleste virk-
somheder er afventende i forhold til, hvordan 
international og europæisk økonomi lidt 

længere fremme vil udvikle sig og påvirke den 
hjemlige økonomi. Det er svært for mange at 
forudsige præcis, hvad der venter det næste års 
tid,” siger Lars William Wesch. 

En undersøgelse blandt ATL’s medlemmer 
fra slutningen af april viser, at godt 6 ud af 10 
forventer et direkte nettofald i omsætningen 
i anden halvdel af 2020 i forhold til samme 
periode i 2019. Undersøgelsen viser også, at 
nogle virksomheder har mistet betydelige 
andele af omsætningen. Hvert fjerde medlem 
har mistet over 20 procent af omsætningen og 
hver tiende mere end 40 procent som følge af 
coronakrisen. 

Ifølge DI står europæisk erhvervsliv overfor 
enorme udfordringer. 

”Coronakrisen har kastet europæisk er-
hvervsliv ud i den største nedtur nogensinde. 
Coronakrisen rammer hårdere end finanskrisen, 
og den samlede verdensøkonomi vil opleve den 
største tilbagegang siden 1930’erne,” sagde DI’s 
cheføkonom, Allan Sørensen, til DI Business den 
23. april. 

”Virksomhederne står i en meget svær 
situation, hvor ordrer bliver annulleret, og nye 
kunder udebliver. Virksomhedernes økonomi er 
sat under et massivt pres, som mange ikke kan 
holde til, lød det videre fra Allan Sørensen, inden 
han tilføjede:

Vi vidste, at en række 
transportvirksomheder var 
hårdt ramt af coronakrisen, 
fordi deres marked lå stille 
eller var blevet reduceret. 
Derfor handlede det om  
at finde værktøjer på 
personale området, der  
kunne bruges i krisen.  

Der skal tages ekstra forholdsregler i transportbranchen som følge af COVID-19. Foto: Shutterstock
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”Dansk eksport står foran en kæmpe tilbage-
gang i 2020. Selv når der bliver åbnet op på de 
udenlandske markeder igen, så bliver det utrolig 
svært at hjemtage nye eksportordrer. Virksom-
hedernes udenlandske kunder er simpelthen 
ramt af den største nedtur nogensinde, og det 
koster ordrer til dansk erhvervsliv.”

I tæt dialog med regeringen
På den politiske front har det derfor handlet om 
at sikre transporten færrest mulige barrierer, så 
transportvirksomhederne fortsat kunne bistå 
med at holde gang i hjulene. Fra krisens start 
har DI Transport haft en tæt kontakt til rege-
ringen og de andre politiske partier for at sikre, 
at diverse myndighedskrav og lovgivning ikke 
spændte ben under krisen. 

Der har heldigvis været stor lydhørhed, 
og derfor var regeringen hurtigt ude med 
dispensationer til branchen, for eksempel 
vedrørende fornyelse af certifikater og 
kørekort. Tilsvarende er der givet væsentlig 
dispensation fra køre- og hviletidsreglerne 
og undtagelser fra miljøzoner for at sikre den 
fornødne varetransport. 

På DI og DI Transports anbefaling blev der 
sikret fast-track for lastbiler over de danske 

grænseovergange for varer ind og ud af 
Danmark. Og der har løbende været kontakt 
med udenlandske myndigheder og organisati-
oner for at arbejde for den bedste europæiske 
mobilitet under krisen. Generelt har DI fra 
krisens start været i tæt dialog med regeringen 
om en lang række forskellige hjælpepakker, 
herunder vedrørende faste omkostninger, som 
siden er blevet gennemført for at afbøde nogle 
af effekterne af krisen. 

Corona påvirker arbejdspladserne
Uanset om forretningen er hårdt ramt eller 
kun lidt påvirket af krisen, har alle arbejds-
pladser oplevet personalemæssige effekter af 
coronakrisen. Medarbejdere må blive hjemme 
i karantæne, og der er indført nye regler om 
håndhygiejne og afstand til kollegaer. Det er 
blevet en del af den nye virkelighed på arbejds-
pladserne, som samtidig har stillet nye krav til 
rådgivning fra DI’s og ATL’s side til medlemmer-
ne. 

”Allerede i den første tid af coronakrisen 
udsendte vi sammen med den øvrige branche 
en vejledning rettet mod såvel chaufførarbej-
de som lagre, blandt andet med inspiration 
fra sundhedsmyndighedernes generelle 
vejledninger,” siger Lars William Wesch og 
fortsætter: 

”Mange virksomheder ringer og spørger 
vores jurister og andre eksperter om alt fra ind-
retning af arbejdspladsen til personalejuridiske 
problemstillinger vedrørende hjemsendelse, 
lønkompensation, pendlende udlændin-
ge ansat i danske virksomheder m.v. Vi er 
selvfølgelig altid klar til at hjælpe,” siger bran-
chedirektøren.  

Billedtekst
Billedtekst
Foto:  
Shutterstock

Allerede i den første tid af 
coronakrisen udsendte vi 
sammen med den øvrige 
branche en vejledning 
rettet mod såvel chauffør- 
arbejde som lagre. 

59,9
pct. af transportens arbejdsgivere 

forventer et fald i anden halvdel af 
2020 i forhold til samme periode 

i 2019, viser en undersøgelse 
blandt ATL’s medlemmer, hvor 

167 virksomheder har responderet 
ultimo april 2020. 36,5 pct. forventer 

en uventet omsætning, mens kun 
3,6 pct. forventer en stigning.

73,1
pct. af transportens arbejdsgivere, 
der har eksportkørsel i større eller 

mindre grad, forventer et fald i 
anden halvdel af 2020 i forhold 
til samme periode i 2019, viser 
en undersøgelse blandt ATL’s 

medlemmer, hvor 52 virksomheder 
har responderet ultimo april 2020. 

26,9 pct. forventer en uventet 
omsætning, mens ingen  

forventer en stigning.

Mange vognmænd har travlt 
under coronapandemien, men 
leverancerne sker med øget på
passelighed. Foto: Shutterstock
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De seneste år har ATL haft 
stort fokus på strøm-
ningen af kommunale 

hjemtagninger af dagrenova-
tion.

Som beskrevet i nyheds-
breve og flere udgaver af ATL 
Avisen er der skyllet en bølge 
af kommunale hjemtagninger 
over dele af landet med en 
særlig koncentration i Stor-
københavn. Det er fortsat et 
stort flertal af landets kom-
muner, der vælger private 
løsninger på baggrund af 
udbud, men det er ikke for 
meget at konstatere, at der er 
sket et skred i udviklingen.

