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Råd, utvalg, styrer og verv 

Regnskap 

Dnmf står for profesjonalitet og pålitelighet.  

Dnmf har et sekretariat, med 13 årsverk,  

som gjennomfører forbundets målsettinger. 

Dnmf er medlemsstyrt forbund gjennom landsmøte,  

kontrollkomiteen, forbundsstyret, næringsområdene,  

tariffkonferansene, forhandlingsutvalgene og medlemskonferansen. 

Dnmf har gjennom året videreutviklet tillitsvalgtapparatet  

gjennom kurs, konferanser og rådgivning. 



Dnmf 2019  

 

Det norske maskinistforbund (Dnmf) har en viktig rolle som fag- og interesseorganisa-
sjon for maskinoffiserer og teknisk personell. Dnmf er også en internasjonal aktør in-
nen både, fag, regelverk og tariff- og politisk arbeid. Det samlede ansvarsområdet 
dekker fagorganisasjonens interesser fra sentralt og politisk beslutningsnivå, til den 
enkelte arbeidsplass og enkeltmedlem. 

Dnmf er en partipolitisk uavhengig fag- og interesseorganisasjon som er tilknyttet ho-
vedorganisasjonen Unio. Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med cirka 
375.000 medlemmer fordelt på 13 forbund. 

Dnmf hadde pr. 31.12.2019 totalt 5338 medlemmer innen maritime og tekniske yrker, 
sjø- og landansatte i offentlig og privat sektor.  

Dnmf har fem æresmedlemmer: Jan Henrik Planting, Arnljot Muren, Bjørn Bang, Ha-
rald Årebrot Vaka, og John Inge Hjertvik. 



Fagpolitiske mål 

Måldokumentet: 
 

Dnmf skal gjennom sine fagpolitiske mål sørge for at den menneske-
lige faktor til enhver tid settes øverst på dagsorden 
 
Dnmf skal gjennom sitt arbeid fremme yrkesidentiteten for sine med-
lemmer. 
 
Dnmf skal bidra til en tidsriktig og teknologisk riktig yrkesopplæring, 
videre at faglige behov, sikkerhet og riktig bemanning ivaretas på en 
forsvarlig måte. 
 
Dnmf skal arbeide for at skipsfartens rammebetingelser skal ha som 
siktemål å rekruttere, skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjø-
folk 

Dnmf har lang tradisjon for å være aktivt til 
stede der forbundet kan gjøre en innsats 
for våre medlemmer, både nasjonalt og 
internasjonalt.  

HMS & beredskapsplanen er en del av 
Dnmf sitt styringsdokument. Dessverre 
har denne også blitt benyttet i 2019 til å 
bistå medlemmer eller deres pårørende i 
uønskede situasjoner, både på land og 
hav, og i samarbeid med sjømannskirkens 
beredskapsstyrke, som vi har samarbeids-
avtale med.   

ITF 

Dnmf har jobbet aktivt i International 
Transport Workers’ Federation (ITF) siden 
1946, både med internasjonale lønns- og 
arbeidsvilkår og regelverksutvikling opp 
mot IMO og ILO.  

DNMF har siden november 2018 vært 
styreleder i ITF Maritime Safety Commit-
tee (ITF MSC), som består av 20 valgte 
representanter fra ITF sine medlemsorga-
nisasjoner verden over, og fire ansatte fra 
ITF-administrasjonen. ITF MSC er ITF 
Seafarer Section Committees (ITF SSC) 
tekniske ekspertgruppe for IMO og andre 
tekniske fora, og rapporterer direkte til 
dette øverste organ innen sjøfart i ITF.  

ITF MSC har for tiden følgende prioriterte 

statement/arbeidsoppgaver: 

*Human Element  
*Manning  

*Ship Automation  

*STCW/STCW-F 

* Environment and issues affecting seafar-
ers safety 

IMO 

Dnmf har deltatt i IMO-sammenheng si-
den 1959. Fagsjefen i Dnmf, Odd Rune 
Malterud, deltar i kraft av å være styrele-
der for ITF MSC på de fleste hovedmøter 
og under komitemøter i IMO.  

ILO 

Dnmf har deltatt i International Labour 
Organization (ILO) arbeidet siden 1920. 
ILO feiret sitt 100 års jubileum i 2019 og 
har vært med til å utarbeide en rekke posi-
tive lov- og regelverksendringer, samt nytt 
kontrollregime via MLC 2006. ILO organet 
er i motsetning til IMO et trepartssamar-
beids fora hvor arbeidstakerne har stor 
påvirkningskraft og stemmerett. ILO-
konvensjonene har likevel utfordringer 
med de enkeltes lands implementering og 
det er av den grunn nødvendig å jobbe 
konternuterlig med dette, spesielt innen 
fartsområdene. 

Det norske maskinistforbund (Dnmf) sitt mål om at den mennes-
kelige faktor til enhver tid settes øverst på dagsorden, ivaretas 
blant annet ved å aktivt delta i en rekke nasjonale og internasjo-
nale styrer, råd, utvalg og fora for å tilføye og påvirke lov, regel-
verk og viktige rammebetingelser for våre medlemmer. 

Den menneskelige faktoren står øverst 



ETF 

Dnmf har deltatt i European Transport Wor-
kers’ Federation (ETF) siden 1999. ETF er 
viktig arena opp mot EU- og EØS-
regelverket for arbeidstakere i transport 
bransjen. Dnmf er derfor aktive under de 
mange høringer som blir koordinert av ETF
-kontoret i Brussel. Gjennom UNIO-
medlemskapet er også ILO-arbeidet styrket 
ved tilgang til UNIO’s kompetanse, hø-
ringssvar og kontor. 

Nautilus Federation 

Dnmf er medlem i Nautilus Federation og 
har fast plass i styret – og møter i styrings-
møtene. 

På årsmøtet i november ble det bestemt at 
Nautilus Federation samarbeider med ITF 
MSC i IMO-saker, fremfor å ansette en ny 
egen IMO-delegat.     

NMF 

Dnmf har deltatt i Nordiska Maskinbefälsfe-
derationen (NMF) siden det ble stiftet 21. 
februar 1919. Det nordiske samarbeidet 
representerer i dag rundt 30.000 maskin- 
og skipsoffiserer i Danmark, Sverige, Nor-
ge, Finland, Island og Færøyene. NMF 
møtes to ganger pr. år. I 2019 var det med-
lemslandene Færøyene som holdt første 
møte og Danmark det andre, samt var vert-
skap for NMF sitt 100 års jubileum med 
både konferanse om fremtidens sjøfart og 
styremøte dagen etter.  

Sjømannshjelpen 

Stiftelsen Sjømannshjelpen har som formål 
å yte stønad til arbeidstakere til sjøs, eller 
deres etterlatte som av forskjellige årsaker 
trenger økonomisk støtte, samt lån/ stipend 
under maritim utdannelse. Dnmf har nestle-
der vervet her og i 2019 bevilget stiftelsen 
til sammen 4,7 mill. i stipend og stønader. 

Sjøfartsdirektoratet  

Sjøfartsdirektoratet administrerer lov og 
regelverk fastsatt av IMO, ILO og EU som 
er implementert i Norge. Dnmf har i 2019 
jobbet aktivt opp mot bemanningssertifikat, 
avvik fra hviletidsbestemmelsene, rådet for 
maritime sertifikater og bemanning, fag-
nemnda for tap av helseattest samt sak-
kyndig råd for arbeidstakere til sjøs. Dnmf 
har også bidratt med kursforedrag for sjø-
mannsleger, Som følge av et godt samar-
beid ble endelig RSV 10-2019 Veiledning 
om Skipselektriker STCW tabell III/7 (ETR) 
og skipselektrikeroffiser STCW tabell III/6 
(ETO) i bemanningssertifikatet, samt opp-
læring og assessor for ETR og ETO, utgitt 
30. september 2019. 

