
 

Sjekkliste for kontroll av transportører 
Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i transportkontrakter  

Navn på transportkjøper Navn på transportfirma 

Navn på deltager i kontrollen fra transportør Ansvarlig for kontrollen Dato for gjennomført kontroll 

 

Navn på sjåfører Førerkort Type kjøretøy 

      

      

      

      
 

Kontrollpunkter Sjekkes i følgende dokumenter Ja Nei Avvik (beskrivelse) Frist 

Er sjåførens timelønn i samsvar med 
eller bedre enn timelønn angitt i 
gjeldende forskrift om allmenngjøring 
av tariffavtale for sjåfører? 
 
Er det utbetalt diett ved overnatting i 
henhold til gjeldende forskrift om 
allmenngjøring av tariffavtale for 
sjåfører? 

Sjekk gjeldende minstelønn på 
www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforho
ld/lonn/minstelonn/ opp mot 
utbetalt timelønn på lønnsslipp. 
 
Hvis det er brukt andre 
avlønningsmåter enn timelønn, må 
dette regnes om til timelønn. 

 
 

    

Er det utbetalt lønn for det antall 
timer som er registrert? 

Sjekk timer registrert i timeliste med 
timer det er utbetalt lønn for i 
lønnsslipp. 

  

    

Er arbeidstiden i henhold til Forskrift 
om arbeidstid for sjåføren (FATS)? 

Sjekk timeliste/tidsregistrering opp 
mot lovlig arbeidstid for gjeldende 
periode. 

  

    

Fører transportselskapet kontroll 
med kjøre- og hviletid, og blir denne 
kontrollen dokumentert? 

Registrering og kontroll av kjøre- og 
hviletid er arbeidsgivers ansvar. Dette 
skal regelmessig kontrolleres, og ved 
avdekking av brudd, skal dette 
registreres og følges opp. 

  

    

Har (alle) sjåfører som utfører arbeid 
for oss en skriftlig arbeidsavtale som 
minst oppfyller minimumskrav etter 
Arbeidsmiljølovens § 14-6? 

Sjekk arbeidsavtale(r). 
Les mer om krav til arbeidsavtaler på 
www.arbeidstilsynet.no/ 
arbeidsforhold/arbeidsavtale  

  

    

Kan leverandøren dokumentere at 
alle sjåfører som utfører oppdrag har 
gyldig ID-kort? 

Be om kopi av ID-kort, ev. 
bestillingsbekreftelse. ID-kort bør 
også sjekkes jevnlig, særlig hvis det er 
mange ulike arbeidstakere som 
utfører transporten. 

  

    

Er opplysningene makulert, slettet 
eller levert tilbake til leverandøren 
etter gjennomgang, slik at de 
ansattes personvern ivaretas? 
 
Er leverandør informert om at det er 
gjort? 

Dette er av hensyn til GDPR. 
Det kan avtales med leverandør når 
dokumentasjonen skal makuleres, og 
en bekreftelse skal sendes 
transportfirma. 
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