Hvidovre, Rødovre, Tårnby 
og Københavns Kommune har 
allerede hjemtaget indsamlin-
gen af husholdningsaffald, og 

Vi fortsætter kampen
En række kommuner 
har i det forgangne år 
hjemtaget indsamlin
gen af  husholdnings
affald. ATL ærgrer sig 
over udviklingen, der 
flere steder har svækket 
effektiviteten og øget 
borgernes affaldsgebyr.

diskussionen bølger i skrivende 
stund videre i flere hovedstads-
kommuner.

Traditionelt har indsamlin-
gen af dagrenovation været en 
opgave for private aktører, der 
igennem mange års specialise-
ring har opbygget knowhow på 
området og løbende investeret 
i det nyeste og mest miljø-
rigtige materiel med alle de 
stordriftsfordele, det medfører. 

Alligevel har en række 
private aktører oplevet at få 
taget brødet ud af munden til 
fordel for kommunens egne 
medarbejdere.

Ofte lyder begrundelsen, at 
opgaven kan løses bedre og 
billigere af kommunens egne 
medarbejdere, men ifølge ATL’s 
opgørelser er det en romantisk 
forestilling, som ikke bygger på 
kolde facts.

Højere gebyr
Da Hvidovre Kommune i 
2018 besluttede at hjemtage 
indsamlingen af husholdnings-
affald, forventede kommunen, 
at en typisk husstand ville 
spare 30-40 kroner om året.

Sådan er det langt fra gået. I 

år er det blevet over 200 kroner 
dyrere at få hentet en alminde-
lig affaldssæk.

”Det ærgerlige er, at kom-
munen undlod at lave et 
kontrolbud, da de hjemtog 
indsamlingen af husholdnings-
affald. Man havde altså ikke 
regnet ordentligt på, hvad det 
ville koste at løse opgaven. Nu 
kan vi se, at beslutningen ikke 
blev truffet på et kvalificeret 
grundlag,” siger Lars William 
Wesch, direktør i ATL.

Noget lignende er sket i 
andre kommuner, viser en gen-
nemgang, som ATL har lavet, og 
der er ikke mange eksempler 
på, at det rent faktisk er blevet 
billigere for borgerne, efter at 
offentligt ansatte skraldemænd 
har overtaget opgaven.

”Det er en bekymrende 
udvikling, og vi fortsætter 
kampen mod de kommunale 
hjemtagninger,” understreger 
ATL-direktøren, der dog kan 
glæde sig over, at Brøndby 
Kommune for nylig 
besluttede ikke at hjemtage af-
faldsindsamlingen, der dermed 
forbliver på private hænder.

Vurderingen var her, at en 

hjemtagning ville blive dyr for 
kommunen.

ATL følger udviklingen
Ifølge Lars William Wesch er der 
da heller ikke noget belæg for, 
at det skulle være billigere for 
det offentlige at indsamle hus-
holdningsaffald, da det netop er 
konkurrencen mellem private 
virksomheder, der sikrer en ef-
fektiv drift. Private virksomheder 
kan som regel også hente viden 
og know how fra andre kom-
muner, hvor de løser samme 
opgave, og det er med til at 
sikre, at gode ideer og løsninger 
spreder sig, påpeger han. 

ATL følger udviklingen nøje 
og vil fortsætte med at stille 
spørgsmål og søge aktindsigt 
i sagerne om kommunale 
hjemtagninger. Det var netop 
ATL’s aktindsigt, der sidste 
år afslørede, at Sønderborg 
Forsyning havde lavet en ’reg-
nefejl’ på syv millioner kroner, 
da de afgav deres kontrolbud 
i udbudsrunden i Sønderborg. 
Kontrolbuddet sikrede i første 
omgang Sønderborg Forsy-
ning opgaven, men efter en ny 
udbudsrunde endte opgaven 

på private hænder. Det skete 
dog først, efter Sønderborg 
Forsyning havde fået lov til at 
komme med et nyt kontrolbud.

I Hvidovre afviser Gert 
Nelth, der er direktør for 
kultur,- teknik- og arbejds-
marked i Hvidovre Kommune, 
at de øgede affaldsafgifter til 
borgerne har noget med hjem-
tagningen at gøre.

”Takstforøgelsen fra 2019 
til 2020 skyldes, at borgerne 
i stigende grad efterspørger 
muligheder for genbrug, og 
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det medfører et ekstraordi-
nært stort indkøb, udkørsel og 
håndtering af nye beholdere til 
genbrug i både etageboliger 
og parcelhuse. At omkost-
ninger i forbindelse med 
lovændringer om erhvervsaf-
fald ikke er tilpasset endnu, 
er en overgangsperiode. Og 
at der er en almindelig pris- 
og lønfremskrivning på 2,55 
procent,” skriver Gert Nelth i et 
svar til ATL.

Men svaret undrer ATL- 
direktøren:

”Vi er ikke bekendt med, at 
der er sket lovændringer inden 
for erhvervsaffald siden 2010. 
Desuden er det ikke tilladt at 
lægge udgifter for indsamling 
af erhvervsaffald over på de 
private husstande. Så det er 
et underligt argument, der 
kalder på et uddybende svar,” 
siger Lars William Wesch.

Hvidovre Kommune har i 
skrivende stund endnu ikke 
svaret på ATL’s opfølgende 
spørgsmål.

Tilbage står nu en lang 

række ATL-medlemmer, der 
kan se opgaver blive trukket 
ud af deres hænder med ofte 
uklare argumenter som be-
grundelse.

ATL vil som hidtil være 
opmærksom på udviklingen 
og problematisere hjemtagnin-
gerne, der udstiller en række 
problemstillinger, som rækker 
udover pris, miljøvenlighed og 
kvalitet.

For ATL er det fuldstændig 
afgørende, at kommunerne 
sender opgaverne med affald-
sindsamling i udbud og byder 
private ind, så kommunerne 
kan træffe en beslutning 
baseret på fair konkurrence.    

Og som Lars William Wesch 
afslutningsvis påpeger:

”Jeg er med på, at det ikke 
til enhver tid er gnidningsfrit 
at samarbejde med en privat 
leverandør. Der kan opstå 
diskussioner om, hvad der er 
omfattet af kontrakten, og 
hvordan en opgave skal løses.”

”Fordelen er til gengæld, at 
der er en klar ansvarsfordeling 
mellem den private virksom-
hed, som løser opgaven, og 
kommunen, der er myndig-
hed. Hvis en privat virksomhed 
løser opgaven, kan kommunen 
håndtere klager fra borgerne. 
Hvem varetager den kontrolop-
gave, når borgerne klager over 
de kommunale skraldemænd?”

Kampen fortsætter.