Saker som er fremmet av DNMF fremdeles 
under arbeid i 2019:  

Rundskriv om de-rating  

Rundskriv om hviletid + veiledning 

Revisjon av bemanningsforskriften § 9 
(3)  

FSE-kurs iht. forskrift om sikkerhet ved 
arbeid i og drift av elektriske an-
legg 

Revisjon av kvalifikasjonsforskriften – 
fortløpende, med mål om veiled-
ning i tillegg! 

Bekymringsmelding angående sikkerhet og 
kompetanse for mannskap og brann- og 
redningspersonell på ferjer med batteridrift 
er sendt Sjøfartsdirektoratet. 

Dispensasjoner 

Som følge av mangel på norsk spesial ton-
nasje seiler cirka 30 skip på 2 årlig dispen-
sasjon mellom norske havner. Søknader 
om NIS- dispensasjoner behandles av 

Dnmf. Klageinstans er Nærings- og fiskeri-
departementet (NFD). 

Det har i løpet av 2019 vært behandlet og 
innvilget søknad om dispensasjon fra ILO-
regelverket, som går direkte på manns-
kapsfasiliteter. 

Dispensasjon fra hviletid i fartsområde 1 & 
2 har blitt et uromoment da ønske om å 
stå flere uker om bord med under 5 timers 
sammenhengende hvile i løpet av 24 ti-
mer ikke synes å ha sikkerhetsmessig 
betydning. Hviletidsbestemmelsene er en 
vernebestemmelse, og det er hviletiden 
som skal komme frem i søknad om unntak 
- ikke arbeidstiden. Fremdeles skal alle 
som har sitt arbeid om bord følge hoved-
regelen om minst 10 timers hvile i løpet av 
24 timer. Unntaksbestemmelsen hvor 
seks timers sammenhengende hvile kan 
reduseres til fem timer for ferje og lokal-
fart, gjelder kun ved korte sjøreiser med 
døgnskift. Den ene perioden blir da fem 
timer, den andre fire timer forutsatt at en 
går skift 1 døgn på 2 døgn av. Det er ven-
tet en veiledning fra Sjøfartsdirektoratet i 
løpet av 2020 på dette tema. 

Bemanningssaker 

ETO kontra ETR har også i 2019 medført 
negativ korrespondanse med enkelte 
rederi som enda ikke forstår sikkerhetstil-
takene i STCW, og senere RSV 10-2019. 

ITF fikk den 3. mai i HTW 6, endring i 
STCW konvensjonen som ønsket; 

Section A-I/1 

Definitions and clarifications 

.3 Operational level means the level of 
responsibility associated with: 

.3.1 serving as officer in charge of a navi-
gational or engineering watch or as 

designated duty engineer for periodically 

unmanned machinery spaces or as 

electro-technical officer or as radio op-
erator on board a seagoing ship, and…. 

Definisjonen: 

"High-voltage means an AC or DC volt-
age in excess of 1,000 volts".  

Det ble også bestemt at en teknisk defini-
sjon på alle begreper som AC/DC – kV 
etc. skal lages for å kunne forså behovet 
for ETO eller senior ETO i fremtiden. 

 

Olje og gass 

Dnmf er DSO representant i fora som ved-
likeholder og videreutvikler HMS i olje- og 
gassindustrien, som: 

• Samarbeid for sikkerhet – styringsgrup-
pen 

• Forum for maritime operasjoner (FMO) 

• Petroleumstilsynet – regelverksforum    

• Petroleumstilsynet – sikkerhetsforum  

Alle disse fora har egen hjemmeside hvor 
utfallet av dette gode trepartssamarbeidet 
om sikkerhet og funksjonelt regelverk som 
for eksempel sikkerhetsfilmer kan hentes.  

 

Fagpolitiske mål 



I oktober markerte Nordiska Maskinbefälsfe-
derationen (NMF) sin 100 års dag under en 
samling i København. 

NMF ble stiftet 21. februar 1921, og det nor-
diske samarbeidet representerer i dag rundt 
30.000 maskin- og skipsoffiserer i Danmark, 
Sverige, Norge, Finland, Island og Færøyene. 

NMF samarbeider på en rekke områder, hvor 
landene har felles utfordringer. Dette gjelder 
spesielt områder som innen energi- og miljø-
teknologi, IT og ledelse. Dette er områder 
hvor maskinoffiserer står overfor nye og spen-
nende utfordringer. Målet er at Norden også i 
fremtiden skal være blant verdens ledende 
innenfor området «management and techno-
logy». 

Blant de mer konkrete sakene som NMF-
medlemmene samarbeider om er rekrutte-
ring; styrke koordineringen i forbindelse med 
tarifforhandlinger; bistand til å forbedre lønns
- og ansettelsesvilkårene i Norden og ikke 
minst å samarbeide om å styrke utdannings-
mulighetene for dagens og kommende med-
lemmer.  

Under jubileumsmøtet i København deltok fra 
Dnmf, administrerende direktør Hege-
Merethe Bengtsson og Odd Rune Malterud, 
assisterende direktør og fagsjef.  

 

Fagpolitiske mål 

NMF feiret sine første 100 år 



Måldokumentet: 

Vi hadde et måldokument januar til september, og et fra september og 
utover: 
 
Dnmf skal ha tillitsvalgte i alle virksomheter og rederier. 
 
Dnmf skal utvikle, drive rådgivning og fremforhandle tariffavtaler for alle 
medlemsgrupper 

 
Dnmf skal gjennomføre opplæring, kunnskapsheving og rådgivning 
overfor medlemmer og tillitsvalgte 
 
Dnmf skal forsterke vår posisjon som arbeidslivsaktør gjennom alle til-
gjengelige fora 
 
Dnmf skal bidra til utvikling av lov og regelverk som berører våre med-
lemmer 
 
Dnmf skal yte juridisk bistand og advokatbistand innenfor alle områder 
som berører medlemmenes forhold som arbeidstakere 
 
Dnmf skal arbeide for en best mulig pensjons- og forsikringsordning for 
våre medlemmer 

Her er en oversikt over saker brakt inn for 
domstolene: 

 

Seier i særaldersgrensesaken mot 
Tromsø kommune 

Dom har falt i saken mot Tromsø kommu-
ne i særaldersgrensesaken. Dommen er 
en seier for medlemmene og Det norske 
maskinistforbund.  

Dette har vært en lang og krevende sak, 
særlig for medlemmene og Dnmf er svært 
glade for å ha fått medhold i saken. Dnmf 
fikk fult medhold i påstanden om at dette 
ikke er tariffstridig og at medlemmenes 
foreliggende avtaler med Tromsø kommu-
ne om særaldersgrense er gyldige. 

Det sentrale spørsmål i saken var hvorvidt 
Tromsø kommune ensidig kunne endre de 
seks saksøkernes aldersgrenser fra 60 
(57) til 70 år. Retten kom enstemmig til at 
kommunen ikke kunne endre aldersgrens-
ene, og at de seks saksøkerne derfor har 
60 års særaldersgrense. Retten kom frem 
til at dette ikke var tariffstridig. Rettens 
avgjørelse innebærer en full seier for de 
seks saksøkerne og Det norske maskinist-
forbund (Dnmf). 

Dommen i saken om særaldersgrensen 
blir stående.  

