
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. juni 2012

Forslag
til

Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel
(Overenskomstnævn)

§ 1

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 8.
september 2010, som ændret ved § 44 i lov nr. 718 af 25.
juni 2010, § 1 i lov nr. 471 af 18. maj 2011, § 1 i lov nr. 166
af 28. februar 2012 og § 1 i lov nr. 167 af 28. februar 2012,
foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 a indsættes før overskriften før § 7:

»Overenskomstnævn

§ 6 b. Arbejdsmarkedets parter kan oprette et overens-
komstnævn, der består af 5 medlemmer. Nævnets formand,
der skal være landsdommer, udpeges af Arbejdsrettens for-
mand. 2 medlemmer udpeges af henholdsvis DI og Dansk
Erhverv Arbejdsgiver, og 2 medlemmer udpeges af Fagligt
Fælles Forbund. Medlemmerne udpeges for en 4-årig perio-
de.

Stk. 2. For formanden og de øvrige medlemmer beskikkes
en suppleant efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Nævnet suppleres med en repræsentant fra hen-
holdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside fra andre rele-
vante overenskomstparter ved behandling af sager, der ved-
rører overenskomster indgået af disse.

Stk. 4. Nævnet udfærdiger en forretningsorden, der god-
kendes af transportministeren.

Stk. 5. Nævnet afgiver udtalelse om, hvorvidt bestemmel-
serne om løn- og arbejdsvilkår for chauffører i de pågælden-
de kollektive overenskomster er fulgt i de i § 6 c, stk. 2,
nævnte sager.

§ 6 c. Transportministeren hører overenskomstparterne til
vurdering af, om en tilladelsesindehaver overholder § 6,
stk. 3.

Stk. 2. I sager, hvor en af overenskomstparterne eller beg-
ge overenskomstparter udtaler, at bestemmelserne om løn-
og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive
overenskomster ikke er fulgt, hører transportministeren
overenskomstnævnet.«

§ 2

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1087 af 8.
september 2010, som ændret ved § 43 i lov nr. 718 af 25.
juni 2010, § 2 i lov nr. 471 af 18. maj 2011, § 2 i lov nr. 166
af 28. februar 2012 og § 2 i lov nr. 167 af 28. februar 2012,
foretages følgende ændring:

1. Efter § 18 indsættes:

»§ 18 a. Transportministeren hører overenskomstparterne
til vurdering af, om en tilladelsesindehaver overholder § 18,
stk. 2.

Stk. 2. I sager, hvor en af overenskomstparterne eller beg-
ge overenskomstparter udtaler, at bestemmelserne om løn-
og arbejdsvilkår for chauffører i de pågældende kollektive
overenskomster ikke er fulgt, hører transportministeren
overenskomstnævnet, jf. § 6 b i lov om godskørsel.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2012.
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