ATL vil fortsætte med at problematisere hjemtagningerne i kommunerne. Foto: Colourbox
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TU-fonden fyldte rundt
Transportens Udvik
lingsfond kunne i 2019 
fejre 30 års jubilæum. 
I dag er det branchens 
rivende teknologiske 
udvikling, der præger 
fondens arbejde.

Der er en verden til forskel 
mellem transportbran-
chen anno 1989 og 2019, 

men igennem alle tre årtier 
har ATL’s og 3F’s fælles uddan-
nelsesfond været tråden, der 
bandt de to organisationer 
sammen i forhold til uddannel-
se og udvikling.

I 1989 indgik det davæ-
rende VA (Vognmandsfagets 
Arbejdsgiverforening) og SID 
(Specialarbejderforbundet) en 
aftale om at oprette en fond 
til fremme af uddannelsespro-
jekter. Det skete i erkendelse 
af, at man måtte løfte kvalite-
ten indefra, hvis man skulle 
være i stand til at konkurrere 
på det europæiske marked. 
Det skulle ske gennem mål-
rettet uddannelse til gavn 
for både lønmodtagere og 
arbejdsgivere.

Nu skriver vi 2020, og selv - 
om der på alle parametre er 
sket meget, siden fonden blev 
etableret ved udgangen af 
1989, er ambitionen egentlig 
den samme. Bare med et 
andet fokus.

I starten var fokus 
udelukkende på uddan-
nelsesprojekter, mens de 
senere år i lige så høj grad 
har handlet om udvikling. 
Derfor ændrede fonden i 2015 

navn fra Transportsektorens 
Uddannelsesfond (TSU) til 
Transportens Udviklingsfond 
(TU).

Voldsom forandring
Et hav af projekter har defi-
neret TU fondens virke med 
opførelsen af et revolutioneren-
de simulatorcenter i Vejle som 
en særlig vigtig markør. Cente-
ret skabte helt nye standarder 
for uddannelse af chauffører 

og vakte anerkendelse i hele 
Europa.

I dag bruger fonden stadig 
mobile simulatorer. De seneste 
år har over 500 danske skoler 
og 25.000 elever fået besøg af 
en specialdesignet truck med 
indbygget lastbilsimulator 
som et led i fondens arbejde 
med at oplyse om godsbran-
chen. Det er sket via image- og 
rekrutteringskampagnen Job i 
Transport.

Kampagnen vil fortsætte i 
de kommende år, hvor fonden 
også vil intensivere blikket 
på den rivende teknologiske 
udvikling i branchen.

”Det er en voldsom og 
omfattende forandring, som 
alle brancher står overfor, og 
det giver denne her fond en 
udfordring at arbejde med. Vi 
skal sikre, at opkvalificeringen 
af medarbejdermassen bliver 
en kontinuerlig proces,” siger 
TU fondens næstformand 
og formand for ATL, Peter B. 
Jepsen.

Derfor fortsætter fondens 
arbejde ufortrødent ind i et nyt 
årti, der allerede har budt på 
rigeligt med udfordringer.

De unge viser stor interesse for at sidde bag rattet, når lastbilsimula-
toren kommer forbi skolerne. Foto: Claus Bech.

Den specialdesignede Volvotruck med 
indbygget lastbilsimulator har i løbet af 
de seneste år besøgt over 25.000 elever 
fra skoler og uddannelsesinstitutioner i 

hele landet. Foto: Job i Transport
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Kvinderne  
i centrum Hvordan får transportbranchen flere 

kvinder i førersædet? 
Med ovenstående spørgsmål 

som overligger nedsatte Transportens 
 Udviklingsfond (TU) og Godstransportens 
 Uddannelses- og Udviklingsfond (GUU) 
sidste år en taskforce, der skulle komme med 
forslag til, hvordan man får flere kvinder ind i 
 transportbranchen. 

ATL var blandt initiativtagerne til taskforcen, 
der siden efteråret 2019 har afviklet tre møder 
med deltagelse af kvindelige chauffører, arbejds-
givere og øvrige branchefolk. 

Med oplæg og indspark fra diversitet-
seksperter og brancher med lignende 
udfordringer er taskforcens deltagere blevet 
klædt godt på til at brainstorme på tiltag, der 
kan øge køns diversiteten i godstransporten. 

Hvis man i dag stopper 100 tilfældige last-
biler herhjemme, vil man kun blive mødt af 
to-tre kvindelige chauffører, og med tanke på 
 branchens generelle behov for arbejdskraft er 

det uholdbart, at det stort set kun er halvdelen 
af befolkningen, der rekrutteres fra.

Taskforcens resultater skulle have været 
repræsenteret på Godstransportens Kvindedag i 
maj, men grundet COVID-19 er dagen udskudt til 
en endnu ikke fastlagt dato senere på året.

Her vil taskforcen præsentere anbefalinger og 
forslag til projekter, der skal skabe øget kønsdi-
versitet i branchen.

Taskforcen for kvinder er et led i image- og 
rekrutteringskampagnen Job i Transport, 
som i 2020 kan fejre sit første lille jubilæum. 

I regi af Transportens Udviklingsfond og God-
stransportens Udviklings- og Uddannelsesfond 
gik 3F og arbejdsgiverorganisationerne ATL og 
DTL-A i 2015 sammen om kampagnen med den 
ambition at forbedre godstransportbranchens 
image og tiltrække flere til branchen.

Over 25.000 elever fra skoler og andre in-
stitutioner i hele landet har de seneste år haft 
besøg af kampagnens specialbyggede truck 
med indbygget simulator, der giver de unge en 

Job i Transport-kampagnen 
har rullet i fem år og sigter 
nu målrettet mod at få flere 
kvinder ind i godsbranchen.

Fem år med  
Job i Transport

forsmag på et job i godsbranchen. Roadshowet 
er forlænget ad flere omgange, men er i den 
kommende tid nødsaget til at holde stille på 
grund af coronasituationen. Sideløbende er en 
række initiativer koblet på. Deriblandt taskforcen 
for kvinder, men også udviklingen af internet-
platformen jobitransport.dk, hvor interesserede 
guides til jobs og uddannelse inden for chauffør- 
og lagerområdet på godstransportområdet. 

Facebook-siden Job i Transport med 12.000 
følgere er også i fortsat udvikling og udgør et 
vigtigt community for folk med interesse for 
branchen.