Rettssaker og individuelle saker mot 
arbeidsgivere 

En eldre sak ble løst ved forhandlinger 
overfor rederiet. Medlemmet hadde fått 
udyktighetserklæring, for deretter å få hel-
seattesten tilbake. Medlemmet var på 

uformell måte sagt opp av rederiet på 
grunn av lang tids fravær. Saken ble forlikt 
ved forhandlinger. 

Et medlem ansatt i en kommune fikk opp-
sigelse på grunn av påståtte brudd på 
arbeidsinstruksen. Dnmf reiste etter resul-
tatløse forhandlinger rettssak for tingret-
ten.  

Søksmål mot Rieber og OSM 

Usaklig oppsigelse og virksomhetsover-
dragelse SAL – i alt 17 saksøkere, tre av 
disse er medlemmer i Dnmf. Dnmf og 
NSOF tok ut felles stevning mot Rieber 
Crewing AS, Rieber Shipping AS og OSM 
den 6.12.16. Vår hovedanførsel i saken er 
at saksøkerne er ansatt i morselskapet og 
at det ikke foreligger saklig oppsigelse når 
Rieber Shipping AS legger ned sitt 
crewing-selskap og bytter ut de ansatte 
med innleid personale. 

Sak om arbeidsgiveransvar – individu-
ell sak 

Vårt medlem har tatt et oppdrag i Brasil 
som maskinsjef for et skip under bygging. 
Det ble skrevet arbeidskontrakt som vi 
mener binder det norske selskapet. Løn-
nen er bare delvis gjort opp. Ansettelses-
avtalen var underskrevet av et brasiliansk 
søsterselskap av det norske selskapet, 
men de fleste andre forhold pekte mot at 
det norske selskapet er ansvarlig arbeids-
giver. 

Dnmf førte saken for tingretten i juni 2019. 
Tingretten ga vårt medlem fullt medhold. 
Dommen ble påanket, men lagmannsret-
ten slapp ikke anken gjennom, da dette er 

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 

Advokatbistand  

Dnmf yter advokatbistand til medlemmene innenfor de områder som berø-
rer medlemmenes forhold som arbeidstaker. Dnmf har egen ansatt advokat, 
og har i tillegg et samarbeid med advokatfirmaet Kvale, samt Legal 24 for 
saker utenfor arbeidslivet. 



en type sak som ikke kan kreves ankebe-
handlet på grunn av beløpets størrelse.  

Arbeidsgiver har ikke gjort opp det pådøm-
te beløpet. Dnmf følger opp innkrevingen 
på vegne av medlemmet. 

Wilhelmsen Ship Management – Nexans 
Skagerrak 

Wilhelmsen Ship Management (WSM) sa 
sommeren 2019 opp alle ansatte som har 
vært utleid til Nexans Skagerrak, uten forut-
gående drøftelser. Dette omfattet 38 per-
soner. Det er ikke vurdert kvalifikasjoner, 
ansiennitet eller andre personlige forhold, 
opp mot andre ansatte i WSM. 

Dnmf, NSF og NSOF rettet en felles hen-
vendelse til WSM i august 2019. WSM 
trakk oppsigelsene tilbake, og meddelte i et 
skriv til de ansatte at de ville bli overført til 
OSM.  

Fjerning av stilling som administrerende 
maskinsjef  

Fergerederi har etter et internt komitéar-
beid, uten drøftinger mellom rederiet og de 
tillitsvalgte, bestemt endringer i stillingsbe-
skrivelsen for den administrerende maskin-
sjef på hver ferge. Forskjell i månedslønn 
er kr 2 000 nedgang. Dette er en tariffestet 
rettighet for de som er utnevnt som admi-
nistrerende, som er brutt av rederiet. 

Møte avholdt med rederiet og NHO Sjøfart 
mars 2019. Sentral forhandling august 
2019 med NHO Sjøfart, uten at enighet ble 
oppnådd. I desember 2019 tok Dnmf ut 
stevning i Arbeidsretten.  

Saipem-saken 

Permittering og ansiennitetsberegning. 
Innleide ansatte er tatt med blant de som 
vurderes permittert eller oppsagt, dette har 
ført til at fast ansatte har blitt permittert eller 
oppsagt, mens Saipem har beholdt innlei-
de. DSO anser dette som tariffstridig. 

Stevning 9.11.2018 til Arbeidsretten fra 
DSO. 

En sammenligning av ansiennitet mellom 
arbeidstakere som er ansatt i virksomheten 
og arbeidstakere som er innleid er prinsipi-
elt feil, mener De samarbeidende organisa-
sjoner (DSO). DSO tok saken inn for ar-
beidsretten, der motparten er Saipem og 
Norges Rederiforbund. Saken var beram-
met til august, men ble utsatt til mars 2020. 

Songa Offshore - Bonussak 

Songa har unnlatt å utbetale bonus, til for-
skjell fra tidligere praksis. Saken omfatter 
170 medlemmer i Safe, NSOF, IE og Dnmf. 
Stevning i gruppesøksmål inngitt. 
23.9.2019 avviste tingretten gruppesøks-
målet, i det retten ikke fant at gruppesøks-
mål var en hensiktsmessig form. Avgjørel-
sen er anket. 

Transocean – Virksomhetsovedragelse 
fra Songa og Ocean Rig 

Transocean Offshore (North Sea) LTD NUF 
har overtatt driften av rigger på norsk sok-
kel og UK fra to selskaper; Songa Services 
AS og Ocean Rig AS. Transocean har 
sendt ut brev med overskriften Bekreftelse 
på ansettelsesforhold i juni 2019 til alle 
ansatte. 

Vilkårene er endret på vesentlige punkter, 
tidligere Songa-ansatte hadde som vilkår at  
turnusen etter tariffavtalen på sokkelen 
også skal gjelde når riggen opererer på UK 
sokkel, dette er tatt bort. Videre er det inn-
ført bortfall av stilling straks det er gitt mid-
lertidig udyktighetserklæring eller tap av 
sertifikater, og det er innført en karantene-
bestemmelse og et ansvar dersom det gis 
oppfordring overfor kolleger til å slutte i 
Transocean, som skal gjelde 12 mndr etter 
at man har sluttet i Transocean, for å nevne 
noe.  

Etter våre anbefalinger har TV meddelt 
dette til Transocean, og det ser ut til at ka-

rantenebestemmelsene er strøket i senere 
oversendelser av bekreftelse på ansettel-
se, men de andre forskjellene består.  

De tillitsvalgte har gitt anbefaling til med-
lemmene om ikke å signere. 

Vår forespørsel om pilotsak er avslått av 
Transocean. TV fortsetter forhandlingene, 
men vi anser at det blir nødvendig med 
søksmål for tingretten eller en sak for Ar-
beidsretten. Da dette ikke er en sak om 
forståelse av tariffavtale er søksmål for 
tingretten mest nærliggende. Om søksmå-
let anlegges som gruppesøksmål unngås 
forliksrådsbehandling først. Mest aktuelt 
med to søksmål, for å tilfredsstille kravet 
om likt saksforhold i gruppens medlem-
mer. 

COSL Offshore Management AS 

Ny sak om uenighet om overtidskompen-
sasjon, fra en hendelse i mars 2018. Dia-
log mellom Safe sin advokat og de tillits-
valgte i Safe. Dnmf har kontakt med egne 
tillitsvalgte.  

Eventuelle rettslige skritt foretas av Safe 
sin advokat med Dnmf som partsmedhjel-
per. 

Det vurderes stevning til Arbeidsretten 
sammen. 

Overtid for arbeid i forkant av ordinær ar-
beidsperiode – Songa Offshore 
Transocean 

Uenighet om kompensasjon for forseiling. 
Tviste protokoll 12.9.2019 oversendt til NR 
foreløpig uten respons fra NR Eventuelle 
rettslige skritt foretas av Safe sin advokat 
med Dnmf som partsmedhjelper. 

