PRESSEMELDING
Norges Lastebileier‐Forbund, NHO Transport og SOTIN setter rekruttering av yrkessjåfører på
Norgeskartet. Ferske undersøkelser viser at det er behov for minst 2500 nye sjåfører hvert år frem til
minst 2030. For å vise frem yrket og utdanningsmulighetene til landets ungdommer arrangerer vi den
landsdekkende turnéen: Følg drømmen ikke strømmen 2021. Turneen kjøres med 1 buss og 2
lastebiler og i løpet av 3 uker kommer vi til å arrangere 36 lokale arrangementer, der skoleelever
ønskes velkommen til å lære mer om de mange mulighetene som finnes i transportbransjen.
Da Følg drømmen ikke strømmen ble arrangert for første gang i 2019 opplevde vi en fantastisk
respons fra skoler, ungdommer og bedrifter. I år ønsker vi å gjenskape og forsterke dette.
Det hele starter med KICK OFF i Tromsø og Oslo mandag 11.oktober. Representanter fra bransjen,
videregående skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter vil være deltakere på de lokale
arrangementene. Vi har tro på at 4 ‐ 5000 ungdommer vil få muligheten til å treffe oss i løpet av 3
hektiske uker fra nord til sør. Det hele avsluttes med ankomst ved Norges Varemesse på Lillestrøm
klokken 20.00 torsdag 28. oktober.
Hvorfor gjør vi dette? Vi ønsker å rett oppmerksomhet rundt rekruttering av yrkessjåfører og spesielt
ungdommer. ‐ Alle prognoser viser at behovet for landbaserte transporttjenester innen både gods og
persontransport vil øke de kommende årene. Foruten behovet for nye sjåfører, byr næringen på en
spennende og fremtidsrettet arbeidsplass som vi ønsker å belyse før ungdommen gjør sine
studievalg. Opplæringskontorer som er medlem i SOTIN har hatt læreplassgaranti i Yrkessjåførfaget
siden 2019, og bransjen tilbyr således også gode utsikter for fast jobb Vi ønsker at flere velger en
Yrkesfaglig utdanningsvei.
Frem mot 2030 vil NLFs medlemsbedrifter alene trenge 15 000 nye lastebilsjåfører for å opprettholde
sin markedsandel. For å sikre at vi dekker inn dette behovet, må alle trekke i samme retning, sier
administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.
NHO Transport har dokumentert et rekrutteringsbehov på 1000 bussjåfører hvert år frem mot 2030.
For å nå målet er vi avhengig av å være tett på ungdommen og formidle de fantastiske mulighetene
vi har i yrkessjåførfaget. (NHO Transport)
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https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2018/Naa‐blir‐det‐laereplassgaranti‐i‐hele‐Norge‐fra‐2019
https://www.nettavisen.no/nyheter/tomme‐butikkhyller‐i‐storbritannia‐det‐er‐et‐mulig‐scenario‐i‐
norge‐ogsa/s/12‐95‐3424173276
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