ATL arbejder målrettet for at få flere kvinder  
ind i godsbranchen. Foto: Job i Transport
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Job i Transport var repræsenteret på Folkemødet på Bornholm i sommeren 
2019. Her blev der afholdt paneldebat om, hvordan man kan gøre chauffør-
branchen mere attraktiv for kvinder. Formand for Transportens Udviklings-
fond, Kim René Busch (nr. 2 fra højre), og ATL’s direktør, Lars William Wesch  
(nr. 3 fra højre), deltog i debatten. Foto: Job i Transport
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  Transportrådgiverne  
– et super tilbud

I samarbejde med DI Transport etablerede ATL i 2019 et nyt 
rådgiverteam med det formål at klæde ATL’s medlemmer 

bedst muligt på inden for færdselslovgivningen.

Transportrådgiverne, som teamet 
kalder sig, består af ATL-konsulenter-
ne Morten Bøjesen og Bent Bejstrup, 

mens seniorchefkonsulent i DI Transport, 
Rune Noack, udgør de politiske ben på det 
tre mand store hold.

Oprettelsen af det nye team er en del af 
strategien om at tydeliggøre, at ATL ikke blot 
er en organisation, der tager sig af over-
enskomstmæssige og personalejuridiske 
spørgsmål.

ATL er også en del af DI, og det giver flere 
muskler at spille med – også i det politiske 
arbejde med alt det, der fylder i hverdagen 
for danske transportvirksomheder.

Transportrådgiverne er et fysisk samarbej-
de mellem ATL og DI Transport, der skal sikre, 
at danske transportvirksomheders problemer 
og udfordringer bliver taget op politisk.

Teamet står klar med rådgivning af alle 
typer spørgsmål inden for færdselsom-
rådet og arbejder aktuelt på at assistere 
med udviklingen af det nye køre- og hvi-
letidssystem Tacho Online, der udbydes af 
Tungvognsspecialisten.

Transportrådgiverne arbejder målrettet 
med at tilpasse programmerne til ATL’s med-
lemmer.

Tacho Online rummer gode funktioner til 
at monitorere medarbejdernes arbejdstid, så 
arbejdsgivere kan få et mere præcist billede 
af, hvor mange timer chaufførerne reelt har 
arbejdet. ATL tilbyder gratis brug af både 
Tacho Online og Tacho Web for op til 70 køre-
tøjer pr. virksomhed. 

Udover rådgivning om køre- hviletids-
systemer har transportrådgiverne også 
en særlig ekspertise inden for farligt gods. 
Kontakt teamet, hvis du har spørgsmål eller 
brug for kvalificeret sparring.

Konsulenterne bag transportrådgiverne. Bent Bejstrup (tv), Rune Noack (midten) og Morten Bøjesen. Foto: Claus Bech

Stort fokus på arbejdsmiljø
Arbejdstilsynet har i 2019 haft særligt fokus 
på godstransportbranchen. Baggrunden er, 
at godstransporten er blandt de 10 brancher, 
hvor der er størst risiko for at komme til skade 
ved en arbejdsulykke. 

Tilsynet har gennemført indsatsen ved 
en række tilsyn, hvor de ikke – som normalt – 
starter på virksomheden. Nu starter besøgene, 
hvor Arbejdstilsynet ser en bil læsse af. Tilsynet 
kontakter herefter chaufføren og først deref-
ter virksomheden. Arbejdstilsynet fører også 
målrettet tilsyn med fokus på at forebygge 
smittespredning af coronavirus. Den særlige 

indsats fortsætter i 2020 og skal ses i lyset af, at 
bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven 
steg pr. 1. januar 2020. Derfor kan det blive en dyr 
omgang, hvis arbejdsforholdene ikke er i orden.

Erfaringerne fra ATL’s rådgivning viser, at vi 
med fokus på sikre retningslinjer kan undgå 
bøder.

ATL yder også bistand, når Arbejdstilsynet 
har været forbi. ATL’s bistand har betydet, at 
en række virksomheder har undgået bøder 
og retslig tiltale, og ATL/DI hjælper også 
med at vurdere påbud og eventuelt klage til 
Arbejdsmiljøklage nævnet.

Flere sager om brud på  
arbejdstidsdirektiv 

Nye regler  
om køre-  
og hviletid

ATL har i 2019 oplevet en 
markant interesse for både 
det mobile og generelle 
arbejdstidsdirektiv. Sidste år 
bød på en markant stigning 
i antallet af rejste sager fra 
fagforeninger om påståede 
overtrædelser af direktiverne. 

Da det er en kendsger-
ning, at der i nogle dele af 

transportbranchen arbejdes 
relativt mange timer, har 
ATL opgraderet fokus på 
området og blandt andet 
arrangeret kurser, der giver 
overblik over, hvordan 
reglerne skal forstås, og 
hvordan virksomhederne 
fører kontrol med medarbej-
dernes arbejdstid. 

I slutningen af januar ac-
cepterede EU-parlamentets 
transportudvalg den såkaldte 
vejpakke, der dikterer ram-
merne for vejtransporten i 
fremtiden  
på de europæiske veje.

På køre- og hviletidsområ-
det vil der fortsat være forbud 
mod at afholde det lange 
ugehvil i førerhuset samt 
maksimalt 90 timers kørsel i 
en to ugers referenceperio-
de. Hvad angår weekendhvil 
slækkes reglerne til fordel for 
transporterhvervet: To korte 
weekendhvil for internatio-
nale chauffører tillades mod 
tilsvarende afspadsering 
efterfølgende. 

Til gengæld kommer der 
nye retningslinjer og krav 
til indretning af rasteplad-
ser. Der stilles også krav om 
planlægning af kørslen, så 
chaufføren kan komme hjem 
hver tredje uge.

De nye regler på området 
træder i kraft kort efter, 
at vejpakken er offentlig-
gjort i EU’s lovtidende. Det 
forventes at ske i løbet af 
sommeren. 

ATL er blevet  
medlem af 
CORTE
ATL er sammen med DI 
Transport blevet medlem af den 
europæiske transport sammen-
slutning CORTE.

CORTE er kort fortalt en 
organisation, der samler 
europæiske myndigheder og 
organisationer i arbejdet med 
vigtige transport-politiske emner.

CORTE består af 31 europæi-
ske myndigheds organisationer, 
12 branche    organisationer og 23 
transportvirksomheder og har 
været en aktiv spiller over for 
Kommissionen i arbejdet med 
eksempelvis EU’s vejpakke.

KORT NYT
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Onsdag den 11. marts lukkede regeringen 
Danmark ned, og siden fulgte det meste 
af verdenen efter.

Nedlukningerne som følge af COVID-19 har 
sendt det globale marked ud i en gigantisk 
økonomisk krise med dystre fremtidsudsigter, 
og det påvirker selvfølgelig også godstrans-
portbranchen, hvor virksomhederne mærker 
effekterne af recessionen.