Knutsen OAS ML AS tvist om hvilken 
overenskomst under forseiling 

Ansatte i Knutsen OAS Shipping AS, ar-
beidet på fartøyet Hanne Knutsen da den-
ne ble flyttet fra Polen, til Haugesund og ut 

på feltet til Martin Linge. I seilingsperioden 
hadde de ansatte NIS Bøyelast-kontrakter. 
Kjernen i tvisten ligger i at forbundet me-
ner de ansatte skulle vært omfattet av 
flyteriggavtalen i det de gikk over i norsk 
farvann, og dermed skal også de nye 
kontraktene de nå har, gjelde fra den dato. 
IE tar ut stevning, trolig for Arbeidsretten. 
DSO blir med på stevningen. 

Elina B - boikottsak 

Dom 15.10.2019 Dnmf, NSO og NSOF er 
dømt til å betale erstatning og saksom-
kostninger. Saken er anlagt etter instruks 
fra ETF.  

 

Arendal kommune – særaldersgrense 
fjernet.  

Arendal kommune har endret stillingsko-
den til en stilling der det ikke er særalders-
grense. Ingen endringer i arbeidsoppga-
ver. Ingen kommunikasjon fra arbeidsgiver 
overfor medlemmet. Interessen ligger i 
pensjonsrettighetene. Foreløpig er disse 
basert på 60 års aldersgrense. Saken 
egner seg ikke for rettsmekling, og tas 
derfor inn for tingretten. Saken tas opp i 
tingretten i 2020.  

 

Rådgivning og juridisk bistand 

Dnmf yter juridisbistand og rådgivning 
innenfor kollektiv og individuell arbeidsrett 
til medlemmene innenfor de områder som 
berører medlemmenes forhold som ar-
beidstakere.  

Eksempler på tema for rådgivning i 2019 
er nasjonal og internasjonal kollektiv og 
individuell arbeidsrett, fortolkning av nasjo-
nalt og internasjonalt regelverk og kollek-
tivavtaler. 

 

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 



Sjømat NORGE: 2,55% generelt tillegg 

Stat: Havforskningen («Doktor Fridjof Nan-
sen», «Johan Hjohrt», «G.O. Sars», 
«Kristine Bonnevie», «Kronprins Haakon», 
«G.M Dannevig», «Hans Brattstrøm:») Ge-
nerelt tillegg på 1,35% samt en lokal pott 
på 1,24% som fordeles % likt på alle stil-
linger. Lokalt tillegg virkning fra 1.7.19. 

Sjøkartverket: Generelt tillegg på 1,13%. 

DSO: Det endelige resultatet ble 3% gene-
relt tillegg, samt 0,25 % i natt og heldig-
dagstillegg. Oppgjøret ble sendt til urav-
stemning.  

Oslo kommune: Resultatet ble et generelt 
tillegg på 2,62 %, minimum kr 12 000.  

KS: Sentrale forhandlinger. Oppgjøret gikk 
til mekling. 

Resultatet av årets mellomoppgjør i kom-
munal sektor har truffet våre medlemmer 
forholdsvis bra. 

Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbei-
derstillinger får et generelt tillegg på kr. 
12.000,- med virkning fra 1. mai 2019. I 
tillegg vil de som ligger på minstelønn med 
10 og 16 års ansiennitet vil få et tillegg på 
henholdsvis kr. 5.700,- og kr. 8.800,- med 
virkning fra 1. juli 2019.  

Ny minstelønn per 1. juli 2019 vil være kr. 
430.000,-. 

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning får et generelt tillegg på 

kr. 13.000,- med virkning fra 1. mai 2019. I 
tillegg vil de som ligger på minstelønn med 
10 og 16 års ansiennitet vil få et tillegg på 
henholdsvis kr. 3.700,- og kr. 7.300,- med 
virkning fra 1. juli 2019.  

Ny minstelønn per 1. juli 2019 vil være kr. 
450.000,-. 

De maritime lærerne med D1/M1 samt 
PPU, hvor arbeidsgiver har akseptert lønn 
lik lektor med tilleggsutdannelse, vil få et 
generelt tillegg på kr. 20.000,- med virkning 
fra 1. mai 2019.  

Ny årslønn med 16 års ansiennitet vil være 
kr. 651.000,-. 

De maritime lærerne med D1/M1 uten 
PPU, hvor arbeidsgiver har akseptert lønn 
lik lektor og stillinger med krav om master-
grad, vil får et generelt tillegg på kr. 19.500,
- med virkning  

fra 1. mai 2019. Ny årslønn med 16 års 
ansiennitet vil være 623.300,-.  

Revisjon av SFS 2404 (brannavtalen) end-
te i brudd. Sentral nemnd gjennomført 9. 
september uten at Dnmf fikk gjennomslag 
for sine krav. Kravene blir en del av hoved-
oppgjøret 2020. 

KS-bedrift: Konkurranseutsatte bedrifter – 
bedriftsavtalen: Det er gitt tillegg på lønns-
tabellen både i form av generelt tillegg og 
heving av minstelønnssatser. For stillinger i 
gruppe 1 uten garantilønn (unormerte stil-
linger) er det gitt et generelt tillegg på 1,45 

%, minimum 6200 kroner.  

KS-bedrift: Dnmf har bare medlemmer på 
Energiavtale ll og forhandler bare lokalt jf. 
hovedtariffavtalens kapittel 3 Lønnsbe-
stemmelser. Det nedsettes et partssam-
mensatt utvalg for å lage en veileder om 
«Energiverkenes utvikling og samfunnsan-
svar». 

Energiavtale ll: Dnmf har lokale forhand-
linger, les B-delsforhandlinger. 

Spekter: Universitetssykehuset Nord-
Norge: kr. 8800 

Nordlandssykehuset: kr. 15500 

Møre og Romsdal: kr. 18000 

St. Olavs hospital: kr. 8000 pluss 
u.ind.lønn 

Helse Vest: 3,25% 

Helse Førde: kr. 2500 

Sykehuset Vestfold: 11000 

Vestre Viken: 16100 

A-hus: 3,26% 

Sykehuset Innlandet: kr 13000 

Sykehuset Østfold: 12500 

Oslo Universitetssykehus: 2,4/3,1% 

Hurtigruten: Hurtigruten byttet arbeidsgi-
verorganisasjon fra NHO Sjøfart til Norges 
rederiforbund og det ble gjennomført for-
handlinger om ny avtale, Kystavtalen. 
Havila vant anbud på deler av Kystruten 
med oppstart 1. januar 2021 og vil også 
gå inn under same overenskomst. 

Fiskebåt: Forhandlingene med Fiskebåt 
ble gjenopptatt. Utfordringene var særlig 
kvotetrekket samt generelt tillegg.  

Nor Utenriks: For ferger i Color Line og 
Kabelavtalen med virkning fra 1. novem-
ber, gis et generelt tillegg på 1,65% 

Alle overenskomstenes kronetillegg inkl. 
kostpenger økes med samme prosentsats 
med mindre annet er angitt 

For NOR Offshoreservice-avtalen, NOR 

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 

Lønnsoppgjøret 2019 

Tariffoppgjørene 2019 var et mellomoppgjør på samtlige områder med 

unntak av overenskomsten med Fiskebåt. 



Bøyelastavtalen og Tariff 4 med virkning fra 
1. november, gis ett tillegg på 1,00%.  

For stillinger med fastlønn legges det gene-
relle tillegget på basislønn eller lokalt avtalt 
fastlønn.  