Det påvirker selvfølgelig også godstrans-
portbranchen, hvor virksomhederne mærker 
effekterne af krisen. Der er fragtmænd, der har 
rygende travlt med at distribuere varer fra den 
stigende onlinehandel, mens en lang række 
andre transport- og logistikvirksomheder må se 
langt efter de sædvanlige ordrer.

”Der opstår en ny virkelighed ud af denne her 
krise. Det oplevede vi også efter finanskrisen,” 
fastslår fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, der 
igennem flere årtier har arbejdet med tendenser 
i transport, logistik og trafik.

Klimadagsorden på pause
Spoler vi tiden tilbage til februar, var det stadig 
klimadagsordenen og den grønne omstilling, 
der udgjorde godstransportens største udfor-
dring. Sådan er det ikke nu.

”I første omgang handler det for virksom-
hederne om life saving, og det vil nok stå på 

Grøn Corona
Går den grønne omstilling i stå som følge af  coronakrisen?  

På den korte bane er svaret ja, men på længere sigt kan klima  
gevinsten blive massiv, vurderer fremtidsforsker.

et godt stykke hen i efteråret eller slutningen 
af året. Der handler det bare om, om man kan 
klare sig igennem,” siger Jesper Bo Jensen og 
uddyber:

”Klimadagsordenen er sat på pause, fordi 
man er nødt til at sikre sig likviditet. Har man 
haft planer om at investere i grøn omstilling, 
skal man i første omgang tøve en kende, fordi 
det lige nu handler om at overleve krisen bedst 
muligt.”  

Jesper Bo Jensen understreger, at klima-
dagsordenen ikke er annulleret, men blot sat på 
pause, og selvom de mange planlagte investe-
ringer i grøn omstilling nu står i stampe, kan 
coronavirussens positive klimaeffekt vise sig 
særdeles effektiv på den lange bane.

”Udover at skabe nye tiltag og nye mar-
keder vil krisen skabe en forstærkelse af de 
tendenser, som allerede har været i gang, 
og en af de tendenser er afkortning af logi-
stikkæderne og hjemtagning af produktion 
til automatiseret produktion i Europa. Den 

Der opstår en ny  
virkelighed ud af denne  
her krise. Det oplevede  
vi også efter finanskrisen. 

lande som Kina, Vietnam, Thailand og Indonesi-
en har virksomheden valgt at hjemtage dele af 
produktionen.

Dels er produktionsomkostningerne i et land 
som Kina ikke så billigt som tidligere, og dels 
er man som virksomhed mindre sårbar over for 
uforudsete udviklinger som for eksempel ned-
lukkede flyruter.

”Det, man kommer til at gøre i de kom-
mende år, er, at man gør ens afhængighed 
af logistikkæden mindre,” forudser Jesper Bo 
Jensen.

Set i det lys kan COVID-19 sætte skub i trans-
portbranchens ambition om et markant lavere 
CO2-forbrug.

”Det kan godt betyde, at den grønne om-
stilling accelererer, når vi kommer ind i 2021,” 
vurderer Jesper Bo Jensen.

Hvordan stiller udviklingen så den enkelte 
danske transportvirksomhed anno 2020?

Også det har fremtidsforskeren et bud på:
”I første omgang skal man spørge sig selv, 

om det er realistisk, at det varemønster, man 
havde før krisen, kommer tilbage. Man skal 
spørge sig selv, om man står på den rigtige 
side af branchen og lave en strategi ud fra 
det.”

”Kører man varer til en masse forskellige 
detailbutikker i større byer, får man det svært, 
mens logistik for netbutikker klarer sig rigtig 
godt,” siger Jesper Bo Jensen og afslutter at kon-
statere, at transportmarkedet fremover vil blive 
tættere forbundet end tidligere.  

”I første omgang tror jeg, at det her betyder 
en stigning i den interne europæiske trans-
portring og et fald i den eksterne. De lange 
logistikkæder er ikke så fordelagtige mere.”

Logistikkæderne vil blive kortere, 
vurderer fremtidsforsker Jesper 
Bo Jensen. Foto:  Transportens 
Udviklingsfond

udvikling kommer til at gå langt hurtigere 
nu, end den ellers ville,” forudser Jesper Bo 
Jensen.

Omstilling accelererer
Som eksempel peger han på den danske sko-
gigant Ecco, der netop har annonceret, at de 
vil begynde at producere sko på en testfabrik 
i Sønderjylland. Efter 20 år med produktion i 
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Et løft til lederne

siger Henrik Tofteng, direktør 
og ejer af Henrik Tofteng A/S 
og næstformand i ATL’s besty-
relse.

Lederuddannelse
Primo oktober 2020 åbner 
ATL dørene op for det femte 
hold på mellemlederuddan-
nelsen, som henvender sig til 
alle, der har en ledelsesfunk-
tion med personaleansvar. De 
mange kursushold sætter en 
tyk streg under opbakningen 
til uddannelsen og afspejler 
ATL-medlemmernes gene-
relle fokus på opkvalificering, 
der er en vigtig del af ATL’s 
medlemsservice. Transportens 
Lederuddannelse udbydes af 
ATL Academy, som i 2019 havde 
834 ledere og betroede med-
arbejdere på skolebænken på 
tværs af de mange forskellige 
tilbud. 

Formålet med Transportens 

Lederuddannelse er at styrke 
den enkelte virksomheds ledel-
seskraft gennem deltagerens 
ledelseskompetencer. Som 
ATL’s konsulent bag uddannel-
sen, Morten Bøjesen, forklarer, 
skal man som leder sørge for, 
“at medarbejderen oplever, 
at han eller hun har verdens 
bedste arbejdsplads og bliver 
set.” 

Det var  
en voldsom 
succes, da vi i 
ATL-regi lavede 
mellemleder-
uddannelsen, 
og vi fandt ud 
af, at der også 
var et behov 
for at uddanne 
ejerlederne.

ATL har styrket opkvalificeringen af  ledere med to 
nye uddannelser, der skal give godsbranchen et løft.

Bedre ledere giver bedre 
medarbejdere og deraf 
følger bedre og sundere 

virksomheder.
Med ovenstående mantra 

in mente har ATL i det for-
gange år skruet op for 
uddannelsestilbuddene til 
medlemmerne.

I foråret 2019 deltog de 
første ATL-medlemmer på 
ATL’s nye lederuddannelse for 
mellemledere, og til efteråret 
lanceres endnu en lederuddan-
nelse målrettet ejerledere.

”Det var en voldsom succes, 
da vi i ATL-regi lavede mellem-
lederuddannelsen, og vi fandt 
ud af, at der også var et behov 
for at uddanne ejerlederne. 
Vi er en branche med mange 
ejerledere, også blandt de al-
lerstørste virksomheder, og du 
har bare en anden tilgang, når 
du ejer virksomheden i stedet 
for at være ansat som leder,” 

INFO  
Tilmelding og  
adgang til yderli
gere info om ATL’s 
ejer lederuddannelsen 
sker via DI’s hjemme
side. Kontakt gerne DI’s 
chefkonsulent  
Per Geisler Hansen  
på pegh@di.dk  
eller 3377 3377. 

Lederne bliver rustet til et 
marked, hvor der er kamp om 
de gode medarbejdere. Som 
Morten Bøjesen påpeger, kan 
man med god ledelse fast-
holde og tiltrække de dygtige 
medarbejdere.

Ny ejerleder uddannelse
Mens Transportens Lederud-
dannelse ’gik i luften’ i 2019, 
ser en anden uddannelse 
dagens lys i efteråret 2020. På 
ATL’s initiativ og i samarbejde 
med andre branchefælles-
skaber i DI lancerer DI en ny 
ejerlederuddannelse, hvor 
ATL-medlemmer, som både 
ejer og leder deres virksom-
hed, kan få redskaber til at 
lede deres forretning. Mål-
gruppen kan også være næste 
generation, der står til at skulle 
overtage en virksomhed.

”Mange ejerledere starter 
ikke deres virksomhed, fordi 

kurser blev i 2019 afviklet 
af ATL Academy om alt 
fra ferielov til arbejds
tidsregler, overenskomst, 
salg, køre og hviletid 
og ansættelsesret. 834 
ledere og medarbejdere 
var på skolebænken, 
og aktuelt har over 80 
ledere været på ATL’s 
lederuddannelse. En del 
af dem er stadig i gang.

de drømmer om at blive di-
rektører og dermed ledere. De 
startede måske med at købe 
deres egen lastbil, og så er det 
vokset derfra, og pludselig 
har de måske 100 lastbiler og 
en masse ansatte. Det stiller 
nogle andre krav som leder 
til ejeren,” siger Per Geisler 
Hansen, der er ansvarlig for 
ejerlederuddannelsen i DI.

Uddannelsen foregår i to 

spor; ledelse og organisation i 
det ene og strategi og forret-
ningsudvikling i det andet med 
fokus på blandt andet regn-
skab og budgettering.

Udover et kickoff-møde 
er uddannelsen bygget op 
omkring fem moduler á to-tre 
kursusdage. Første hold starter 
den 29. oktober 2020 på DI’s 
konferencecenter i Gl. Vindinge 
ved Nyborg.

ATL’s lederuddannelse  
er en stor succes.  
Nu udbydes også en  
ejerlederuddannelse.  
Foto: ATL
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Ny lovgivning 
oven på Kurt 
Beier-sagen

Ændringer i Godskørsels- og  
Udstationeringsloven er på vej.

Som en konsekvens af Kurt Beier-sagen 
pålagde et enigt folketing i november 2018, 
at udenlandske vognmænd i forbindelse 

med visse typer af transporter skal aflønne deres 
chauffører i overensstemmelse med danske 
lønvilkår.

I konsekvens heraf nedsatte den daværende 
regering et udvalgsarbejde, som resulterede i en 
aftale med DA og FH (LO) den 4. april 2019 med 
forslag til løsning.

På baggrund af ovenstående fremsatte be-
skæftigelsesminister Peter Hummelgaard den 
29. april 2020 et samlet lovforslag med forslag 
til ændringer i Godskørselsloven og Udstati-
oneringsloven. I lovforslaget lyder det, at der 
fremover skal aflønnes efter en landsdækkende 
overenskomst, der er indgået af de mest repræ-
sentative parter,  eller efter en overenskomst, 
der ikke afviger væsentligt og entydigt fra det 
omkostningsniveau, der er i førstnævnte. 

Derudover indeholder forslaget en ændring 
af Udstationeringsloven, som dikterer, at der skal 
stilles krav om et bestemt lønniveau i forbindel-
se med udenlandske firmaers cabotagekørsel 
eller kombinerede transporter på gummihjul 
i Danmark. De udenlandske vognmænd skal 
aflønne deres chauffører svarende til, hvad 
danske virksomheder betaler, når de kører i 
Danmark.

Der oprettes et registreringssystem, som 
den udenlandske virksomhed skal melde sig 
til inden turen, og der skal forefindes forskellig 

dokumentation – blandt andet for udbetaling af 
den påkrævede løn – der kan fremvises under 
turen i Danmark ved stikprøvevise vejkontroller.

Lønsatsen vil ligge på samme niveau som 
de toneangivende overenskomster inden for 
vejgodstransport, dvs. svarende til niveauet i 
ATL-overenskomsten.  

Målsætning på vej til at blive nået
”Der er lavet et grundigt og gennemarbejdet 
arbejde først mellem arbejdsmarkedets parter 
og siden i et ministerielt udvalg sammen med 
DA og FH. Så målsætningen fra den enstemmi-
ge folketingsbeslutning er godt på vej til at blive 
nået,” siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

For første gang nogensinde vil der blive stillet 
krav om et vist lønniveau til den udenlandske 
kørsel, der konkurrerer direkte med danske virk-
somheders indenrigskørsel, altså cabotagekørsel 
og kombinerede transporter på gummihjul. 
Derimod er transitkørsel og almindelig eksport-
kørsel ind i Danmark ikke omfattet.

”Nu er grundlaget lagt for at stille krav om 
et lønniveau. Vi er naturligvis optaget af, at den 
kontrol, der lægges op til, kommer til at fungere 
effektivt,” siger Lars William Wesch.

Det følger af forslaget til ændring af Udsta-
tioneringsloven, at der skal kunne foretages 
kontroller af politiet i form af vejsidekontrol, og 
at politiets arbejde udføres på baggrund af den 
registrering, de udenlandske virksomheder på 
forhånd skal foretage inden kørsel i Danmark.

Ændringer i Godskørsels- og 
Udstationeringsloven sikrer 
bedre forhold på vejene. 
Foto: Shutterstock

Vi er naturligvis optaget  
af, at den kontrol, der  

lægges op til, kommer  
til at fungere effektivt.
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En hyldest  
til de unge

Hæderspriser til elever og lærlinge 
skal skabe positiv opmærksomhed  
om fremtidens arbejdskraft.

ATL’s bestyrelse indfør-
te i 2019 Transportens 
Lærlingepris og Trans-

portens Elevpris som en 
hyldest til de særligt engage-
rede unge, der er søgt ind i 
transportbranchen.

De første vindere af priserne 
blev fundet og hædret under 
ATL’s årsdag den 21. maj 2019, 
og prisfesten fortsætter i 2020.