Alle overenskomstenes kronetillegg inkl. 
kostpenger økes med samme prosentsats 
med mindre annet er angitt 

For samtlige NOR-overenskomster: 

Som følge i endring om lov om pensjons-
trygd for sjømenn gjeldende fra 1. januar 
2020, innføres AFP for ansatte som er født 
i 1970 og senere gjeldende fra 1. januar 
2020. Effekten på årslønnsveksten ved 
inntreden i AFP ordningen er for alle grup-
per inkludert, beregnet til: 

For Color Line 1,55% 

For Offshore-avtaler 1,50% 

Utvalg: Partene er enige om å videreføre 
pensjonsutvalgets arbeid frem mot hoved 
tariffoppgjøret pr. 1. november 2010. Før 
31.desember 2019 må NRT ordningen for 
ansatte født i 1970 og senere omdannes 
denne til en innskuddsordning i tråd med 
lov om OTP innenfor en kostnadsnøytral 
modell. Utvalget skal også utrede og even-
tuelt foreslå en omdanning av NRT til en 
innskuddsløsning for øvrige ansatte født i 
1969 og tidligere. 

Hurtigbåt: Gjennomsnittet av lokale for-
handlinger i 2018 samt årets sentrale for-
handlinger og NHO Sjøfart og utgjorde 
1,6% + 1,6% = 3,2% generelt tillegg. 

DIREKTEAVTALER 

Pon Power 

Johnson Controls 

Bertel O. Steen Power Solutions Norway 
AS  

Tempra 

 

NHO Sjøfart: Generelt tillegg på 1,6%. 
Lokalt oppnådde Dnmf et gjennomsnitt på 
2,02%. Det er stor variasjon mellom rederi-
ene. I tillegg til det sentrale tillegget, utgjør 
dette et gjennomsnittlig tillegg til våre med-
lemmer på 3,62% i friske midler. Til sam-
menligning ga Frontfaget en ramme på 3,2 
% 

Kystrederiene: Generelt 2,55 % fra 1. no-
vember 

Nordisk NIS:  Generelt tillegg på 2,5%. 

Internasjonale NIS og modellavtaler: 

Dnmf har gjennomført internasjonale NIS 
og Modellavtaleforhandlinger for uten-
landsk mannskap på norske skip, på føl-
gende områder: 

Baltic: Kontaktmøte (1% generelt tillegg 
2019 avtalt i 2018) 

Russland: Generelt tillegg 2,5% 

Polen: Generelt tillegg 2%. 

Romania: Kontaktmøte (Generelt tillegg 1% 
2019 avtalt i 2018) 

Kroatia: Generelt tillegg på 1 % 

Ukraina: Generelt tillegg på 2%. 

India: Generelt tillegg 1% 

Filippinene: Generelt tillegg på 1% 

Kina: Generelt tillegg på 1%. 

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 



Dnmf er aktivt og til stede på alle viktige 
arenaer for å fremme forbundets syn og 
medlemmenes interesser. Forbundet arbei-
der aktivt opp mot regjering- og stortings-
partiene, departementene, tilsynsmyn-
dighetene, Unio, ITF, ETF, NTF samt sam-
arbeid med andre Hovedorganisasjoner og 
fagforeninger mfl. Dnmf er til stede der vi 
kan opplyse og påvirke på vegne av med-
lemmene. 

Det er igjennom året gjennomført en rekke 
møter med statsråder, departement, enkelt 
politikere, partifraksjonene og stortingsko-
miteer spesielt innen næring, arbeid, sam-
ferdsel, transport, fisk og energi. Dnmf har 
deltatt på komite- og utvalgs høringer på 
Stortinget med innlegg, deltar i debatter, 
utaler oss til presse, publiserer egne artikler 
og kronikker samt skriftlige høringer i egen 
regi og eller sammen med samarbeidspart-
nere som Maritimt Forum, Unio, arbeidsgi-
verorganisasjoner og forbund eller andre. 

Hovedfokuset dette året var arbeidet med 
norske lønns og arbeidsvilkår på norsk 
sokkel og i norske farvann, nettolønnsord-
ningen, tilgangen og utvikling av arbeids-
plasser i Norge, mot sosial dumping, digita-
lisering og automasjon, FNs bærekraftmål 
og omstilling på land og sjø, nye energifor-
mer, digitalisering og automasjon, regel-
verksutvikling og å hindre misbruk av NIS 
flagget og uthuling av regelverket og vide-
reutvikling av lover og regelverk nasjonalt 
og internasjonalt. Gjennom Godsalliansen 
har Dnmf hatt fokus på å få mer transport 
av gods over fra veg til sjø og bane. 
Det har gjennom året vært avholdt kontakt-
møter med Norges Rederiforbund, NHO 
Sjøfart, Kystrederiene og Sjømat Norge. 

 

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 

Dnmf som arbeidslivs- og samfunnsaktør 



Dnmf gir skriftlig innspill til en rekke offentli-
ge høringer i løpet av året. 

Her er en oversikt over noen av de mange 
høringene forbundet har svart på i egen 
regi, gjennom Unio eller Maritimt Forum 
mfl.: 
 
Høringer statsbudsjett 

I forbindelse med regjeringens forslag til 
statsbudsjett for 2020 deltok Dnmf i muntli-
ge høringer i Stortingets næringskomite, 
transport- og kommunikasjonskomiteen og i 
energi- og miljøkomiteen. Det ble også 
sendt skriftlige innspill til komiteene. Det ble 
også sendt skriftlige innspill på høring til 
statsbudsjettet. 

Maritim stortingsmelding 

Regjeringen har i arbeidet med den varsle-
de stortingsmeldingen om maritim politikk 
hatt innspillsmøter rundt om i landet. Dnmf 
deltok på innspillsmøtene som ble gjen-
nomført i Bergen, Haugesund, Tromsø, 
Oslo og Ålesund. Det ble sendt skriftlig 
innspill til Maritim Stortingsmelding. 

Norske arbeids- og lønnsvilkår på skip 
på norsk sokkel og i norske farvann 
Departementet ga advokatfirmaet Wikborg 
Rein i oppdrag å utrede handlingsrom for 
innføring av norske arbeidsvilkår på alle 
skip som deltar i utvinning av ressurser på 
norsk kontinentalsokkel. Det ble opprettet 
en referansegruppe for arbeidet der Dnmf 
og Unio deltok. Unio delegerte sitt mandat 
til Dnmf, slik at vi har to deltakere i arbei-
det.  

 

Dnmf har gitt politisk og juridisk innspill til 
utkastet til ferdig rapport. 

Utredningen slo fast at det forelå et betyde-
lig handlingsrom for å innføre norske lønns 
og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i nors-
ke farvann. 

Vår hovedinnvending mot resultatet er at 
handlingsrommet for innføring av norske 
vilkår er beskrevet som for snever, at be-
skrivelsen av mulige virkemidler i liten grad 
har med muligheten for å gi en rammelov 
og at kostnaden for næringen ved å innføre 
norske vilkår er overdrevet. 

Vi har avgitt politisk og juridisk uttalelse til 
departementet 27.9.2019. Unio har avgitt 
egen uttalelse og støttet våre synspunkter, 
særlig om behovet for en rammelov. 

 

Regelverksendringer 

Det er besvart 35 høringer i forbindelse 
med endringer eller nytt faglig regelverk 
opp mot Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstil-
synet, IMO og ILO ang. konstruksjon, ma-
skineri, energikilder, redning, brann og mil-
jø teknikk, samt HMS, kompetanse og serti-
fikater i 2019. 