”Det er vigtigt, at vi får 
de dygtige unge lærlinge 
og elever frem i lyset. Det er 
netop gennem rollemodeller 
som årets vindere 2019, at vi 

kan inspirere flere unge til at 
søge ind i transportbranchen,” 
siger ATL-direktør Lars William 
Wesch.

Oprindeligt skulle dette 
års vindere præsenteres på 
årsdagen den 26. maj 2020, 
men på grund af regeringens 
forsamlingsforbud som følge 
af COVID-19 rykkes prisud-
delingen til en endnu ikke 
fastsat dato i efteråret.

Frem til den 14. septem-
ber kan du som arbejdsgiver 
indstille en elev eller en lærling, 
der gør et særligt godt stykke 

arbejde. Det sker via en 
elektronisk blanket på ATL’s 
hjemmeside.

Vinderen af Transportens 
Elevpris 2019 blev Kristine 
Bagge Olsen. Hun er uddannet 
shippingelev hos DSV Trans-
port i Roskilde med skoleforløb 
på Roskilde Handelsskole.

Transportens Lærlingepris 
gik til Mads Grue Christen-
sen, der har været i lære hos 
fragtmandsvirksomheden J. 
Nørgaard Petersen A/S i Ta-
astrup med skoleophold på 
EUC Sjælland.

Fra ATL opfordrer man 
kraftigt til, at medlemmerne 
er med til at fremhæve de 
dygtige elever og lærlinge, der 
udgør fremtidens godsbran-
che.

”Det er unge mennesker, 
som er med til at præge den 
arbejdsplads, de er på, og give 
den noget fornyelse og et friskt 
pust. Jeg tror, sådan nogle rol-
lemodeller kan inspirere både 
arbejdsgivere og mange unge 
til at se mulighederne i en 
uddannelsesaftale,” siger Lars 
William Wesch.

Kristine Bagge Olsen får overrakt elevprisen 2019 af Stina Vrang Elias, 
medlem af dommerpanelet og fmd. for Rådet for de grundlæggende 

erhvervsrettede uddannelser (REU). Foto: Kristian Brasen

BRANCHENS 
INDSATS FOR 
DE UNGE
  Lancering af ATL’s læreplads
garanti på chaufførområdet
  Ansættelse af praktik
pladskoordinator
  Information om indtægter og 
udgifter ved chaufførlærlinge
  Oprettelse af ATL lærlinge 
og elevpriser
  Eksekvering af rekrut terings
kampagnen Job i Transport
  Lærlingetilskud og øvrig 
støtte via TUfonden.

Flere på transportuddannelserne i 2019
ANTAL IGANGVÆRENDE AFTALER  
FOR VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN

TILGANGEN TIL GF2 PÅ VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN

2017 2018 2019 2020

Igangværende aftaler 619 699 739 784

2015/ 
2016

2016/ 
2017

2017/ 
2018

2018/ 
2019

Antal elever 336 453 542 570

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Transportens  
Lærlingepris 2019  
gik til Mads Grue  
Christensen, der har 
været i lære hos J. 
Nørgaard Petersen 
A/S. Prismodtageren 
flankeres af Peter B. 
Jepsen, Jesper Nør-
gaard og dommer-
panelets formand, 
Stina Vrang Elias.  
Foto: Kristian Brasen
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I 2019 nedsatte ATL en helt ny specialistgruppe 
for særtransport og kran med deltagelse af re-
præsentanter fra medlemsvirksomheder med 

netop de arbejdsområder som kerneforretning.
Meningen med det nye netværk er, at 

gruppen kan fungere som sparringspartner for 
ATL og DI Transport i forhold til det politiske 
arbejde. Gennem minimum to møder om året 
kan netværkets medlemmer komme med input 
til, hvordan ATL og DI Transport bedst muligt 
påvirker nye regler og vilkår inden for særtrans-
port og kran.

”Sammen med specialistgruppens medlem-
mer er vi stærkt rustet til at arbejde for de bedst 
mulige forhold. Med kombinationen af faglig dyg-
tighed og DI’s politiske indflydelse, er jeg sikker 
på, at vi kan skabe store resultater for branchen,” 
siger Lars William Wesch, direktør i ATL.

Faglige  
netværk  
hitter
ATL tilbyder en lang række  
services til medlemmerne, 
hvoraf  en del af  dem udgøres af 
faglige netværk. Det er tilfældet 
inden for ledelse, kran og sær
transport samt dagrenovation.

Netværkets to første møder er gået med 
at etablere gruppen og diskutere fremtidige 
emner. Udover at tage fat i dagligdagsproble-
matikker er ambitionen, at netværket også skal 
debattere større emner som uddannelse og 
rekruttering.

Gang i dagrenovationsnetværket
Også inden for dagrenovation ruller netværksar-
bejdet.

Renovationsnetværket har fungeret siden 
2014 og er en fortsættelse af det udvalgsarbejde, 
der blev lavet i årene op til overenskomst-
fornyelsen i 2014. Netværket startede derfor 
som inspirationskilde til den store fornyelse 
af dagrenovationsoverenskomsten, hvor det 
var tvingende nødvendigt at få input fra virk-
somhederne om, hvordan de ønskede en ny 
overenskomst blev bygget op.

Lige siden er møderne fortsat, og emnerne er 
blevet udvidet til at omfatte andet end over-
enskomstforhold. I dag mødes netværket to-tre 
gange om året på Gl. Vindinge i Nyborg for at 
drøfte aktuelle emner. Udover overenskomst-
forhold er emnerne for eksempel arbejdsmiljø, 
udbud og hjemtagning. Det sidste har været et 
omdrejningspunkt på netværket de sidste par år, 
hvor ATL med hjælp fra netværket offentligt har 
luftet kritik af hjemtagelser rundt i landet.

Populært ledernetværk
ATL’s ledernetværk har ligesom dagrenovations-
netværket været i gang i flere år. I det forgange 
år mødtes ledere fra ATL’s medlemsvirksom-
heder to gange på Gl. Vindinge i Nyborg, hvor 
aktuelle problemstillinger blev drøftet.

Her blev der blandt andet talt om seniorer, 

som fylder en stadig voksende del af arbejdsstyr-
ken. Om vigtigheden af at have en seniorpolitik, 
der for både medarbejder og arbejdsgiver kan 
gøre den sidste tid på arbejdsmarkedet bedst 
mulig. I netværket inspirerer deltagerne hinan-
den til at komme med nye tiltag, der kan gavne 
hele branchen.

Senest var det håndteringen af kritisk 
sygdom, der var netværkets fokuspunkt. Ved 
udgangen af året præsenterede DI og Kræftens 

Bekæmpelse et fælles projekt, der skal ruste 
ledere til at håndtere kritisk sygdom hos en 
medarbejder eller medarbejderens nære familie. 
Projektet udmøntede sig blandt andet i seks 
konkrete anbefalinger til, hvordan man som 
leder kan hjælpe en medarbejder i krise, og disse 
anbefalinger er blevet drøftet i ledernetværket. 

Netværket har også stået bag to store semi-
narer om kontrakter og udbudsvilkår sammen 
med kommunerne.

ATL’s specialistgruppe for 
særtransporter og kran blev 
etableret i 2019. Foto: ATL
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Vi er klar til at hjælpe dig
LARS WILLIAM WESCH

Branchedirektør
Tlf.: 3377 4831
Mobil: 4061 2007
lwh@di.dk

Lars har ansvaret for  
foreningens daglige drift  

og varetager den eksterne 
kontakt til andre organisationer, 
politikere, medier og øvrige inte-
ressenter.

MARK RABOSO EBBESEN
Konsulent
Tlf.: 3377 3731
Mobil: 5213 2361
mreb@di.dk

Mark rådgiver  
om ansættelsesret,  

herunder overenskomstfor-
hold og funktionærret.

SUSANNE LINHART
Chefkonsulent,  
Arbejdsmiljø
Tlf.: 3377 4847
Mobil: 2228 8475
sli@di.dk

Susanne rådgiver om 
arbejdsmiljøregler, vurde-

ring af påbud, arbejdsskader og 
gode idéer til et godt arbejdsmiljø, 
herunder materialer om APV, 
forebyggelse af ulykker mv.

NATASHA CORINA  
NAUTH-MISIR
Sekretær
Tlf.: 3377 4502
Mobil: 5213 2387
ncnm@di.dk 

Natasha koordinerer 
seminarer og medlems- 

møder, herunder general-
forsamling og årsdag mv. samt  
ad hoc for ATL’s bestyrelse  
og sekretariat. Berammer og  
koordinerer mæglingsmøder og  
organisationsmøder. Koordinerer 
kursuskatalog og ATL’s kurser. 

MARIA WEJENDORP
Sekretær
Tlf.: 3377 3415
mawe@di.dk 

Maria berammer og 
koordinerer mæglings-

møder samt ad hoc 
opgaver i sekretariatet. 

LINE BJERREGAARD
Sekretær
Tlf.: 3377 4728
libj@di.dk

Line berammer  
og koordinerer mæg-

lingsmøder samt ad hoc 
opgaver i sekretariatet.

NICOLINE MUNDELING 
ROSELL
Kontorelev
Tlf.: 3377 4597
nmro@di.dk

Nicoline er kontorelev i 
sekretariatet og supporte-

rer med mange forskellige 
ad hoc opgaver. Desuden tager 
Nicoline sig af valg af tillidshverv.

MICHAEL BOAS  
PEDERSEN

Chefkonsulent
Erhvervs- og Arbejds-
markedsuddannelser
Tlf.: 3377 4827

Mobil: 3131 8137
mibp@di.dk

Michael rådgiver om uddan-
nelse, herunder for lærlinge, 
medarbejdere på AMU, om lov-
pligtig uddannelse og om brug 
af kompetenceudviklingsfonden. 

EMILIE TONDERING
Studentermedhjælp
Tlf.: 3377 3627
emto@di.dk

Emilie er webansvarlig 
for atl.di.dk og står for  

udsendelsen af de  
ugentlige nyhedsbreve.

CECILIE BJØRK THOMSEN
Studentermedhjælp
Tlf.: 3377 3614
cebt@di.dk

Cecilie er webansvarlig 
for atl.di.dk og står for  

udsendelsen af de  
ugentlige nyhedsbreve.

DELSHAD ROUBEI
Konsulent
Tlf. 3377 4895
Mobil: 2117 9404
dero@di.dk

Delshad rådgiver om 
ansættelsesret, herunder 

overenskomstforhold og 
funktionærret.

CLAUS KAAE-NIELSEN
Pressekoordinator
Tlf.: 3377 3820
Mobil: 2332 6829
clkn@di.dk

Claus rådgiver ATL’s 
sekretariat om presse-

håndtering. Han er også med 
til at skrive nyhedsbreve fra ATL til 
medlemmerne.

HENRIK CHRISTENSEN
Seniorchefkonsulent

Tlf.: 3377 4725
Mobil: 2228 8483
hech@di.dk

Henrik rådgiver om 
over ens  komstforhold, 

arbejdstids planlægning 
samt spørgsmål i dagreno-
vationsoverenskomsten, den 
grænseoverskridende overens-
komst, Metal-overenskomsten, 
køre- og hviletid og farligt gods.

JOHANNE KOLBYE
Konsulent
Tlf.: 3377 3195
Mobil: 5213 2397
joko@di.dk

Johanne rådgiver om 
ansættelsesret, herunder 

overenskomstforhold og  
funktionærret. 

BENT BEJSTRUP
Chefkonsulent
Tlf.: 3377 4781
Mobil: 2120 5030
bebe@di.dk

Bent er sikkerheds råd-
giver og rådgiver også 

om køre- og hviletid, farligt 
gods, takograf, godskørselslov og 
færdselslov, miljøzoner, affald, sær-
transporter, vægt og dimensioner. 

MORTEN ARNSKOV 
BØJESEN
Konsulent
Tlf.: 3377 3954
Mobil: 2980 3522
moab@di.dk

Morten rådgiver om 
køre- og hviletid, takograf, 

godskørselslov og færdselslov, 
miljøzoner, særtransporter, 
vægt og dimensioner. Morten 
er endvidere ansvarlig for ATL’s 
lederuddannelser.

Bilerne fastsurres på Dansk 
Auto Logiks autotransportere 
i Vamdrup ved Kolding.  
Foto: Maria Hedegaard



Transportens Arbejdsgivere er en arbejdsgiver
platform for 800 virksomheder inden for transport 

og logistik. Vi arbejder dagligt for at skabe værdi, 
som vores medlemmer kan mærke i hverdagen.

Vi yder service, rådgivning, kurser og information,  
som klæder transportens arbejdsgivere godt på til  

udfordringerne. Uanset om du har brug for 
hjælp inden for personalejura, overenskomster, 

arbejdsmiljø, uddannelse eller transportlovgivning, 
er vi klar til at servicere din virksomhed. 

Vi er en del af DI – Danmarks største  
arbejdsgiver og erhvervsorganisation.

Læs mere om ATL på atl.di.dk  
og følg os på Linkedin og Facebook.

Foto: R. Hjortshøj/Danske Fragtmænd