Her er en oversikt over de høringene som 
er besvart: 

 

* Nye emneplaner 2-årig fagskoleutdanning 
fra høsten 2019 

* endringer i direktivet om minstekrav til 
sjøfolks opplæringsnivå 

* endring av sertifikatforskriften og havne-
statskontrollforskriften som følge av (EU) 

* endring i forskrift om farlig last som følge 
av endringer i IMDG-koden (MSC.442(99) 

* endring i forskrift om radiokommunika-
sjonsutstyr for norske skip og flyttbare 
innretninger 

* forslag om endring i forskrift om miljø-
messig sikkerhet for skip og flyttbare inn-
retninger - skjerpende utslippsregler for 
kloakk 

* endring av forskrift om skipsutstyr 

* endring av sertifikatforskriften og havne-
statskontrollforskriften 

* forslag til endring i byggeforskriften og 
forskrift om sikkerhetstiltak m.m. på pas-
sasjer-, lasteskip og lektere 

* endring av forskrift om redningsredska-
per på skip som følge av endringer i SO-
LAS (MSC.404(96) og MSC.421(98)). 

* endring av forskrift om brannsikring på 
skip som følge av endringer i SOLAS og 
FSS-koden 

* endring av forskrift om brannsikring på 
skip som følge av MSC.404(96), 
MSC.409(97), MSC.421(98), MSC.403
(96) og MSC.410(97) 

* endring i forskrift om farlig last som føl-
ge av endringer i IMDG-koden (MSC.422
(99)) 

forslag til endring i forskrift om bygging av 
skip og forskrift om sikkerhetstiltak m.m. 
på passasjer-, lasteskip og lektere som 
følger av endringer i SOLAS kapittel II-1 
og IS-koden 

* Ny forskrift om sertifikater for forsikring 
og annen sikkerhet etter sjøloven 

* Ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdan-
ning 

* endring i forskrift om tilsyn og sertifika-
ter for norske skip og flyttbare innret-
ninger og forskrift om havnestats kontroll  

* Nye regler for dykking fra skip 

* Forskrift om åpne treskip som fører fær-
re en 12 passasjerer 

* endring av forskrift om kvalifikasjonar og 
sertifikat for sjøfolk  2 stk.  

* endring i byggeforskriften og forskrift om 
sikkerhetstiltak m.m. 

 

* Safety measures for non-SOLAS ships 
operating in polar waters 

* Carriage of more than 12 Industrial Per-
sonnel on board Vessels engaged on 
International Voyages 

* Black Carbon Emissions 

* Fire Protection 

* Onboard Lifting Appliances and Anchor 
Handling Winches 

* Revision of the Code of safety for diving 
systems 

* Energy Efficiency Design Index (EEDI) 

* Development of Technical Provisions 
for the Safety of Ships using Low-
flashpoint Fuels (IGF Code CG) 

* Comprehensive Review of the STCW 
Convention and Code 

* Fuel Oil Safety 

* maritime digital security  

* SKILLSEA  

A culture of adjustment, evaluating the 
implementation of the current maritime 
regulatory framework on rest and work 
hours  

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 

Høringer og innspill 



Våre rådgivere møter medlemmer og muli-
ge nye medlemmer på sine besøk rundt om 
i landet. I 2019 ble både landbaserte og 
sjøbaserte medlemmer møtt på sine ar-
beidsplasser.  
 
Her er en oversikt som viser hvor våre råd-
givere møtte medlemmene i løpet av 2019: 
 
* Askøy brann og redning 
* Grenland brann og redning. 
* Porsgrunn brann og redning 
* Kragerø brann og redning 
* Tromsø brann og redning  
* 110 sentralen Tromsø. 

* 110 sentralen Sør Øst 
* Senja kommune 
* Søgne kommune 
* Fagskolen i Vest Agder 
* Fagskolen i Tromsø 
* Akershus universitetssykehus 
* Bærum sykehus 
* Helse Bergen 
* Universitetet i Tromsø 
 
«Normand Maxus» 
«Color Fantasy»  
«Color Magic»  
«Viking Sky» 
«Island Valiant» 

"Kvaløy" 
"Harøy" 
"Solskjel" 
"Dr. Riiber" 
"Eira" 
"Romsdal" 
"Svanøy" 
"Rauma" 
"Driva" 
"Edøyfjord" 
"Korsfjord" 
"Erik Bye" 
"Lofoten" 
"Hornelen" 
"Sognefjord" 
"Gloppefjord" 

"Ølen" 
"Lote" 
"Bolsøy" 
"Godøy" 
"Terningen" 
"Trondheim" 
"Finnmarken" 
"Hadarøy" 
"Romsdal" 
"Austråt" 
"Giskøy" 
"Veøy" 
"Landegod" 
"Suløy" 
"Romsdal" 
"Rauma" 

"Værø" 
"Regine Normann" 
"Elsa Laula Renberg" 

mfl. 

 

Skolebesøk i løpet av 
2019: 
Bergen  
Kristiansund  
Trondheim 
Ålesund   
Kristiansand   

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 

Skips– og virksomhetsbesøk 



Dnmf driver opplæring av tillitsvalgte og 
medlemmer gjennom fag- og tillitsvalgtkurs. 

 

 

*  Energiforum. 

* Forhandlingsteknikk trinn l. 

* Forhandlingsteknikk trinn ll. 

* Tillitsvalgtkonferanse DSO. Gjennomgang 
av hovedavtale, pensjon, virksomhetsover-
dragelse m.m.  

* Bemanningskurs 

* Regelverkskurs. 

* Nærskipskonferansen i Bergen. 

* Fag- og tillitsvalgtkurs. 

* Konferanser: Det ble arrangert fem konfe-
ranser «Veien til Landsmøtet» der temaene 
var forberedelse til landsmøtet, ny organi-
sering i næringsområder, Gdpr, norske 
lønns- og arbeidsvilkår, organisasjonsopp-
bygging, sammenslåing med andre for-
bund, automatisering og digitalisering. De 
ble også fokusert på de viktigste sakene 
forbundet har arbeidet med i inneværende 
periode. Konferansene var åpne for alle 
medlemmer. 

Lønns- og arbeidslivspolitiske mål 

Kurs og konferanser 



Måldokumentet: 
 
Dnmf skal stå for profesjonalitet og pålitelighet 
 
Dnmf skal driftes i alle ledd i tråd med GDPR forskriften 
 
Dnmf skal være medlemsstyrt og transparent 
 
Dnmf skal være det naturlige førstevalget ved valg av fagforening for 
maskin- og elektrooffiserer og andre yrkesgrupper innenfor forbundets 
målgrupper 

Organisasjonspolitiske mål 
Landsmøte 2019 

Landsmøte 2019 ble gjennomført på Scandic Lerkendal i Trondheim 17.-18. 
september. 

 

Fortsetter som selvstendig forbund 

Etter en omfattende utredning om Dnmf 
skal slå seg sammen med et eller flere 
andre forbund ble konklusjonen etter at 
LO avviste å få inn Dnmf, at landsmøtet 
sa ja til å fortsette som et selvstendig for-
bund, og som Unio-medlem. 

Konklusjonen ble enkel, da alle våre med-
lemsgrupper ikke var velkomne i LO, der-
for ble en sammenslåing med Nsof umu-
lig.  

 

 

Fra regioner til næringsområder 

Landsmøtet i Dnmf valgte at forbundet 
skal gå fra å være organisert i regioner til 
næringsområder.  

Forbundet er nå organisert i seks næ-
ringsområder, med eget styre for nærings-
området. Lederen, med vara, er direkte-
valgt til forbundsstyret. 

Næringsområdene er en arena for å frem-
me medlemmenes faglige, sosiale og øko-
nomiske interesser i samsvar med forbun-
dets formål og virkeområde. 

Inndeling i næringsområder: 

• NOR Utenriks og Nordisk NIS    

• Innenriks (NHO Sjøfart og Hurtigbåt)      

• DSO – øvrige land      

• Sjømat, Fisk, Pelagisk og Kystrederiene   

• KS, brann, KS Bedrift og Oslo Kommune   

• Spekter, all Energi      

 

Jarl Gunnar Faksvåg ny forbundsleder 
i Dnmf 

Jarl Gunnar Faksvåg ble, med akklama-
sjon, valgt til leder i Det norske maskinist-
forbund, etter Helge Andersen.  

Til nestleder ble Per Arne Andreassen 
valgt.  

Styremedlemmer er: 

Leif Einar Kristiansen, NOR utenriks og 
Nordisk NIS 

vara: Jimmy Andre Norheim 

Andreas Bakken, NOR utenriks og Nor-
disk NIS 

vara: Trym Harald Lokander 

Julie Bøe, Innenriks (NHO Sjøfart og Hur-
tigbåt) 

vara: Jan Roger Guldberg 

Roger Skåtøy, DSO – øvrige land 

vara: Thomas Vestre Slotsvik 

Jan B. Hartvigsen, Sjømat/fisk/pelagisk/
Kystrederiene 

vara: Bjørn Kofoed Kristiansen 

Lasse Westby, KS, brann, KS Bedrift og 
Oslo Kommune   

vara: Sindre Wiers 

Cathrine Langlete, Spekter, all energi 

vara: Espen Andre Møller 

 

 

Det ble utnevnt to nye æresmedlemmer: 
John Hjertvik og Harald Årebrot Vaka 

 



Organisasjonspolitiske mål 

IKT-prosjektet 

Oppstart av prosjektet som skal sikre at 
forbundet er helt i front når det gjelder 
medlemskontakt og medlemspleie. I 2019 
gikk startskuddet til et nytt medlemssys-
tem, nye Min side, nytt nyhetsbrev og nye 
nettsider. Arbeidet startet på vårparten 
med å inngå avtaler med samarbeidspar-
tene, og utover høsten kom arbeidet med 
IKT-systemet i gang. Klargjøring av blant 
annet medlemssystemet, økonomisyste-
met, sakssystemet startet omtrent samti-
dig på høsten. 

Nettsider og sosiale medier 

Nettsidene og de sosiale mediene, særlig 
Facebook og Instagram ble brukt til dagli-
ge oppdateringer.  

Nye nettsider ble påbegynt i 2019, de vil 
være ferdige i løpet av 2020.  

Facebook blir brukt daglig, og det legges 
ut nytt fra forbundet, nyhetssaker av in-
teresse for medlemmene og almenheten 
og annen informasjon som vurderes av 
interesse for medlemmene. Dnmf bruker 
også Instagram til å informere om aktivite-
tene i forbundet.  

Nyhetsbrevet 

Nyhetsbrevet kom ukentlig, med unntak 
av feriemåneden juli. Dette er et tilbud til 
alle medlemmene. Etter at GDPR ble inn-
ført, er kravet at medlemmene selv skal 
bekrefte at de ønsker å motta nyhetsbre-
vet. I 2019 mottok i snitt 2300 medlem-
mer nyhetsbrevet.  

Det jobbes med å utvikle et nytt nyhets-
brev. Det vil komme i 2020. 

Dnmf-filmene 

Forbundet fikk laget en presentasjonsfilm 
av forbundet, og flere korte utgaver, der 
medlemmer forteller hvorfor de mener 
det er viktig å være fagorganiserte, og 
hvorfor de valgte Dnmf som sitt forbund. 

Filmene vises på facebook og på kurs, 
konferanser og møter i regi av forbundet. 

Maritim Logg  

Maritim Logg er et fagblad for medlem-
mer av Det norske maskinistforbund, 
Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffi-
sersforbund. Bladet har et opplag på 
30.000 med ti utgivelser i år. Sideantallet 

er 64.  Maritim Logg er medlem i Den 
Norske Fagpresses Forening og følger 
Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør for 
papirutgaven av Maritim Logg er fra Sjø-
offisersforbundet, og fagredaktører er fra 
Dnmf og NSF, til sammen tre ansatte.  

Innhold på fellessider skal i størst mulig 
grad gjenspeile det som Dnmf, NSF og 
NSOF anser som sine viktigste felles 
kampsaker. 

Særsidene ligger fast på ti sider for hvert 
forbund. Ved utvidelse at antall sider 
kommer det fellessidene til gode. (Ved 
behov kan det enkelte forbund utgi egne 
bilag/vedlegg). 

Informasjon og kommunikasjon 
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Dnmfs medlemsfordeler 

 

Dnmf’s medlemmer og Deres famille kan 
tilbys hjelp og bistand både individuelt, 
gjennom sentrale og lokale kollektive sa-
ker, samt kan dra nytte av flere medlems-
fordeler via våre samarbeidspartnere. 

 

• Dnmf tilbyr også medlemmer og 
Deres familie 24/7 beredskapstelefon (+47 
414 41 818/ 913 21 563) dette samt rådgiv-
nings punkter om en uønsket hendelse 
skulle oppstå er opplyst om i våre sosiale 
medier og trykket på medlemskortet. I til-
legg har Dnmf inngått avtale med Sjø-
mannskirkens 24/ 7 beredskapsstyrke (+47 
951 19 181) som kan bistå medlemmer 
eller Deres pårørende i uønskede situasjo-
ner, både på land og hav. Dnmf har også 
tilsvarende avtaler med Nautilus 24/7 og 
ITF Seafarers Rights som våre medlemmer 
fritt kan bruke.  

 

• Gode og dyktig tillitsvalgte til stede 
på arbeidsplassen som ivaretar et trygt 
arbeidsliv. 

 

• Aktive medlemmer har mulighet til å 
påvirke utformingen av lønns- og arbeids-
vilkår, lover, regelverksutvikling og helse, 
miljø og sikkerhet – både nasjonalt og in-
ternasjonalt.  

 

• Direkte kontakt til sekretariat med 
spesialkompetanse.   

 

• Advokat og juridisk bistand i ar-
beidsforhold. 

 

• Privat advokathjelp, med reduserte 
priser, med Legal24 AS om privatrettslig 
bistand. 

 

• Livsforsikring i medlemskapet på 
120.000 kroner. 

 

• Kollektiv/tariffert Trygghetsforsikring 
på maritime områder med unntak av Fiske-
båt 

 

• Kollektive forsikringene tariffert 
gjennom overenskomsten må gås igjen-
nom 

 

• Forsikringsavtaler med Tryg, både 
private og kollektive. 

 

• Begravelsesstøtte, på kroner 8.000. 

 

• Streikebidrag ytes ved streik eller 
lockout.   

Informasjon 

Dnmf informerer gjennom Min side, nyhets-
brev, hjemmesiden, facebook og Maritim 
Logg. 

Øvrige medlemsfordeler 

Gjennom Unio har medlemmene tilgang til 
flere medlemsprodukter. Blant annet rimeli-
gere billeie, feriehus, drivstoffrabatt og 
banklån. 
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Råd, utvalg og styrer 

Dnmf deltar i en rekke råd og utvalg, og forbundet har også verv i en rekke styrer.  

Oversikten viser de rådene, utvalgene og styrene som forbundet var representert i: 

Råd og utvalg 

* Forhandlingsutvalgene i 

Forhandlingssjefsmøte – 

Forhandlingsutvalget KS, 

Spekter, Stat Oslo Kommu-

ne 

* Sammenslåingsutvalget 

* Samarbeidsforum Maritimt 

Hus 

* Særaldersgrenseutvalget i 

Unio 

* Womens Seafarer (ETF) 

* Baltic committe 

* NASCO 

* Scocean 

 

Styrer og verv 

* Representantskapet i Unio 

* Styret i Unio 

* SNMK - Stiftelsen 

* Pensjonstrygden for sjø-

menn 

* Maritimt forum  

* Styret i Maritimt Hus 

* European Offshore Task 

Force Group (EOTFG) 

* Nautilus Federation styret 

* Utredningen 

(Regjeringsbeslutta utred-

ningen – referansegruppa 

DNMF og UNIO Wiborg og 

Rein) 

* ITF 

* ETF 

* NTF 

* NMF - Nordiska Maskinbe-

fälsfederationen 

* FIL-NOR Gain 

* Sdir. Fagnemda for sjø-

menn som er forhyringsnek-

tet av helseomsyn  

* Sdir. Rådet for maritime 

sertifikater og bemanning 

(RMSB) 

* Sdir. Sakkyndig råd for 

arbeidstakere til sjøs 

(SAFE) 

* ITF - Seafarer’s Section, 

Maritime Safety Committee 

* ITF - Maritime Safety 

Committee Steering Group 

* ITF - Seafarers’ Section 

Automation Working Group 

(SSAWG) 

* ITF - Seafarers' Section 

Committee 

* ITF - Automation and Digi-

talisation working group 

* IMO Sub-committee on 

ship Design and Construc-

tion (SDC)  

* IMO Sub-committee on 

Human element, Training 

and Watchkeeping (HTW) 

* IMO Sub-committee on 

Ship Systems and Equip-

ment (SSE) 

* IMO Sub-Committee on 

Navigation, Communica-

tions and Search and Res-

cue (NCSR) 

* IMO Sub-Committee on 

Implementation of IMO In-

struments (III) 

* IMO Sub-Committee on 

Navigation, Communica-

tions and Search and Res-

cue (NCSR) 

* IMO Sub-Committee on 

Carriage of Cargoes and 

Containers (CCC) 

* IMO Assembly (A) 

* IMO Marine Environment 

Protection Committee 

(MEPC) 

* IMO Maritime Safety 

Committee (MSC) 

* Samarbeid for Sikkerhet, 

Styringsgruppen (SfS) 

* Samarbeid for sikkerhet 

Forum for Maritime Operas-

joner (FMO) 

* Regelverksforum – Petro-

leums direktoratet  

* Sikkerhetsforum – Petro-

leums direktoratet 

* Rådgivende komité for 

sertifisering av ISM reviso-

rer 

* NOKUT sakkyndig 

* Bemanningsforum (NSF, 

NSOF, DNMF) 

* Elektrikerforum 

* Stiftelsen Sjømanshjelpen 

* Norsk Forum for Autono-

me Skip (NFAS) 

* ETF-ECSA OHS in ship-

ping working group 

* ETF Sectoral Social Dia-

logue Committee meetings 

for Maritime Transport 

* Unios arbeidsgruppe for 

høyere utdanning og forsk-

ning 

* Webcadet – Referanse-

gruppen- Revisjonsgruppen 

maskinoffiser  

* Nasjonal kadettordning 

* Utvalg for Høyere Maritim 

Utdanning - HMU 

* Nasjonalt utvalg tekniske 

fagskoler - NUTF 

* Sjømannskirken  

* MARUT - maritim utvikling 

* NTF  Maritime Transport 

Section  

* Arbeidsgruppe Regelverk 

IMO - klasse 

* Arbeidsgruppe på Human 

Factors 

* CG Carriage of more than 

12 Industrial Personnel on 

board Vessels engaged on 

International Voyages 

* CG Black Carbon Emiss-

ions 

* CG Fire Protection 

* CG Requirements for 

onboard lifting appliances 

and anchor handling win-

ches 

* CG Revision of the Code 

of safety for diving systems 

* CG Safety measures for 

non-SOLAS ships opera-

ting in polar waters 

* CG Energy Efficiency 

Design Index (EEDI) 

* CG Development of Tech-

nical Provisions for the Sa-

fety of Ships using Low-

flashpoint Fuels (IGF Code 

CG) 

* WG Comprehensive Re-

view of the STCW Conven-

tion and Code 

* WG Increased work rele-

vance in higher education - 

"Future Engineers Educa-

tion" 

* WG ETF-ECSA, WESS 

project 

* WG Human Factors 

Special Interest Group 

* WG Reference group for 

strategy work for maritime 

digital security 

* Partssammensatt maritimt 

utvalg – NFD 

* Godsalliansen 
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Varslergruppen i Unio – utkast til nye 
varslingsregler – endringer i arbeidsmil-
jøloven 

I samarbeid med Unio har vi fått gjennom-
slag for forslag om forbedringer av varsle-
res stilling. Departementet foreslår nå i 
Prop. 74 L (2018–2019) innskjerpinger i 
bedriftenes plikt til å behandle varsler. Det 
opprettes også et lavterskeltilbud for vars-
lere, som skal sikre mot gjengjeldelse. Det 
blir derimot ikke et eget varslerombud i 
denne omgang.  

Pensjonsutvalg  

På bakgrunn av at Stortinget har vedtatt ny 
sjømannspensjon ble det behov for å innfø-
re ny innskuddspensjon og AFP.  

Det ble tidlig klart at endringer i pensjons-
ordningen for arbeidstakere til sjøs født 
1970 eller senere ville påvirke tariffoppgjø-
rene for 2019. Det var tett kontakt mellom 
fagforbundene og arbeidsgiverne for å fin-
ne best løsning på hvordan den nye pen-
sjonsordningen skulle løses i forbindelse 
med lønnsoppgjørene.  

Kostnadene til de nye ordningene ble tatt i 
tariffoppgjørene. 

Dnmf har deltatt i egne pensjonsutvalg for 
våre områder, sammen med de to andre 
sjømannsorganisasjonene. Det har vært 
egne pensjonsutvalg sammensatt av sjø-
mannsorganisasjonene og henholdsvis 
Norges Rederiforbund for NOR- og NIS-
områdene, NHO Sjøfart, Kystrederiene og 
de andre maritime arbeidsgiverorganisasjo-

nene. 

Det partssammensatte utvalget i NHO 
Sjøfart området. 

Det partssammensatte utvalget i NHO Sjø-
fart har hatt møter gjennom året. Utvalget 
har hjemmel i riksmeklerens møtebok av 
2018, utdrag: 

«Utredning av overenskomstene 

Partene skulle i siste tariffperiode ha gjen-
nomgått overenskomstene, med tilpasning 
til minstelønnsoverenskomster. Arbeidet er 
ikke avsluttet, og partene er enige om å 
fortsette utredningen, med ferdigstillelse i 
løpet av kommende tariffperiode.» 

 

Nemdsbehandling Brannavtale 

Særavtalen ferdig behandlet i nemnd, 
Dnmf og KS ble enig om å prolongere avta-
len fra 31.12.18 til 30.06.19 med bakgrunn 
in en EU-dom som omhandler hva som 
skal regnes som arbeidstid for brannmann-
skap med hjemmevakts ordninger. Under 
forhandlingene i juni kom ikke partene til 
enighet og saken gikk til sentral nemnd. 
Her var Riksmegleren tok ingen av våre 
prinsipale krav til følge, men måtte ta vårt 
sekundære krav til følge. Dette innebærer 
at Dnmf som eneste organisasjon kan ta 
særavtalen inn i hovedoppgjøret i KS. 

 Arbeidsgrupper 

 

Dnmf deltar i en rekke eksterne arbeidsgrupper. Dette er arbeid med ulike saker 
som er viktige for våre medlemmer. Her er en oversikt over noen av de gruppene 
som Dnmf har deltatt i i 2019: 
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